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APRESENTAÇÃO 

 

Maria do Socorro Silva de Aragão 

UFPB/UFC/APL 

 

Quem escreve deve ter todo o cuidado para  

a coisa não sair molhada. Da página que foi escrita 

 não deve pingar nenhuma palavra,  

a não ser as desnecessárias.  

É como pano lavado que se estira no varal. 

Graciliano Ramos 

 

O Congresso Nacional de Literatura – CONALI já ocorreu quatro vezes no Estado da 

Paraíba. Em 2012, ano em que se comemorou o centenário de publicação de o EU, de 

Augusto dos Anjos, teve lugar na Universidade Federal da Paraíba, com o apoio da Academia 

de Letras e Artes do Nordeste – ALANE-PB, juntamente com outros parceiros. 

O Congresso Nacional de Literatura – I CONALI: EU: CEM ANOS DE POESIA 

foi constituído de uma programação nacional em homenagem a Augusto dos Anjos e contou 

com cerca de 600 participantes de 21 Estados brasileiros, que apresentaram mais de 300 

trabalhos. Como resultado, foram publicados os Anais do Congresso, em CD e uma Coletânea 

de Ensaios denominada Augusto dos Anjos: A Heterogeneidade do EU Singular, com 

trabalhos de consagrados autores nacionais, que se dedicaram e se dedicam ao estudo da vida 

e obra de Augusto dos Anjos. O I CONALI também contou com uma programação educativo-

cultural em Escolas Públicas da Paraíba, que encerrou o evento. 

O Congresso Nacional de Literatura – II CONALI: ―AUGUSTO DOS ANJOS, A 

LITERATURA E O TEMPO: CEM ANOS DE ENCANTAMENTO‖ teve lugar em 2014, 

em homenagem ao centenário do falecimento de Augusto dos Anjos. Um conjunto de 

instituições organizou uma programação que se estendeu por todo o ano, com conferências; 

aposição da estátua de Augusto na Academia Paraibana de Letras; homenagens nas diversas 

Academias de Letras e Artes da Paraíba; homenagens em Órgãos do Poder Legislativo da 

Paraíba; produções educativo-culturais em Escolas Públicas da Paraíba, como ―Augusto vai à 

Escola‖; evento no Ponto de Cem Réis, denominado ―A Praça é do Povo e de Augusto dos 

Anjos‖; intervenções poéticas, tais como ―Augusto vai à Rua‖, em Livrarias, Bancos, 

Shoppings Centers; visita ao Memorial Augusto dos Anjos, em Sapé e visita ao Memorial 

Augusto dos Anjos na Academia Paraibana de Letras, culminando, em novembro, com a 

realização do II CONALI. 

https://www.pensador.com/autor/graciliano_ramos/
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Em 2016, a realização do Congresso Nacional de Literatura – III CONALI: ―JOSÉ 

LINS E A EPOPEIA RURAL DO NORDESTE‖, foi em homenagem ao escritor José Lins 

do Rego, pelos 80 anos de publicação de duas de suas obras: Usina, com a qual o autor 

encerra o Ciclo da Cana-de-Açúcar e Histórias da velha Totônia, seu livro de histórias 

infanto-juvenis. 

Nesses Congressos a programação foi composta de Conferências, Mesas Redondas, 

Sessões de Comunicação Coordenadas, Sessões de Comunicação Individuais, Lançamento de 

Livros e Revistas e Programação Cultural. 

O Quarto Congresso Nacional de Literatura – IV CONALI, CAMINHOS E 

VEREDAS DE GRACILIANO RAMOS foi organizado pela Universidade Federal da 

Paraíba, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba e a Academia 

Paraibana de Letras e homenageou o grande escritor alagoano Graciliano Ramos pelos 80 

anos de publicação de sua obra Vidas Secas. Graciliano Ramos é considerado não apenas 

como o imortal escritor alagoano, mas um nome de destaque na literatura brasileira, de 

marcante originalidade, que enriquece, sobremodo, o patrimônio cultural do nosso País.  

O IV CONALI teve como objetivos: 1. Organizar uma programação que privilegie a 

discussão de temas relacionados à vida e a obra de Graciliano Ramos; 2. Oferecer aos 

estudiosos da literatura brasileira do romance regionalista, a oportunidade de divulgarem e 

discutirem seus estudos e pesquisas que abordem as produções daquela época, seus autores e 

seus meios de divulgação; 3. Refletir sobre a permanência de Graciliano Ramos e sua 

repercussão sobre várias gerações; 4. Organizar uma programação de estudos linguísticos de 

textos literários; 5. Organizar uma programação com trabalhos literários, que contemple as 

literaturas brasileira, regional e popular; 6. Organizar, juntamente com as Secretarias de 

Educação de Municípios paraibanos, uma programação para alunos e professores do Ensino 

Fundamental e Médio; 7. Incentivar a publicação de trabalhos sobre Graciliano Ramos. 

Teve como Áreas Temáticas: a) Vida e Obra de Graciliano Ramos; b) Literatura 

Regional; c) Literatura e Linguagem Popular; d) Análise do Discurso Literário; e) Literatura, 

Cultura e Tradução; f) Literatura e Cinema. 

Desse Congresso participaram 291 estudiosos, de nove estados brasileiros, assim 

especificado: sessenta e um Professores e Pesquisadores Doutores e Pós-Doutores, trinta e 

quatro Alunos de Doutorado, dezoito Mestres, quarenta e oito Alunos de Mestrado, três 

Especialistas, setenta e cinco Alunos de Graduação, doze Professores do Ensino Fundamental 
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e Médio, da Rede Pública, Acadêmicos, membros de Academias de Letras e Artes além do 

Público em geral, interessado em Literatura e em Graciliano Ramos. 

Foram apresentados duzentos e vinte e dois trabalhos, dentro das áreas temáticas 

propostas. A Programação Cultural foi composta de eventos como música Clássica e Popular, 

Grupo de Recitação e lançamento de Livros e Revistas. 

Este e-book traz os trabalhos completos apresentados durante o IV CONALI, o que, de 

certo modo, fecha nosso compromisso de todos os CONALIs: Valorizar, Divulgar e Resgatar 

a vida e obra de Autores Nordestinos, em todo o país, além de mostrar, especialmente aos 

alunos, a importância de nossos Valores Culturais. 

Um agradecimento especial às Instituições que nos apoiaram, à Equipe de trabalho do 

IV CONALI, aos Professores, Pesquisadores, Estudantes e pessoas da comunidade educativo-

cultural de nosso país, que responderam ao nosso convite e aqui vieram abrilhantar nosso 

Evento. 
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ESPELHOS DA HISTÓRIA NA LITERATURA: VIOLÊNCIA E SILENCIAMENTO 

EM VIDAS SECAS, DE GRACILIANO RAMOS  

 

Cristiano Cezar Gomes da Silva  

(UNEAL) 

 

Se a sociedade vê, e sobretudo, se ela se vê vista, 

ocorre, por esse fato mesmo, a contestação dos valores 

estabelecidos e do regime: o escritor lhe apresenta a 

sua imagem e a intima a assumi-la, ou então a 
transformar-se. O escritor dá à sociedade uma 

consciência infeliz, e por isso se coloca em perpétuo 

antagonismo com as forças conservadoras 

mantenedoras do equilíbrio que ele tende a romper.   

Jean-Paul Sarte, Que é a literatura? 

 

INTRODUÇÃO  

 

As relações entre a história e a literatura são bastante antigas e intrínsecas a esses dois 

campos do conhecimento. Desde tempos remotos há um diálogo profícuo entre ambas. O 

historiador francês Jacques Le Goff (1990), aponta a história como filha da memória, pois, na 

mitologia grega, Mnemosine era a deusa da memória e dentre suas nove filhas com Zeus, 

havia Clio, a musa da história, e Calíope, a musa da eloquência, que representa a literatura. 

Assim, história e literatura seriam irmãs história cuja relação de proximidade tem sido 

retomada mais recentemente pelos estudiosos de ambas as áreas.  

Na Grécia Antiga, a história surge com Heródoto, inicialmente, como um gênero 

literário a partir de relatos. A principal preocupação era a busca por registrar os grandes feitos, 

os grandes acontecimentos, as grandes batalhas e, assim, assegurar a perpetuação de suas 

memórias para as gerações futuras. Dessa maneira, a memória tinha significativa importância, 

um papel central na coesão social e no pertencimento ao grupo e à cultura. Uma memória 

construída e amalgamada a partir de relações tão complexas cujas faces seriam ao mesmo 

tempo individual, coletiva, social e histórica.   

Para Maurice Halbwachs (2006), a memória individual se estrutura como a memória 

interior e pessoal do indivíduo a partir de suas experiências. Porém, essas experiências e, 

consequentemente essas memórias estão indissociavelmente ligadas à memória exterior, 

social e coletiva, não está inteiramente isolada e fechada, pois não podemos recordar sem 

evocar o exterior constituído pelo coletivo no qual estamos imersos. Nessa direção, 
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Halbwachs assinala semelhanças e distinções entre a memória histórica e a memória social. 

Enquanto a primeira representa o passado sob uma forma resumida e esquemática, a memória 

social é uma amálgama dessas memórias. 

Todavia, não se pode imaginar uma memória espontânea, livre de embates e tensões, 

disputas pelo poder daquilo que se pode lembrar e, por outro lado, sobre o que se deve 

esquecer. Há um embate constante. Para o historiador francês Jacques Le Goff,   

 

Do mesmo modo, a memória coletiva foi posta em jogo de forma importante na luta 

das forças sociais pelo poder. Tornarem-se senhores da memória e do esquecimento 

é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que 
dominaram e dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos, os silêncios da 

história são reveladores desses mecanismos da memória coletiva (LE GOFF, 1990, 

p. 426).  

 

    Vemos a memória como esse lugar abstrato de inscrição de lembranças e 

esquecimentos de uma dada sociedade, de cada cultura e grupo social. Lugar cuja incessante 

disputa e constantes atualizações deixam marcas indeléveis observadas, cuidadosamente, 

mediante os reflexos, as pistas, os sinais emanados silenciosamente pela memória.  

Por outro lado, a literatura também evoca a memória em sua tessitura, no seu processo 

de elaboração, não é um produto fruto da espontaneidade ou da inspiração do literato. Há um 

elaborado e refinado trabalho de urdidura, que passa pela trama, enredo, alegoria, narrativa, 

personagens, dentre outros aspectos. Para Jean-Paul Sartre, em relação à sociedade,  

 

o escritor lhe apresenta a sua imagem e a intima a assumi-la, ou então a transformar-

se. O escritor dá à sociedade uma consciência infeliz, e por isso se coloca em 

perpétuo antagonismo com as forças conservadoras mantenedoras do equilíbrio que 

ele tende a romper.  (SARTRE, 2004, p. 65). 

 

Nesse sentido, a partir de recortes realizados durante a análise da obra Vidas secas, de 

Graciliano Ramos, buscaremos percorrer essas relações entre a literatura, a história e a 

memória, sobretudo, observando a obra como um testemunho de uma época de violência e 

silenciamento ocorrido na história do Brasil: a Era Vargas.  

 

Na discursividade de Graciliano Ramos: as máscaras sociais, violência e silenciamento 

 

A investigação dos recortes da escritura de Graciliano Ramos, também, nos traz uma 

reflexão inerente às mascaras sociais que representam o período. A escassez da fala, a 

restrição dos dizeres de Fabiano e sua família trazem essa marca. Para o literato mexicano 

Octavio Paz, ―pela palavra, o homem é uma metáfora de si mesmo‖ (PAZ, 2003, p. 34). Essa 

escassez e restrição da fala faz de Fabiano um sujeito social que, sobretudo, representa uma 
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população sofrida: uma máscara social. Máscara, essa, aqui significada pela figura da 

personagem: analfabeto, brutalizado, excluído, explorado.  

Há uma relação de poder e violência que se instaura na sociedade através da escassez 

da fala e restrição dos dizeres representados por Fabiano. Os dizeres e a fala estão 

relacionados ao uso da linguagem e, nas sociedades modernas, estão relacionadas ao saber, ao 

poder e a uma relação de força, como vemos em Foucault (1999, p. 55):  

 

saber consiste, pois, em referir a linguagem à linguagem. Em restituir a grande 

planície das palavras e das coisas. Em fazer tudo falar. Isto é, em fazer nascer, por 

sobre todas as marcas, o discurso segundo do comentário. O que é próprio do saber 
não é nem ver nem demonstrar, interpretar. 

 

Ora, como interpretar, e produzir um discurso que se contraponha a uma realidade de 

exclusão e exploração, se há escassez de palavras? Como enunciar uma contraposição com 

restrição da fala? O discurso da escritura de Graciliano encerra em si uma evidenciação da 

conjuntura da sua época, uma relação de poder marcada pela escassez das palavras, pela 

restrição dos dizeres, identificada mediante a existência de iletrados, como Fabiano. Essa 

conjuntura favorecia a manutenção de uma sociedade desigual marcada pela violência da 

exclusão social, pobreza, miséria e poder decorrentes do não falar. Para Holanda (1992, p. 

35), ―o silêncio de Fabiano expõe uma opressão: o sistema linguístico inábil denuncia o 

sistema social, que soçobra. Os fabianos, reduzidos, reforçam o poder que sobre eles se 

instala‖. As personagens representam essa exclusão e evidenciam uma discursividade que 

desvela marcas da sociedade brasileira dos anos 1930 e 1940. 

Em Vidas secas, estamos diante de uma escritura que materializa, simbolicamente, 

essa relação de poder pelas palavras. Poder em que não há possibilidade de praias de 

liberdade1, uma vez que não há abundância de fala para uma parcela significativa da 

sociedade brasileira daquele período, representada pelas personagens de Graciliano, 

decorrente da falta de prioridade da educação básica no país. A discursividade toma de 

empréstimo e, ao mesmo tempo, é constituída pela realidade política do período, utiliza a 

alegoria da máscara anônima social da personagem literária que explicita e denuncia a 

restrição do falar, tão comum no período da sua produção. Compreendemos que a 

discursividade, presente na escritura de Graciliano, descortina essa tensão e essa realidade 

opressora que tem na escassez das palavras e restrição dos dizeres uma de suas estratégias 

                                                             
1 Para Foucault, ―o poder ‗já está sempre ali‘, que nunca estamos ‗fora‘, que não há ‗margens‘ para a cambalhota 

daqueles que estão em ruptura [...] o poder é coextensivo ao corpo social; não há, entre as malhas de sua rede, 

praias de liberdade elementares‖ (FOUCAULT, 2003, p. 248, grifo nosso).  
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através da educação. Não havia uma preocupação com a erradicação do analfabetismo da qual 

Fabiano era vítima. Vejamos:  

 

A reforma da educação passou pela elaboração de um Plano Nacional de Educação 

que teve como base os resultados de um grande inquérito sobre a educação nacional. 

Em maio de 1937, o Conselho Nacional de Educação encaminha a Capanema o 

texto final do plano, que é enviado pelo presidente da República ao Congresso para 
aprovação. [...] No projeto Capanema, o preparo das elites teve prioridade sobre 

a alfabetização intensiva das massas. O ensino primário sequer foi tocado. O 

ministro estava convencido de que com verdadeiras elites se resolveria não somente 

o problema do ensino primário, mas o da mobilização de elementos capazes de 

movimentar, desenvolver, dirigir e aperfeiçoar todo o mecanismo de nossa 

civilização (BOMENY, 1999, p. 138-139, grifo nosso). 

 

Partindo do pressuposto de que o acesso à educação e ao letramento ampliam as 

possibilidades de compreensão da realidade e da produção de discursos em suas mais diversas 

materialidades, fica evidenciado que o não letramento e o analfabetismo contribuem para a 

perpetuação do status quo e da manutenção do governo varguista que se estabelecera a partir 

1930.  Os escritos de Graciliano são perpassados por essa realidade que o sujeito-autor tão 

bem experimenta desde os tempos distantes no interior das Alagoas, como podemos observar 

no trecho abaixo:  

 
[SD 1]: Uma das crianças aproximou-se, perguntou-lhe qualquer coisa. Fabiano 

parou, franziu a testa, esperou de boca aberta a repetição da pergunta. Não 

percebendo o que o filho desejava, repreendeu-o. O menino estava ficando muito 

curioso, muito enxerido. Se continuasse assim, metido com o que não era da conta 

dele, como iria acabar? Repeliu-o, vexado: – Esses capetas têm idéias... (RAMOS, 

2000, p. 20, grifo nosso).  

 

Ao analisar a sequência anterior, podemos ver que o texto literário traz uma relação 

intrínseca com a conjuntura política do período. Fabiano, aqui, aparece enunciando a partir de 

um deslocamento. Fabiano agora está na posição daquele que repreende, não permite 

indagações, dúvidas, questionamentos.  

Quando, na SD-1, enuncia que ―não percebendo o que o filho desejava, repreendeu-o. 

O menino estava ficando muito curioso, muito enxerido. Se continuasse assim, metido com o 

que não era da conta dele, como iria acabar? Repeliu-o, vexado [...]‖ (RAMOS, 2000 p. 20), é 

que podemos enxergar efeitos de sentido nesse enunciado. Há implícitos nesse ato de repelir, 

visto que, o regime autoritário instituído por Getúlio Vargas optou por essa mesma estratégia.  

Repelir, nesse sentido, aqueles que se contrapunham ao regime, aqueles que desejavam uma 

abertura política na qual fosse possível questionar, indagar, buscar o novo, a alternância, a 

pluralidade no sentido político e não optar pela longa e arbitrária permanência e consequente 

perpetuação no poder. Como aponta a historiadora Capelato (2003, p. 120; 131): 
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Com o pretexto de manter a ordem e acabar como a subversão, muitos sindicalistas 

que se opuseram à nova política foram perseguidos, presos, torturados ou exilados 

durante o Estado Novo [...] Houve repressão forte – prisões, tortura, exílios, censura 

–, que atingiu tanto os considerados subversivos (comunistas, socialistas, 

anarquistas) como os opositores liberais. Jornais foram controlados e O Estado de 

São Paulo acabou sendo expropriado pelo governo. 

 

Assim podemos ver na obra Vidas Secas uma discursividade constitutiva de sentidos 

acerca do momento político da sua escritura, marcado, sobretudo, pela censura e repressão 

varguistas. A colocação de Fabiano em relação ao filho deixa entrever essa interdição do 

período Vargas. 

A sequência discursiva abaixo traz uma constituição de sentidos a partir da memória. 

A memória, apresentada no interior do enunciado, desvela uma continuidade nas relações 

sociais e familiares daquele período em que o trabalho infantil no campo não era raro. 

Observemos a sequência abaixo:           

 

[SD - 2]: Não completou o pensamento, mas achou que aquilo estava errado. Tentou 
recordar o seu tempo de infância, viu-se miúdo, enfezado, a camisinha encardida e 

rota acompanhando o pai no serviço do campo, interrogando-o debalde. 

Chamou os filhos, falou de coisas imediatas, procurou interessá-los. Bateu palmas: – 

Ecô! ecô! (RAMOS, 2000, p. 20). 

 

A memória, presente na SD-2, pode ser mobilizada mediante a evocação da memória 

histórica e social do período. O questionamento simbolizado pelo enunciado ―interrogando-o 

debalde‖, marcadamente mostra como naquele instante as indagações eram percebidas como 

inúteis em seu propósito de oposição ao governo instituído. As indagações, os 

questionamentos naquele momento não estavam na ordem do que se podia dizer, no que era 

possível dizer, não estavam na ordem do discurso. As perguntas dos meninos, assim como foi 

a de Fabiano, em tempos distantes, eram inúteis. Embora carregasse em si o desejo de 

transformações, mostravam-se inócuas nesse sentido. Não eram possíveis as mudanças. O 

regime não as permitia. O anseio dos meninos por respostas que levassem a transformações 

era frustrado pelo pai. 

O discurso enunciado pelo sujeito-autor aponta-nos nessa direção. Esse discurso 

encerra o sentido de evidenciar a perpetuação da realidade, a continuação das desigualdades 

sociais, da pobreza, da miséria, do autoritarismo, quando os meninos questionavam no sentido 

de procurar mudanças, em cambiar a realidade. A memória individual representada pela 

personagem evoca um passado distante de sua existência na narrativa. Entretanto, do ponto de 

vista histórico, esse passado se apresenta não tão remoto assim. 
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Essa proximidade permite-nos refletir que há uma continuidade do tempo histórico, 

em que abrange as práticas sociais e a conjuntura daquele lugar de onde fala a personagem. 

De outra forma, podemos observar que essa memória individual também se faz coletiva, como 

aponta Halbwachs (2005, p. 69), ―cada memória individual é um ponto de vista sobre a 

memória coletiva‖. Nessa imbricação, entre a memória individual e coletiva, vemos que os 

traços, pistas, indícios e vestígios do passado daquela sociedade se deixam entrever e serem 

reconstruídos a partir da memória da personagem Fabiano.  

O enunciado ―dar ensinamento aos meninos‖ é a ênfase que destacamos na SD-23 que 

se segue. Há sentidos constituídos através da maneira de educar os meninos. Examinemos a 

sequência:  

 

[SD - 3]:  – Ecô! Ecô! A cachorra Baleia saiu correndo entre os alastrados e quipás, 

farejando a novilha raposa. Depois de alguns minutos voltou desanimada, triste, o 

rabo murcho. Fabiano consolou-a, afagou-a. Queria apenas dar um ensinamento 

aos meninos. Era bom eles saberem que deviam proceder assim (RAMOS, 2000, 

p. 20 grifo nosso). 

 

A linguagem característica do brado do vaqueiro ―Ecô! Ecô‖ encerra em sua evocação 

algo além de uma ordem para a cachorra Baleia. Remete-nos ao condicionamento existente na 

relação entre ambos, o vaqueiro Fabiano e o animal. Todavia, aqui nos interessa outro 

aspecto: o enunciado, presente na fala de Fabiano que ―queria apenas dar um ensinamento aos 

meninos. Era bom eles saberem que poderiam proceder assim‖. Esse enunciado traz à 

emergência do discurso a sua realidade exterior, pois, assemelha-se aos ―ensinamentos‖ 

trazidos pelo governo varguista naquele momento, que mediante várias estratégias de 

―educação‖  

 

buscava, como na maioria dos regimes autoritários, o singular, ou seja, a 

homogeneidade em todos os níveis, de forma a facilitar a dominação, o 
controle. E, nessa direção, múltiplos discursos foram articulados, oferecendo 

interpretações do mundo e da realidade brasileira, procurando criar ―novos 

significados‖. A fim de superar a crise de legitimidade e interferir no 
imaginário político, o Estado procurou gerenciar o universo simbólico dos 

grupos subalternos mantendo-os, sempre que possível, alienados e 

conformados (CARNEIRO, 1999, p. 335). 
 

Em Vidas secas, assim como na relação do Estado com a sociedade, havia uma relação 

entre Fabiano, embrutecido e analfabeto, e os meninos, os quais procurava alienar e 

conformar, ensinar, gerenciando o seu universo simbólico. Dessa forma, os ―ensinamentos‖ 

de Fabiano objetivavam controlar e dominar os filhos em um relacionamento de 

subalternidade, também presente na sociedade daquele período. 
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Em um conturbado momento político e social que atravessava o país, observamos uma 

relação de repressão do Estado Novo com a sociedade circundante. Uma relação que adotava 

como estratégia o ―ensinamento‖ de como proceder. Nesse sentido, a escritura de Graciliano 

Ramos é aqui, mais uma vez, percebida como uma evocação à denúncia dessa conjuntura 

política e social das décadas de 1930 e 1940. Como afirma Candido (2003, p. 204), ao 

analisar o movimento literário daquele período, o ―‗romance do Nordeste‘ [...] transformou o 

regionalismo ao extirpar a visão paternalista e exótica, para lhe substituir uma posição crítica 

frequentemente agressiva, não raro assumindo o ângulo do espoliado.‖ Nesse instante, há uma 

ruptura com o interdiscurso formado pelos romances escritos cujas tramas se passavam no 

Nordeste. Não mais se falava do pitoresco, do exótico, do paternalismo do Estado. Os 

enunciados trazem personagens que sofriam com a realidade que as assolavam. Não havia o 

Estado, ou melhor, esse surgia representado pela sua repressão, marcada pelo soldado 

amarelo, que pisava com sua reiuna nas alpercatas do vaqueiro impotente que mal sabia falar, 

pois era vítima da falta de educação por parte daquele mesmo Estado, vaqueiro que era vítima 

do descaso com que fora tratado durante décadas por vários governos.  

Nesse instante, Graciliano inscreve algo novo que, como vimos em Foucault (2002), 

não é fácil de ser dito em qualquer momento. Observamos um discurso que se inscreve 

diferentemente no eixo de verticalidade do interdiscurso, que desestabiliza as redes de 

memória acerca do objeto Nordeste. A inserção de Vidas Secas na rede de enunciados da 

memória discursiva, concernente ao Nordeste, configura-se como um acontecimento 

discursivo, visto que rompe com os dizeres anteriores, desestabilizando as estruturas das redes 

de memória sobre o objeto.  

Contudo, cabe aqui uma ressalva sobre esse conceito de acontecimento discursivo. Ao 

refletir sobre o discurso como estrutura ou acontecimento, Pêcheux (2006) propõe por três 

caminhos: o do acontecimento, o da estrutura e o da tensão entre descrição e interpretação no 

interior da análise de discurso. Nesses caminhos, o acontecimento discursivo se configura no 

―ponto de encontro de uma atualidade e uma memória‖ (PÊCHEUX, 2006, p. 17).  

Partindo dessa formulação, propomos tomar esse acontecimento discursivo não apenas 

em um enunciado individualizado, como o fez Pêcheux com ―On a gagné‖ [―Ganhamos‖], a 

respeito da vitória de François Mitterand, nas eleições para Presidente da França, em 10 de 

maio de 1981, mas em um conjunto de enunciados, especificamente ao se referir a uma obra 

literária, dessa forma, Vidas Secas. Adotamos essa obra como um acontecimento que irrompe 

na atualidade da memória desses espaços discursivos logicamente estabilizados, no caso, o 
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espaço da literatura como vimos anteriormente na análise de Candido (2003), em que ―todo 

sujeito falante sabe do que se fala, porque todo enunciado produzido nesses espaços reflete 

propriedades estruturais independentes de sua enunciação‖ (PÊCHEUX, 2006, p. 31).  

Nos seus escritos não-ficcionais, Graciliano Ramos ocupa uma posição-sujeito 

militante. Na SD-4, a seguir, recortada de um escrito não-ficcional, percebemos essa posição-

sujeito. Vejamos: 

 

[SD - 4]: Em 1917, lendo as primeiras notícias da Revolução Russa, torcíamos 

desesperadamente para que ela se aguentasse três meses. Kerenski, Nicolau II, os 

generais certamente iriam lançar-se contra ela e abafá-la. Não esperávamos outra 
coisa e apenas desejávamos que ela não se acabasse logo, resistisse aos primeiros 

choques e não desse o exemplo de uma Comuna de Paris. Passados três meses, 

aventurávamos a pedir mais três, depois alargamos o prazo e, vencendo o espanto 

inicial, pouco a pouco nos habituávamos à idéia de que o movimento podia alargar-

se, aprofundar-se e dar trabalho ao mundo capitalista [...]. (RAMOS, 1945, f.1).      

 

No trecho acima, vemos uma posição-sujeito militante que revela a sua identificação 

com a formação discursiva de esquerda. A SD-4 traz uma referência ao evento histórico 

Revolução Russa de 1917. O sujeito-militante mostra marcadamente a sua identificação a 

partir da frase apresentada na primeira pessoa do plural – ―torcíamos desesperadamente‖; 

―não esperávamos outra coisa‖; ―desejávamos que ela não se acabasse logo‖; ―aventurávamos 

a pedir mais três‖ ―nos habituávamos à ideia de que o movimento podia alargar-se‖ – o que 

institui um sentido de pertencimento e de coletividade do sentimento, uma cumplicidade de 

ideais em que o sujeito-militante é interpelado pela ideologia comunista e se manifesta através 

do seu discurso que é afetado por essa ideologia.  

Por outro lado, a oposição à formação discursiva diversa reforça a percepção de uma 

luta entre duas formações antagônicas. Esse antagonismo e diferenciação se revelam no 

enunciado do sujeito-militante ao apontar que ―pouco a pouco nos habituávamos à ideia de 

que o movimento podia alargar-se, aprofundar-se e dar trabalho ao mundo capitalista‖. Há 

uma construção do sentido de divisão do mundo ideologicamente em duas partes que 

digladiavam naquele instante. Um mundo marcado pela dualidade ideológica onde as lutas 

eram travadas. 

Dessa maneira, a referência ao capitalismo presente no enunciado ―[...] dar trabalho ao 

mundo capitalista‖ traz em si o momento histórico vivenciado após a Segunda Guerra 

Mundial, em que o mundo metaforicamente estava dividido entre duas ideologias dominantes 

que disputavam a hegemonia, dois blocos políticos e econômicos que se opunham: o 

capitalismo e o socialismo. Essas ideologias tinham como principais líderes os Estados 
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Unidos de um lado e a União Soviética de outro. Para o historiador inglês Eric Hobsbawm, o 

mundo estava dividido em duas partes em que 

 

A URSS controlava parte do globo, ou sobre ele exercia predominante 
influência – a zona ocupada pelo Exército Vermelho e/ou outras Forças 

Armadas comunistas no término da guerra – e não tentava ampliá-la com o 

uso de força militar. Os EUA exerciam controle e predominância sobre o 
resto do mundo capitalista, além do hemisfério norte e oceanos, assumindo o 

que restava da velha hegemonia imperial das antigas potências coloniais. Em 

troca, não intervinha na zona aceita de hegemonia soviética. (HOBSBAWM, 
1995, p. 224). 

  

Nessa conjuntura de divisão ideológica do mundo entre capitalismo e socialismo cujas 

raízes antecedem a II Grande Guerra Mundial, temos o sujeito-militante Graciliano Ramos 

identificado com a formação discursiva de esquerda. A sua relação com o governo Vargas era 

de oposição. ―A possível derrocada de Vargas era exaustivamente debatida nas reuniões em 

casa de Graciliano. Quase sempre à noite, apareciam os amigos mais velhos, como Otto Maria 

Carpeaux, Paulo Rónai, Aurélio Buarque de Holanda, Beatriz Reynal e Cândido Portinari‖ 

(MORAES, 1996, p. 207). Essas reuniões na casa de Graciliano são marcas da sua 

identificação ideológica, vários intelectuais do período se faziam presentes e compartilhavam 

dessa posição. ―Também se discutia muito literatura e, dependendo de quem estava à volta do 

anfitrião, o assunto desviava-se para a política partidária. Como vários ali eram comunistas ou 

simpatizantes, naturalmente a troca de opiniões centrava-se na rearticulação do PCB‖ 

(MORAES, 1996, p. 207). 

Na SD-5, a seguir, enfatizaremos a conjuntura de pobreza e miséria que marcaram 

parte da população durante a era Vargas, nas décadas de 1930 e 1940: 

 
[SD - 5]: Agora queria entender-se com sinha Vitória a respeito da educação dos 

pequenos. Certamente ela não era culpada. Entregue aos arranjos da casa, regando os 

craveiros e as panelas de losna, descendo ao bebedouro com o pote vazio e 

regressando com o pote cheio, deixava os filhos soltos no barreiro, enlameados 

como porcos. E eles estavam perguntadores, insuportáveis. Fabiano dava-se bem 

com a ignorância. Tinha o direito de saber? Tinha? Não tinha. 
– Está aí. 

Se aprendesse qualquer coisa, necessitaria aprender mais, e nunca ficaria satisfeito 

(RAMOS, 2000, p. 21, grifo nosso).  
 

A realidade de miséria e pobreza, que contrasta com o desenvolvimento econômico 

propagado pelo regime político instituído, materializa-se discursivamente no enunciado em 

que a sinhá Vitória ―deixava os filhos soltos no barreiro, enlameados como porcos‖, presente 

na SD-5. Há uma evidenciação das condições de sobrevivência existentes para uma parcela 

significativa da população. Essa condição de sobrevivência foi materializada na linguagem 
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literária pela comparação dos filhos de Fabiano a porcos enlameados na narrativa. Ao realizar 

essa comparação o texto nos mostra a miséria humana. 

As precárias condições de acesso à educação daquele período são discursivizadas na 

SD-5. O regime político do período apresenta uma educação voltada para a reprodução da sua 

própria conjuntura e do status quo da época.  A ignorância inerente à personagem Fabiano é 

provocada pela falta de reflexão e de compreensão da realidade a sua volta e dos fatores que o 

levam àquela condição de extrema pobreza e desigualdade social. Uma educação que visa 

oprimir e não libertar o indivíduo, que sequer dá a oportunidade de plenitude de sua 

interpelação pela ideologia para que permita uma possibilidade de se contrapor. Quase sempre 

Fabiano conforma-se e autoconsola-se, convencendo-se de que a conjuntura dada não pode e 

não deve ser alterada, pois é força do destino. Esse retrato e representação da falta de acesso à 

educação vemos na emergência discursiva dentro do próprio texto literário construído pelo 

sujeito-autor: 

 
[SD - 6]: Tinha culpa de ser bruto? Quem tinha culpa? Se não fosse aquilo... Nem 

sabia. O fio da ideia cresceu, engrossou – e partiu-se. Difícil pensar. Vivia tão 

agarrado aos bichos... Nunca vira uma escola. Por isso não conseguia defender-se, 

botar as coisas nos seus lugares. O demônio daquela história entrava-lhe na cabeça e 

saía. Era para um cristão endoidecer. Se lhe tivessem dado ensino, encontraria meio 

para entendê-la. Impossível, só sabia lidar com bichos. (RAMOS, 2000, p. 36). 

 

Observamos na SD-6 que não há acesso à educação. Educação essa que poderia ser 

instrumento da emancipação, da autonomia e da possibilidade de ruptura com a conjuntura da 

época. Quando Fabiano se indaga sobre quem tinha culpa de ele ser bruto, materializa a falta 

de acesso à educação escolar que assolava os pobres e os oprimidos, visto que ―nunca vira 

uma escola‖. Assim, sentia-se incapaz de pensar e, por conseguinte, de reivindicar e de 

expressar os seus sentimentos, ideias e pensamentos relativos à própria realidade por ele 

vivida. Fabiano achava difícil pensar, pois vivia tão agarrado aos bichos e essa imbricação 

com os animais o embrutecera, assim como há muitos a quem o sujeito-autor emprestou uma 

máscara social que era vivenciada pela sociedade daquele período. 

O discurso emergente na obra de Graciliano está impregnado pelo desejo, pela falta, 

pela angústia que a impossibilidade de acesso à educação formal traz consigo. A personagem 

Fabiano representa, simbolicamente, o discurso de quem queria se contrapor à ordem 

estabelecida, à exclusão decorrente do sistema vigente no país mediante a recorrência de 

lembranças que, repetidamente, retornavam à discursividade da narrativa. Desse modo, 

vejamos a impossibilidade de poder se expressar na SD-7: 
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[SD - 7]: Fabiano queria berrar para cidade inteira, afirmar ao doutor juiz de direito, 

ao delegado, a seu vigário e aos cobradores da prefeitura que ali dentro ninguém 

prestava para nada. Ele, os homens acocorados, o bêbado, a mulher das pulgas, tudo 

era lástima, só servia para aguentar facão. Era o que ele queria dizer (RAMOS, 

2000, p.37).  

 

Entre o desejo discursivizado na narrativa literária e a realidade exterior, que se 

constitui na própria obra, há um sentido de denúncia e reflexão sobre a realidade vivida no 

período. Período em que as pessoas não podiam se expressar livremente, não podiam 

contestar e discordar da ordem instituída. Nessa direção, os enunciados da obra de Graciliano 

reverberam e encerram o desejo da personagem que sentia vontade, queria dizer, mas não 

dizia. O sujeito-autor mostra a existência dessa realidade, distanciando-se mediante a 

literatura, ao encerrar o seu discurso de forma metafórica e simbólica no desejo da 

personagem de dizer, de expressar, de enunciar. 

A possibilidade de se contrapor às desigualdades sociais esbarrava nas estratégias que 

essa mesma sociedade engendrava em suas relações. O iletrado não tinha a oportunidade de 

falar, de dizer, a ele cabia a conformação, a resignação diante das injustiças sociais que a 

discursividade da narrativa faz emergir. Os sujeitos sociais, aos quais Fabiano se referia, 

encontravam-se divididos entre estabelecidos e excluídos na sociedade do período. Os papéis 

sociais estavam delimitados e em posições opostas. O juiz de direito, o delegado, o vigário e 

os cobradores da prefeitura faziam parte de uma elite local diferentemente de Fabiano, dos 

―homens acocorados‖, do bêbado e da ―mulher das pulgas‖. Havia uma nítida distinção de 

grupos sociais na escrita de Graciliano Ramos, um retrato da divisão social daquele período 

em que os menos favorecidos eram excluídos, explorados e silenciados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A investigação realizada a partir da análise dos fragmentos de Vidas secas para além 

de um grande autor impelido pela ―licença poética‖ e criação característica do seu ofício, 

desvela, em sua narrativa, traços da exterioridade, das condições de produção dos seus 

escritos e da ideologia que o interpela. Neste trabalho, ao tomarmos como objeto de análise a 

obra Vidas Secas e alguns manuscritos não-ficcionais de Graciliano Ramos, procurando 

compreender como a narrativa literária é afetada pela ideologia, pelas condições de produção, 

pela memória discursiva e pelo esquecimento que o faz sentir sujeito do próprio discurso. 

Desse modo, a escritura de Graciliano se mostra como um contraponto ao governo 

Vargas, um dizer por vezes antagônico à formação discursiva do governo instituído. Uma voz 
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dentro de um jogo de palavras que se constituía naquele momento da História do Brasil. 

Observamos que o silenciamento trazido à literatura do autor, encerra uma discursividade, 

mostra um efeito de sentido quando interpretado em relação à condição de sua produção. 

Também pudemos evidenciar a violência instituída e institucionalizada na Era Vargas, 

permeando a escritura do autor. A personagem Fabiano sofre violência física e moral, 

simbolizada através de um efeito metafórico na literatura que, reiteradas vezes, durante a 

narrativa, atormentam Fabiano e trazem à memória uma ressignificação da violência que 

experimenta durante a trama literária, configurando um grande mosaico e espelho da violência 

e do silenciamento na história.   

 

FIM. 
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A IRONIA NA FICÇÃO DE GRACILIANO RAMOS 

 

Neide Medeiros Santos 

UFPB  

  

DA IRONIA 

 

A ironia tem sido objeto constante de estudos para a crítica literária, motivando 

também perquirições de teor filosófico. Tanto no plano filosófico como no literário, a ironia 

se reveste de múltiplas e variadas conotações.  

Jankélevitch (1964, p.16) viu na ironia socrática um elemento de contestação diante da 

utilidade da natureza, e na ironia romântica uma contestação à própria existência da natureza. 

Afirma, ainda o teórico, que aironia poderia ser chamada, no sentido denotativo da palavra, 

uma alegoria – pois ela pensa uma coisa e, à sua maneira, diz outra. 

Quanto ao aspecto literário, Frye (1973, p.46) considera que é uma técnica de alguém 

parecer que é menos do que é, correspondendo, em literatura, ao modo de dizer o mínimo e de 

significar o máximo, ou de modo mais geral, uma configuração de palavras que se afasta da 

afirmação direta ou de seu próprio e óbvio sentido.  

A ironia literária caracteriza-se pelo dualismo: aparência vs realidade. Ela mostra a 

outra face da realidade e o autor irônico assume o papel de ―arauto crítico‖, apontando o 

caminho das falhas.  

No campo literário, Graciliano Ramos se situa dentro desta atitude irônica. Como um 

―arauto crítico‖, expressão utilizada por Rui Mourão, no texto Estruturas, ensaio sobre o 

romance de Graciliano Ramos, ele mostra a outra face da sociedade, ataca o mundo e a 

sociedade existente. Nos seus romances, através de ―pseudoautores,‖ representados por João 

Valério, em ―Caetés‖; Paulo Honório em ―S. Bernardo‖ e Luís da Silva, em ―Angústia‖, o 

escritor exerce sua força machucada, cruel e dolorida.    

Os três romances ―Caetés‖, ―S. Bernardo‖ e ―Angústia‖ apresentam protagonistas 

narradores que pretendem ser escritores ou escrevem livros.  Eles serão analisados sobre 

diferentes aspectos da ironia, destacando-se o papel de escritor. Em ―Vidas Secas‖, existe 

também ironia, mas ela vem revestida de lirismo e não há a presença de um protagonista 

escritor. Foi o único romance escrito em 3ª pessoa.  

Antonio Candido propõe uma divisão dos romances de Graciliano em dois polos 

distintos: ficção e confissão. No primeiro bloco, estariam os quatro romances que escreveu e 
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no segundo a vertente confessional – Infância e Memórias do Cárcere. O objetivo desse 

trabalho está centrado nos romances que compreendem a fase ficcional. 

Com a intenção de demonstrar como se efetua o aspecto irônico principalmente, em 

Caetés, S. Bernardo e Angústia, inicia-se uma viagem que começa com ―Caetés‖ culminando 

com Angústia.  Todos os exemplos apresentados dos romances foram retirados dos livros 

publicados pela editora Record, nos anos de 2003 a 2006. Os textos dos romances de 

Graciliano Ramos utilizados nesse trabalho foram organizados pelo professor Wander Melo 

Miranda, baseado no acervo do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB- USP). Para identificar 

os romances analisados, serão utilizadas as iniciais (C) para Caetés; (S.B) para S. Bernardo; 

(A) para Angústia e (V.S) para Vidas Secas.  

 

CAETÉS: A CAPITULAÇÃO  

 

Em Caetés, a ação do romance se passa na provinciana cidade de Palmeira dos Índios, 

estado de Alagoas, nos primeiros anos da década de 1920. O protagonista é João Valério, 

guarda-livros da firma Teixeira, ele pretende escrever um romance histórico sobre os índios 

caetés. A sua pretensão se revela utópica porque Valério não domina os fatos históricos, 

surgindo daí a antinomia história/ficção. Embora existam dois planos neste romance: o 

amoroso e o histórico, a minha atenção se volta apenas para o romance histórico, ―a presença 

do livro dentro do livro‖ e a discussão sobre o fazer literário.  

Para melhor entender o processo de criação do personagem/escritor, é válido registrar 

a primeira referência ao ato de escrever: Ela aparece no segundo capítulo do livro e vem na 

companhia de uma sequência autoirônica. 

 

E, eu, em mangas de camisa, a estragar-me no escritório dos Teixeira, eu, moço, que 

sabia metrificação, vantajosa prenda, colaborava na Semana de padre Atanásio e 

tinha um romance começado na gaveta. É verdade que o romance não andava, 

encrencado miseravelmente no segundo capítulo. Em todo caso era sempre uma 

tentativa. (C. 2006, p.14). 
  

Ressalte-se o emprego reiterado do pronome pessoal de 1ª pessoa e atente-se para os 

valores aparentemente literários de Valério: sabia metrificação, colaborava no jornal do padre 

Atanásio e tinha um romance começado na gaveta. Valério estabelece um contraponto entre o 

trabalho intelectual e o do escritório, dando a impressão de haver disparidades entre eles. 

Mais adiante, explica a dificuldade que sente em escrever o romance sobre os índios caetés: 
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... Tirei da gaveta o romance começado. Li a última tira. Prosa chata, imensamente 

chata, com erros. Fazia semanas que não metia ali uma palavra. Quanta dificuldade! 

(C. 2006, p.23)  

 

E vem o porquê da dificuldade:  

    

Também aventurar-me a fabricar um romance histórico sem conhecer história! Os 

meus caetés realmente não têm verossimilhança, porque deles apenas sei que 

existiram, andavam nus e comiam gente. (C.2006, p.23).   

 

No que se refere à criação dos personagens, surgem dúvidas e o narrador-personagem 

se interroga:  

 

Caciques. Que entendia de caciques? Melhor seria compor uma novela em que 

arrumasse Padre Atanásio, o Dr. Liberato, Nicolau Varejão, o Pinheiro, d. Engrácia. 

Mas como achar enredo, dispor as personagens, dar-lhes vida? Decididamente não 

tinha habilidade para a empresa: por mais que me esforçasse, só conseguia garatujar 

uma narrativa embaciada e amorfa. (C. 2006, p. 24)  

 

Na construção dos personagens do romance histórico, observa-se que João Valério se 

utiliza das pessoas de sua convivência para dar-lhes características físicas e psicológicas: 

 

Dei pedaços de Adrião Teixeira ao pajé: o beiço caído, a perna claudicante, os olhos 

embaçados; para completá-lo, emprestei-lhe as orelhas do Padre Atanásio. Fiz do 

morubixaba um bicho feroz, pintei-lhe o corpo e enfeitei-o.  (C. 2006, p. 40) 

  

Observa-se a grande dificuldade do pretenso escritor para dar ―sopro de vida a essas 

―criaturas de papel‖. Dona Engrácia aparece ironicamente zoomorfizada: ―... meti a d. 

Engrácia, nua e medonha, toda listrada de preto, os seios bambos, os cabelos em desordem e 

de pés de pato‖. (C.2006, p. 112)  

Nota-se que a grande luta de Valério é conferir verossimilhança a seus personagens. 

Muitas vezes ele encontra características morais entre as pessoas com quem convive e seus 

caetés, mas falta sempre alguma coisa.  

O fazer literário para João Valério é penoso. Ao terminar de escrever alguns capítulos 

do romance, lê a última tira e balança a cabeça desgostoso e faz essa observação:  

 

Mais isto veio espremido e rebuscado. Tudo culpa do Paschoal.  

De mais a mais a dificuldade era grande, as ideias minguadas recalcitravam, agora 

que eu ia tentar descrever a impressão produzida no rude espírito da minha gente 

pelo galeão de d. Pero Sardinha. (C. 2006, p. 50)  

 

As quintas e aos domingos, João Valério comparecia às reuniões na casa de Adrião. 

Ficava lá durante muito tempo, e quando Luísa falava com o guarda-livros sobre contos, 

versos e novelas, Adrião adormecia ou então dando enormes bocejos dizia que só entendia de 

comércio, o resto era filosofia.  



ISBN: 978-85-732-0158-1 

42 

 

Veio a morte de Adrião e isso acarretou profundas modificações na vida de Valério. 

Ele passa a ser sócio da firma dos Teixeira, desiste do amor de Luísa e de escrever o romance 

sobre os caetés. Substitui a literatura pelo comércio e reconhece que Adrião tinha razão – 

literatura era filosofia e filosofia não tinha nenhuma utilidade.  

Rui Mourão (1971, p.51) situou bem o problema de Valério: após a morte de Adrião, 

ele foi admitido na firma no lugar do antigo patrão, pois Vitorino não podia administrar a 

firma sozinho, colocou um ponto final nas suas pretensões literárias e interrompeu 

definitivamente o seu livro sobre os índios caetés, deixou de colaborar na Semana, o jornal do 

Padre Atanásio, e compreendeu que não possuía nenhuma vocação literária, tudo não passara 

de vaidade. Abandonou a luta na primeira oportunidade que teve e se transformou em um 

homem de negócios.  Afastou-se da ―filosofia‖.  

Se o emprego do termo ―filosofia‖ por Adrião para se referir à literatura já era 

prenúncio de ironia, mas irônico se torna quando Valério passa a aceitá-lo. Valério capitula, 

desiste da literatura, cai o disfarce e descobre-se que a sua verdadeira ambição na vida era 

ascender economicamente.   

 

S. BERNARDO: A REIFICAÇÂO  

 

Em S. Bernardo, a ironia se apresenta por meio da reificação. Este termo foi usado, 

inicialmente por Marx, para indicar a supervalorização do objeto em detrimento do individuo 

na sociedade capitalista. Posteriormente, Lukács e Goldmann passaram também a empregá-lo 

na literatura. 

Goldmann viu no fenômeno da reificação um fator econômico. Os bens deixam de ser 

encarados como valores-de-uso e passam a ser vistos como valores-de-troca, portanto como 

mercadorias.   

Luiz da Costa Lima, no ensaio ―A reificação de Paulo Honório‖, analisa este 

personagem partindo dos postulados de Goldmann, mas empresta uma nova feição a esse 

aspecto, ele estabelece uma relação personagem/linguagem. Aqui o interesse recai em 

demonstrar como a reificação se realiza através da ironia. 

Nesse segundo romance de Graciliano, como ocorreu em Caetés, um personagem 

narrador de 1ª pessoa conta a história de sua vida. Os fatos se passam na década de 30, na 

fazenda São Bernardo, município de Viçosa, Alagoas.  Paulo Honório, um fazendeiro de 

poucas letras, resolve convocar amigos mais letrados para ajudar a escrever sua autobiografia. 

A princípio tudo decorria bem, depois de quinze dias e de várias discussões o jornalista 
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Gondim apresentou dois capítulos do livro, Paulo Honório zangou-se e mandou o amigo ir 

para o inferno, pois havia acanalhado o troço, o texto estava ―pernóstico, safado e idiota‖. 

Este é o primeiro capítulo do livro; tudo indicava que havia desistido da ―empreitada‖. 

No segundo capítulo, ele retoma o livro e sozinho dá continuidade à história.  Mas é somente 

no terceiro capítulo que o romance começa verdadeiramente. 

A estrutura do livro se divide em dois planos, como bem frisa Ivan Marques (2017, p. 

42- 43) o tempo do enunciado (o passado) e o tempo da enunciação (o presente), isto é, São 

Bernardo-fazenda e São Bernardo-livro.  Paulo Honório, como fazendeiro é um homem 

enérgico, violento, capaz de tudo para adquirir as terras de São Bernardo; do outro lado, como 

escritor é um sujeito de poucas letras, mas obstinado em escrever.  

A partir do terceiro capítulo, através da narrativa de Paulo Honório, o leitor começa a 

tomar conhecimento da infância de menino pobre, acompanhante de um cego que lhe puxava 

as orelhas e da velha Margarida que vendia doces. Até os dezoito anos, gastou muito enxada 

ganhando cinco tostões por doze horas de serviço. Por esfaquear João Fagundes, foi preso e 

passou três anos na prisão, tempo suficiente para aprender a ler na Bíblia dos protestantes. . 

Quando saiu da prisão, começou a trabalhar sem descanso, viajou muito comprando e 

vendendo mercadorias. Cansado da vida de cigano, voltou para o ambiente rural e começou a 

luta para ganhar dinheiro e adquirir terras.  

Depois de pagar uma quantia ínfima a Padilha, herdeiro das terras de São Bernardo, 

adquire a fazenda e começa a construir um patrimônio que não respeitava regras.   Se a sua 

vontade na vida foi ser proprietário de terras isso ele conseguiu, e, paulatinamente, foi 

ascendendo na vida.  É nesse afã de angariar bens materiais que se desumaniza, assim como 

desumaniza as pessoas que o cercam. Tudo na sua vida passa a girar em torno do dinheiro e 

da mercadoria.  

Dono de terras e de gado, Paulo Honório sente que chegou o momento de casar-se, 

precisava de um herdeiro para as terras de S. Bernardo. Nas suas conjecturas, pensava em 

uma moça alta, morena, de cabelos pretos, mas a que lhe apareceu foi uma lourinha, de olhos 

azuis, moça e bonita, inteiramente diferente da mulher que andava imaginando, mas agradava-

lhe. Chamava-se Madalena, morava com uma tia na cidade de Viçosa e era professora. O 

pedido de casamento foi direto e sem arrodeios.  Madalena pediu tempo para pensar, fora tudo 

muito precipitado, depois aceitou e casaram-se em fim de janeiro na capela da fazenda, 

quando ―os paus d´arco floridos salpicavam a mata de pontos amarelos; a serra cachimbava; o 
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riacho, depois das últimas trovoadas, cantava grosso, bancado rio.‖ (S.B. 2006, p.109).   

Novos moradores na casa, nova vida. Madalena veio na companhia da tia, D. Glória.   

A vida de Paulo Honório foi toda pautada em números e assim procedeu pela vida 

afora. O TER suplantando o SER. O processo de reificação em S. Bernardo começa com os 

empregados, passando pela tentativa frustrada de reificação de Madalena, culminando com a 

autorreificação do próprio Paulo Honório.   Casimiro Lopes, seu fiel empregado, é comparado 

a um cão.  

 

Casimiro Lopes, que não bebia água na ribeira do Navio, acompanhou-me. Gosto 

dele. É corajoso, laça, rasteja, tem faro de cão e fidelidade de cão. (S. B. 2006, p. 

19).  

 

Marciano talvez seja o mais vilipendiado, é maltratado fisicamente e ludibriado no 

plano amoroso pelo patrão.  

 

O Marciano conheceria as minhas relações com a Rosa? Não conhecia. Tive sempre 

o cuidado de mandá-lo à cidade, a compras, oportunamente. E talvez não quisesse 

conhecer. Também se podia admitir que fosse dotado de pouca penetração. (S.B. 

2006, p.160)  

  

Quando Paulo Honório bate furiosamente em Marciano e Madalena o censura por essa 

atitude, a reação do fazendeiro está explícita neste diálogo com a mulher:  

 

- Bater assim num homem! Que horror!  

Julguei que ela se aborrecesse por outro motivo, pois aquilo era uma frivolidade.  

- Ninharia, filha. Está você aí se afogando em pouca água. Essa gente faz o que se 

manda, mas não vai sem pancada. E Marciano não é propriamente um homem.  

- Por quê?  

- Eu sei lá! Foi vontade de Deus. É um molambo.  
- Claro. Você vive a humilhá-lo.  

- Protesto! Exclamei alterando-me. Quando o conheci, já ele era molambo.  

- Provavelmente porque sempre foi tratado a pontapés. 

- Qual nada! É molambo porque nasceu molambo. (S.B.2006, p, 128-129)  

 

Padilha, o antigo proprietário da fazenda S. Bernardo também é ironicamente 

ridicularizado como se pode observar quando ele pede para Paulo Honório arranjar um 

emprego no fisco estadual. E vem a resposta cheia de mordacidade:  

 

Impossível, Padilha. Espere o soviete. Você se colocará com facilidade na guarda 

vermelha. Quando isso acontecer, não se lembre de mim, não, Padilha, seja 

camarada. (S. B.2006, p. 157-158).   
 

Madalena discorda frontalmente das ideias capitalistas  do marido. Os choques entre 

eles eram constantes e inevitáveis, decorrem da não aceitação de entrar no jogo sujo do 

marido. Seus ideais libertários conflitam com o pragmatismo de Paulo Honório. Ela tem a 

ousadia de expor, diante das visitas, suas ideias socialistas. Seu mundo humanizado - SER, - 
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se contrapõe ao mundo mercantilista – TER - do marido. Madalena não resiste às opressões e 

opta pelo suicídio, deixando um vazio enorme em Paulo Honório e um sentimento de culpa 

pelo ocorrido.   

No último capítulo do livro - XXXVI -, Paulo Honório faz um balanço de sua vida e 

reconhece que errou e afirma: ―Julgo que me desnorteei numa errada‖ (S. B. 2006, p. 218).  

É, ainda, neste capítulo, que surgem as reflexões ponderadas e autocríticas. É uma 

espécie de catarse por tudo de errado que cometeu na vida. O próprio narrador não escapa do 

crivo irônico, reificado e zoomorfizado:  

 

Cinquenta anos! Quantas horas inúteis! Consumir-se uma pessoa a vida inteira sem 

saber para quê! Comer e dormir como um porco! Como um porco! Levantar-se cedo 

todas as manhãs e sair correndo, procurando comida! E depois guardar comida para 

os filhos, para os netos, para muitas gerações. Que estupidez! Que porcaria! Não é 

bom vir o diabo e levar tudo? (S.B. 2006, p.216).  

 

E prossegue na avaliação de sua vida:      

 

Bichos. As criaturas que me serviram durante anos eram bichos. Havia bichos 

domésticos, como o Padilha, bichos do mato, como Casimiro Lopes, e muitos bichos 

para o serviço do campo, bois mansos. Os currais que se escoram uns aos outros, lá 

embaixo, tinham lâmpadas elétricas. E os bezerrinhos mais taludos soletravam a 

cartilha e aprendiam de cor os mandamentos da lei de Deus. 
Bichos. Alguns mudaram de espécie e estão no exército, volvendo à esquerda, 

volvendo à direita, fazendo sentinela. Outros buscaram pastos diferentes. (S.B.2006, 

p. 217). 

  

À medida que vai expondo suas reflexões, como está explícito nos parágrafos finais do 

livro, Paulo Honório se apresenta como um verdadeiro monstro no plano psicológico e físico:   

 
Sou um aleijado. Devo ter um coração miúdo, lacunas no cérebro, nervos diferentes 

dos nervos dos outros homens. E um nariz enorme, uma boca enorme, dedos 

enormes. 

[...]  

Fecho os olhos, agito a cabeça para repelir a visão que me exibe essas deformidades 

monstruosas. (S.B. 2006, p. 221).  

  

Esse capítulo final é tão emblemático e pungente, que Jorge Medauar, contista e poeta, 

amigo de Graciliano, transformou-o em poema. Segue-se a transcrição do poema.  Em poucos 

versos, Medauar reproduziu toda a beleza do capítulo XXXVI.      

   

São Bernardo – último capítulo  
Para Graciliano Ramos  

 

Hoje não canto nem rio.  

Se me vejo ao espelho 

A dureza da boca e a dureza dos olhos  

Me descontentam. Sou apenas um cardo 

Um cardo entre ruínas.  
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Em torno  

O nordeste espalha folhas pelo chão 

Sobre atoleiros e rios a treva desce 

E cai um grande silêncio  

Neste abandono.  

 

Onde a esperança das safras 

O mugido, o cheiro dos currais?  

Nunca mais de alpercatas, chapéu de ouricuri  

Nunca mais tanger cargueiros 

Em manhãs de inverno.  
 

Madalena se foi.  

Restam-me apenas 

O coração miúdo, estes dedos enormes 

A casa deserta, a tíbia luz da vela, pios de corujas 

E esta mesa em que debruçarei a fronte 

Até que o sono venha  

E a madrugada silencie a voz dos grilos.  

(Jorge Medauar. Morada de Paz: 1949, p. 58-59) 

 

ANGÚSTIA: A ZOOMORFIZAÇÃO  

  

As comparações entre o homem e o animal são constantes na obra de Graciliano 

Ramos. Elas surgem timidamente em Caetés, acentuam-se em S. Bernardo e aparecem de 

forma obsessiva em Angústia. Rato, ratuína e coruja são algumas das denominações dadas aos 

personagens que habitam o mundo zoomorfizado de Luís da Silva.  

A zoomorfização é um processo de degradação do homem. Sônia Brayner, no ensaio 

Graciliano Ramos e o romance trágico (1979, p. 215), afirma que Graciliano construiu, em 

seus livros, uma ―zoologia inferiorizante‖ visando à diminuição da humanidade. Essa 

―zoologia inferiorizante‖, de que fala Sônia Brayner, vem associada à ironia.  

Uma maneira de rebaixar o ser humano, por meio da ironia, é compará-lo a um animal 

de forma explícita ou implicitamente. Se a comparação se efetua no plano físico, o 

personagem se torna uma caricatura. Quando se realiza no plano moral, surge o apoucamento, 

mas, mesmo neste plano, existe uma associação com a figura exterior dos animais.  

As designações próprias da fala humana, como dizer, responder são muitas vezes 

substituídas por termos correspondentes às vozes dos animais. É o que ocorre, com 

frequência, em Angústia. Os personagens que povoam este livro ―grunhem‖ como porcos, 

―rosnam‖ como cachorros e ―chiam‖ e ―guincham‖ como ratos.  

Na pesquisa que fiz nos quatro romances de Graciliano, Angústia é o que apresenta a 

maior incidência zoomórfica. Esse universo zoomorfizado pode ser comparado ao sistema 

solar. Luís da Silva, o protagonista e narrador, é o centro do sistema, o sol; Marina e Julião 
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Tavares giram em torno do sol, são planetas e os personagens secundários que circundam em 

trono de Luís da Silva, de Marina e de Julião Tavares são os satélites.  

A representação dos personagens através do gráfico que se segue ajuda a compreender 

melhor o interrelacionamento entre eles:  

 

 
 

Angústia foi publicado em 1936, no ano da prisão de Graciliano Ramos. A ação se 

passa na cidade de Maceió. Luís da Silva é o narrador autodiegético que conta a história de 

sua vida, com interrupções, fluxo de consciência, textos nebulosos e flashbacks. Ele veio da 

zona rural para morar na capital, é funcionário público, mora no centro da cidade, na Rua do 
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Macena, gosta de literatura, escreve artigos sob encomenda e publica nos jornais, tem sonetos 

inéditos, guardados em um armário. Tem trinta e cinco anos. No inicio da narrativa está 

apaixonado pela vizinha, Marina.  O relacionamento amoroso entre Luís da Silva e Marina 

será interrompido com a chegada de Julião Tavares, advogado e comerciante de projeção na 

cidade. A partir desse momento tudo vai girar em torno do rival até o desfecho com a morte 

de Julião Em linhas gerais, essa á a diegese de Angústia.  

Silviano Santiago, no posfácio de Angústia, 61ª edição (2005), uma publicação da 

editora Record, com supervisão do professor Wander Melo Miranda, ressalta que a qualidade 

do romance decorre da ―psicologia da composição‖, adequada, única e original dentro da 

literatura luso-brasileira. Há uma publicação da editora Catavento - Angústia: 70 anos depois 

(2006) que reúne vários ensaios todos centrados no romance Angústia. O livro foi organizado 

pela professora Enaura Quixabeira e cada ensaísta aborda um aspecto distinto de Angústia.   

A opção desse trabalho é demonstrar a efetivação do zoomorfismo em Angústia. Luís 

da Silva, logo no início do romance, é comparado a um rato: Colo-me á paredes como um rato 

assustado. Como um rato exatamente‖ (A. 2005, p.9).  

Os ratos também são responsáveis pela destruição dos seus livros e textos, eles têm 

uma grande capacidade de destruição:  

 
Afinal íamos encontrar o armário dos livros transformados em cemitérios de ratos. 

Os miseráveis escolhiam para sepultura as obras que mais me agradavam. Antes, 

porém, faziam um feio sarapatel na papelada. Mijavam-me a literatura toda comiam-

me os sonetos inéditos. Eu não podia escrever (A. 2005, p. 109).   

 

O rato é um animal repugnante e o porco está associado à sujeira. Essas comparações, 

que aparecem de forma obsessiva no decorrer da narrativa, revelam o pouco apreço que o 

personagem demonstra por sua própria pessoa.  

Luís da Silva ainda se compara a ―um cachorro acorrentado‖, a ―um cavalo de dez 

anos‖ e reconhece que sua vida monótona, agarrada à banca das nove ao meio-dia, é 

semelhante à ―vida de sururu‖. Ressalte-se que são as imagens de ―rato‖ e ―porco‖ que 

predominam no livro.  

A carga zoomórfica que incide sobre Marina começa de modo brando, recrudesce em 

fase posterior. Inicialmente, ela é ―franguinha‖, mocinha que pulava de uma ideia para outra 

―como uma cabra‖ e seu cochicho risonho soava aos ouvidos de Luís da Silva ‗como um chiar 

de ratos‖.  
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Pouco a pouco, Marina vai-se tornando mais pérfida e menos humana. Assim, ele a 

descreve no dia do noivado: ―Marina apareceu enroscando-se como uma cobra de cipó e tão 

bem vestida como se fosse para uma festa.‖ (A.2005, p.86).  

Essa mesma imagem vai se repetir quando Marina desfila na rua, grudada com Julião 

Tavares: ―E os dois lá iam até o fim da rua, grudados, ela desconjuntando-se, enrolando-se, 

torcendo-se como uma cobra de cipó‖. (A. 2005, p. 116)  

À medida que a narrativa caminha para o desfecho, Marina se degrada. Seus gestos e 

suas atitudes condizem com os animais. Um pouco fora de si, ela reage animalescamente 

contra a mãe quando esta procura certificar-se da gravidez da filha: ―Arremetia contra a mãe, 

arfando, grunhindo como um bicho mal domesticado que quer morder‖ (A. 2005, p.170). 

O rebaixamento de Marina da condição humana obedece a um esquema zoomórfico 

gradativo que acompanha o caminhar da história. Ela é ―cabritinha‖, ―cobra de cipó‖, ―bicho 

que quer morder‖.  

Em torno do planeta Julião Tavares giram pequenos satélites. Os personagens satélites 

ligam-se ao bacharel por consanguinidade, como Tavares & Cia, o filho abortado; outros 

apresentam um relacionamento indireto, no caso Seu Ivo, Seu Evaristo e Moisés.  

Julião Tavares é o mais zoomorfizado dos personagens. O físico, a voz, as atitudes, 

tudo nele é repugnante e animalesco:  

 

Conversa vai, conversa vem, fiquei sabendo por alto da vida, o nome e as intenções 

do homem. Família rica. Tavares & Cia., negociantes de secos e molhados, donos de 
prédios, membros influentes da Associação Comercial, eram uns ratos. Quando eu 

passava pela Rua do Comércio, via-os por detrás do balcão, dois sujeitos papudos, 

carrancudos, vestidos de linho pardo e absolutamente iguais. Esse Julião, literato e 

bacharel, tinha os dentes miúdos, afiados e devia ser um rato, como o pai. 

Reacionário e católico. (A. 2005, p.53) 

   

  Estudando com acuidade crítica o processo irônico em autores portugueses do século 

XIX e XX, Maria Helena de Novais Paiva, no livro Contribuição para uma Estilística da 

Ironia (Lisboa: Sá da Costa, 1961, p.107), considera que ―a zoosemia é uma das formas mais 

expressivas da degradação irônica e que irmanar o corpo com as coisas, considerá-lo de 

natureza afim, é o primeiro passo dado pela ironia‖.  

É na morte, porém, que Julião Tavares se mostra mais desprezível. Durante toda sua 

vida procedeu como um animal e como um animal deve morrer. A descrição da sua morte  

(morreu enforcado por Luís da Silva) é reveladora da sua condição de homem/animal: ―Julião 

Tavares estrebuchava [...] Ao ser alcançado pela corda, tivera um arranco de bicho brabo‖ (A. 

2005, p.238).  
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O filho de Julião Tavares/ Marina que não chegou a nascer, pois Marina provocou o 

aborto, é vítima também do ódio de Luís da Silva.  Não escapa da comparação com um rato. 

De forma irônica, refere-se, assim, ao natimorto:  

 

―(Marina) Agora tinha tudo: meias, vestidos, um filho no bucho, um filho que sairia 

gordo, bochechudo e safado como o pai, como o avô, o Tavares dos Tavares & Cia., 

uns ratos‖ (A, 2005, p.113). 

  

Ainda há os personagens satélites que são atingidas também pelo processo 

zoomórfico, como a criada Vitória, empregada de Luís da Silva, que é assim descrita:  

 

A voz é áspera e desdentada. E, acompanhando a cadência, tremem as pelancas do 

pescoço engelhado como um pescoço de peru, tremem os pelos do buço e as duas 

verrugas escuras. É terrivelmente feia. (A. 2005, p. 37). 

  

O olhar arguto do narrador ironiza tudo. A zoosemia atinge a todos nesse livro 

povoado de ―figurinhas insignificantes‖, mas pleno de dramaticidade.  

Em torno de Marina, circulam as figuras femininas de D. Adélia, a mãe de Marina, 

D.Mercedes, Antônia e D. Rosália, todas zoomorfizadas. 

Ao ouvir as graçolas de mau gosto que o pretenso genro (Julião Tavares) lhe dirigia, 

D. Adélia emitia ―grunhidos imperceptíveis‖. 

Um clima de saudosismo amargurado perpassa pelas recordações de D. Adélia. No 

passado, próxima dos homens; no presente, próxima dos animais. O futuro genro contribuía 

para esse sentimento de aniquilamento.  

Entre os vizinhos de Luís da Silva e Marina, D. Mercedes é quem desfruta de melhor 

situação econômica, por isso Marina não se cansa de admirar a espanhola, quando isso 

acontece é repelida pelo noivo.  

 

Que tolice! Você elogiando uma tipa ordinária, uma galega de arribação que 
ninguém sabe donde saiu! Não está direito. Uma bicha feia e velha, um couro, um 

canhão‖ (A. 2005, p.48). 

  

Na escala social da vizinhança, Antônia, a criada de D. Rosália, é a mais inferiorizada, 

mas para Luís da Silva ela é mais importante do que o militar que a visitava às escondidas. 

Ele não tem sequer um nome, é simplesmente ―a personagem oficial‖. Referindo-se a 

Antônia, Luís da Silva assim a descreve:  

 

É uma criatura ingênua, meio selvagem. Acredita em tudo quanto lhe dizem e tem 

grande necessidade de machos. Quando pega um, entrega-se inteiramente. Não 

escolhe, é uma rede. (A. 2005, p.65).  
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Ressalte-se que, embora seja apresentada com traços zoomórficos, Antônia desperta 

certa simpatia em Luís da Silva. ―A presença dessa criatura vagabunda e galicada traz-me 

sentimentos bons‖ (A. 2005, p.66). 

Na rua do Macena, onde residiam Luís da Silva e Marina, todos conheciam D. Rosália 

– ―mulher antipática, amarela, muito faladora‖.   

Dona Rosália e o marido se destacam pelo comportamento próximo dos animais em 

cio.  O marido era caixeiro-viajante e estava sempre ausente. Quando regressava, vinha feito 

bode e o casal se amava ruidosamente a noite toda. O respirar estertoroso de ―bicho sufocado‖ 

e o resfolegar de ―porco fossando‖ do homem ―calvo e moreno‖ davam, em Luís da Silva, 

desejos de apertar o pescoço do caixeiro viajante ―até que ele enrijasse e esfriasse‖. 

No desejo criminoso do protagonista de matar enforcado o marido de D. Rosália, já se 

vislumbra uma superposição de imagens – marido de D. Rosália/ Julião Tavares.  

O planeta Julião Tavares também atrai personagens satélites que condizem com a 

ironia zoomórfica, entre eles, o filho abortado, Tavares & Cia, Seu Ivo, Seu Evaristo e 

Moisés. 

A respeito do filho, Luís da Silva previa um destino igual ao do pai. Criança – não 

cantaria o Hino do Ipiranga; jovem – não prestaria serviço no exército; adulto – não iria 

amolar-se nas repartições, mas seria um ―rato‖ como todos da família Tavares.  

As referências à família de Julião Tavares vêm sempre acompanhadas da comparação 

– ―ratos‖.  

Seu Ivo liga-se, indiretamente, ao mundo planetário de Julião Tavares. Ele deu de 

presente a ―Seu Luisinho‖ (Luís da Silva) uma peça de corda.  O presente de Seu Ivo é muito 

importante. Ele será, no delírio e no real ficcional, o objeto do crime utilizado por Luís da 

Silva.    

A imagem de Seu Evaristo, enforcado, ―a barba branca, a língua fora da boca, os olhos 

abotoados‖, era sempre evocada quando Luís da Silva pensava em eliminar o rival. A 

reiteração dessa imagem chega a se tornar uma obsessão.  

Os suicidas são sempre renegados, principalmente quando optam pelo enforcamento. 

Julião Tavares merecia ter o mesmo final dos suicidas, ser desprezado pela escolha da morte. 

Embora Moisés não tenha grande destaque na narrativa, ele se opõe frontalmente a 

Julião Tavares. É o representante da esquerda revolucionária, o comerciante advogado 

representa a direita conservadora. Moisés prega a revolução ―baixinho‖ e tem os bolsos cheios 

de folhetos incendiários. Julião Tavares faz discursos ―furiosos e patrióticos‖. Apesar de falar 
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cinco línguas, Moisés emudece diante do comerciante. Moisés e Julião se distanciam tanto no 

plano ideológico como no plano social. O judeu pode ser considerado satélite de Julião por 

suas divergências ideológicas.    

Angústia se destaca no universo ficcional de Graciliano Ramos pela introspecção 

psicológica, mas no que se refere aos personagens são todos tratados de modo zoomórfico, 

nem o próprio protagonista escapa do crivo irônico e das comparações com os animais.   

  

VIDAS SECAS: A ANTROPOMORFIZAÇÃO, A FITOMORFIZAÇÃO E A 

GEOMORFIZAÇÃO    

 

Comparar o animal ao homem ou dotá-lo de características inerentes ao ser humano 

pode ser um fator de ironia ou de lirismo. Maria Helena Novais Paiva observa que realismo, 

lirismo e animização confluem muitas vezes, ainda que isso pareça, à primeira vista, 

contraditório. 

Vidas Secas completou 80 anos de publicação em 2018, é o único romance de 

Graciliano Ramos escrito sob a objetividade da 3ª pessoa. A história é bem simples – uma 

família de retirantes, composta por Fabiano, Sinha Vitória, o menino mais velho, o menino 

mais novo e pela cadela Baleia se arrancham em uma fazenda, eles vêm fugindo da seca. O 

espaço físico é o sertão nordestino, não importa o Estado. Pode ser Buíque, em Pernambuco, 

onde o menino Graciliano viveu alguns anos e viu uma seca braba, como pode ser o interior 

do seu próprio Estado – Alagoas. A fazenda parecia abandonada. Arrancharam-se.  

O romance ou ―novela desmontável‖ se apresenta de forma cíclica, inicia-se com uma 

viagem e termina com outra viagem (partida). A princípio era apenas um conto ―Baleia‖, 

depois o escritor foi escrevendo outros textos, anexou-os e tornou-se seu quarto romance. 

O nono capítulo do livro ―Baleia‖, que nasceu como conto, pode ser considerado uma 

fábula moderna. Baleia é apresentada como gente, pensa e sente como um ser humano, chega 

mesmo a substituir a filha que Sinha Vitória não teve – Baleia era como se fosse uma irmã 

dos meninos. É o momento da antropomorfização.    

 

Ela era como uma pessoa da família: brincavam juntos os três, para bem dizer não se 

diferençavam, rebolavam na areia do rio e no estrume fofo que ia subindo, ameaçava 

cobrir o chiqueiro de cabras. (V.S, 2006, p. 86). 
  

Quando Baleia adoece, Sinha Vitória reconhece que era inconveniente deixar cachorro 

doido solto em casa, mas achava difícil Baleia endoidecer, e lamentava a precipitação do 

marido, ele devia ter esperado mais um pouco para executá-la.  
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No parágrafo final do capítulo que descreve a morte de Baleia, o antropomorfismo 

surge mesclado de devaneio e lirismo. Tudo parecia um sonho e Baleia queria dormir, 

―acordaria feliz, num mundo cheio de preás‖. Lamberia as mãos de Fabiano, brincaria com as 

crianças e ―o mundo ficaria todo cheio de preás, gordos, enormes‖.  

 

A GEOMORFIZAÇÃO 

  

Em Vidas Secas, além da personificação de Baleia, aparece também a geomorfização.  

O processo geomórfico revela mais uma reflexão sobre a origem e o fim do homem do que 

uma critica ou censura à sociedade. Este aspecto liga-se também à cosmogonia, apresentando 

um elo com a criação do mundo. A identificação de Fabiano com a terra é vislumbrada nesse 

fragmento: 

 

Agora Fabiano era vaqueiro, e ninguém o tiraria dali. Aparecera como um bicho, 

entocara-se como um bicho, mas criara raízes, estava plantado. [...] Ele, sinha 

Vitória, os dois filhos e a cachorra Baleia estavam agarrados na terra. (V.S. 2006, p. 

19)  
 

A FITOMORFIZAÇÃO 

 

Além da terra, a natureza como um todo participa da história da família de retirantes. 

No aspecto da fitomorfização, Fabiano é comparado, inicialmente, a um bicho, depois planta, 

cria raízes e agarra-se à terra. As outras comparações estabelecidas entre os personagens e os 

vegetais vêm revestidas de lirismo, como pode se comprovar nessas passagens: Fabiano 

―olhou os quipás, os mandacarus e os xiquexiques. Era mais forte que tudo isso, era como as 

catingueiras e as baraúnas‖. (V.S. 2006, p. 19) 

Sinha Vitória é comparada a um pé de mandacaru. ―Sinha Vitória precisava falar. Se 

ficasse calada, seria como um pé de mandacaru, secando, morrendo‖ (V.S. 2006, p. 120).  

Em Vidas Secas, há vários exemplos de reificação e zoomorfização, preferi dar relevo 

à antropomorfização, fitomorfização e geomorfização para ressaltar o lirismo que envolve o 

livro, principalmente o capítulo dedicado à Baleia.   

Existe em Vidas Secas um processo evolutivo do homem.  Inicialmente o homem é 

comparado a um animal (Fabiano/Baleia), depois passa a ser comparado a um pé de 

mandacaru (Fabiano/mandacaru) e por último à própria terra (Fabiano/terra).   

Vidas Secas é considerado o romance mais lírico de Graciliano. A cachorra Baleia 

merece um capítulo especial, é uma espécie de pessoa da família. As árvores e a terra estão 
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também irmanadas. É um mundo de poucos viventes, mas todos são muito humanos, até 

Baleia, no seu delírio de morte, sonha com ―um mundo cheio de preás.‖.  

 

 

  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os romances de Graciliano apresentam quatro momentos distintos. Caetés caracteriza-

se pelo aspecto irônico da prosa, aproximando-se da comédia pela presença de personagens 

ridículos e excesso de diálogos; Em S. Bernardo, a preocupação maior voltou-se para a 

história. A atitude épica falou mais alto. Angústia é o momento do trágico. Os personagens 

aparecem estigmatizados pela tragicidade. Em Vidas Secas, o narrador retratou, com ternura, 

o drama de cinco viventes: Fabiano, Sinha Vitória, o menino mais velho, o menino mais novo 

e Baleia. A elevação de Baleia à condição humana revestiu o livro de elementos líricos.  

No se refere à estilística, a ironia foi a figura de maior destaque. Em Caetés, a ironia, 

residiu principalmente na capitulação de João Valério, ele trocou a literatura pelo comércio; 

Na história de Paulo Honório, a ironia se evidenciou ao sobrepor a mercadoria em detrimento 

do ser humano; Angústia acentuou, ironicamente, a desvalorização do homem, que deixou de 

ser coisa como em S. Bernardo, para se tornar animal. Vidas Secas seguiu um percurso 

diferente. O homem e o animal se equiparam.  

Quanto à gênese dos personagens, na crônica Alguns tipos sem importância que se 

encontra no livro Linhas tortas, Graciliano dá esta explicação:  

 
Todos os meus tipos foram constituídos por observações apanhadas aqui e ali, 

durante muitos anos. É o que penso, mas talvez me engane. É possível que eles 

sejam senão pedaços de mim mesmo. E que o vagabundo. O coronel assassino, o 

funcionário e a cadela não existam.  (Grifamos) (Linhas Tortas, 2005, p.282).  

  

 Julgo necessário recorrer também aos depoimentos do autor justificando seu 

posicionamento como artista e como homem. No artigo O fator econômico do romance 

brasileiro, com perspicácia crítica, ele analisa as relações intrínsecas entre a realidade e a 

ficção e o compromisso do escritor com a verdade: ―Acho que o artista deve procurar dizer a 

verdade. Não a grande verdade, naturalmente. Pequenas verdades, essas que são nossas 

conhecidas‖. (Linhas Tortas, 2995, p.370). Ele também entendia que a missão do escritor 

deveria ser nobre e humana. Nesse mesmo artigo, externa sua opinião sobre a missão do 

escritor que deve ser nobre e humana:  

 



ISBN: 978-85-732-0158-1 

55 

 

Para sermos completamente humanos, necessitamos estudar as coisas nacionais, 

estudá-las de baixo para cima. Não podemos tratar convenientemente das relações 

sociais e políticas se esquecemos a estrutura econômica da região que desejamos 

apresentar em livro. (Linhas Tortas. 2005, p. 368). 

 

Os romances de Graciliano passarão à história não porque foram escritos com tinta, 

mas com sangue. A língua não foi para o autor de Vidas Secas simplesmente um instrumento 

de informação, mas um meio de entendimento entre os homens.  

Sofrendo o drama de sua época, o drama de sua região - Nordeste – Graciilano atingiu 

o universal (a dor de ser homem). Lima Barreto afirmou certa vez que a ironia vinha da dor, 

esse foi o destino de Graciliano – seus livros nasceram da dor.     
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SÃO BERNARDO: TARDIA CATARSE PELA ESCRITA 

 

Neroaldo Pontes de Azevedo 

 

Professor de literatura brasileira no DLCV, CCHLA, UFPB, siglas que marcaram a 

minha vida, ministrei um curso de pós-graduação para mestrandos em letras sobre a obra de 

Graciliano Ramos. Publicamos um livro, com textos dos alunos, dois textos meus e outros de 

alguns professores do Departamento. Os artigos dos alunos (Milton Marques Júnior, João 

Batista B.de Brito, Rinaldo Fernandes e outros) foram publicados, ainda durante o curso no 

jornal O Norte. Os meus provinham de um curso a distância para alunos franceses que se 

submetiam a exame nacional para candidatos a professor de português na França (1990). Do 

DLCV colaboraram os professores Francisco de Assis Dantas, Elisalva de F. Madruga 

Dantas, Maria Ignez Ayala, Neide Medeiros, Arturo Gouveia, entre outros.  O livro, publicado 

em 1992, era uma homenagem aos 100 anos de Graciliano, se vivo fosse. 

Vamos fazer uma leitura do romance São Bernardo, de Graciliano Ramos, publicado 

em 1934, pela Editora Ariel do Rio de Janeiro, que se inspira em diversas leituras já 

realizadas sobre essa obra, e fruto dessa relatada aprendizagem coletiva em sala de aula.  

Paulo Honório, narrador-personagem, portanto, em primeira pessoa, aposta na escrita 

de um livro como forma de catarse, que pudesse recuperá-lo da vida indigna que levara. Mas 

já era tarde. Cito o final da narrativa: 

 

É horrível! Se aparecesse alguém... Estão todos dormindo. (...) E eu vou ficar aqui, 

até não sei que hora, até que, morto de fadiga, encoste a cabeça à mesa e descanse 

alguns minutos.  

 

Um dos traços marcantes na obra romanesca de Graciliano Ramos é a sua consciência 

do ofício de escritor. Tal consciência não se revela apenas no cuidado com a construção de 

suas narrativas, mas também na preocupação constante de que o processo de construção das 

narrativas seja submetido a uma reflexão crítica no interior delas mesmas. Trata-se, pois, de 

pôr em prática a função metalinguística da linguagem. No caso específico, é a própria 

estruturação romanesca – o código mesmo – que se submete a um processo interno de 

autorreflexão. 

Nos três primeiros romances do autor, tal procedimento se dá através do recurso ao 

foco narrativo em primeira pessoa, fazendo com que os personagens-narradores assumam tal 

papel. João Valério, em Caetés, e Luís da Silva, em Angústia, tentam, embora sem êxito, 

escrever um romance. A façanha é conseguida por Paulo Honório, em São Bernardo. 
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Registre-se que, em consonância com o quase nulo domínio da linguagem por parte de 

Fabiano, em Vidas secas, será um narrador, em terceira pessoa, que cuidará de dar conta da 

narrativa. 

Dos quatro romances aquele em que mais claramente se expõe a atitude 

metalinguística é precisamente São Bernardo, o que lhe confere uma singularidade no 

conjunto da obra, uma vez que, nele, são narrados aos leitores, além dos acontecimentos do 

palco, a carpintaria dos bastidores, nas palavras de Rui Mourão. 

A poucos romances se poderia aplicar com tamanha propriedade, como a São 

Bernardo, a conhecida afirmação de Goldmann de que há uma homologia rigorosa entre a 

forma entre a forma literária do romance (...) e a relação cotidiana dos homens com os bens 

em geral e, por extensão, dos homens com os outros homens numa sociedade produtora para 

o marcado. Na verdade, a narrativa de São Bernardo expõe escancaradamente a relação 

visceral entre a sua estrutura e a realidade que nela está representada. 

O núcleo gerador do romance é o processo de alienação em que se envolve Paulo 

Honório, quando a tudo e a todos tenta submeter, em função do seu objetivo de tornar-se 

proprietário da fazenda que dá nome ao livro. Costa Lima, inspirando-se em categoria 

elaborada por Lukács, define tal processo como reificação, ou seja, tornar-se coisa, objeto. 

Graciliano, ao estruturar seu romance através do recurso a um narrador fictício, o 

narrador-personagem Paulo Honório, permite-nos acompanhar o fracasso da tentativa de 

modernização, em moldes capitalistas, de uma propriedade encalacrada numa estrutura 

atrasada, no interior do Nordeste brasileiro, no início do século passado. Por outro lado, 

também nos faz acompanhar o fracasso de uma tentativa de produção coletiva do romance, 

montada na forma da mais-valia, ou seja, na exploração do trabalho alheio, para benefício do 

dono do capital. 

A autoconsciência desse estado de alienação, provocada no romance pela presença 

paradoxalmente doce e forte de Madalena, proporcionaria a Paulo Honório a possibilidade de 

desalienação. Não soube fazê-lo. Mas, se conseguiu, como forma de catarse, escrever o livro, 

já era tardia a tentativa de dar novos rumos à sua vida.   

Podemos acompanhar, através da narração do próprio Paulo Honório, dois planos de 

desenvolvimento do romance. Num primeiro, que acaba não dando certo, a narrativa seria 

construída por um conjunto de pessoas. Num segundo plano, que é levado adiante, Paulo 

Honório torna-se o autor do texto, fazendo assim, com um bem construído artifício, um livro 

dentro do livro. 
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O segundo plano de desenvolvimento da narrativa tem início no capítulo 3, quando, 

descartada a primeira tentativa, o narrador-personagem assume, sozinho, a tarefa de escrever 

o romance: Começo declarando que me chamo Paulo Honório, peso oitenta e nove quilos e 

completei cinquenta anos pelo São Pedro. 

Acontece, porém, que nos dois primeiros capítulos, o leitor já tomara conhecimento 

dos motivos que levaram ao malogro do plano coletivo de se produzir o livro. Ele recebe, de 

uma maneira concisa e rápida, uma série de informações sobre diversos personagens da 

narrativa: Padre Silvestre, João Nogueira, Arquimedes, Lúcio Gomes de Azevedo Gondim, 

Costa Brito, Casimiro Lopes, Maria das Dores, Marciano, Margarida, Madalena, e até o 

pequeno que ali está chorando, precisando de alguém que o encaminhe e lhe ensine as regras 

de bem viver. 

Ao leitor também é apresentada a fazenda São Bernardo, vista do alpendre da Casa-

grande que Paulo Honório construíra, e que fica a meia hora de bicicleta da cidade (que, só, 

posteriormente, vai-se saber ser Viçosa, no interior do estado de Alagoas).  

A referência ao pio da coruja na torre da igreja, associada à imagem de Madalena, 

deixa o leitor avisado – e na expectativa – de que algo de trágico rondara São Bernardo 

(posteriormente se saberá ser o suicídio de Madalena e o declínio da fazenda). Já a referência 

à revolução de outubro situa cronologicamente os episódios da narrativa e o presente da 

escrita. Com efeito, trata-se da revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao governo do 

Brasil. 

O mais importante, contudo, nestes dois primeiros capítulos, é que se delineia, com 

bastante acuidade, o perfil do narrador-personagem, ao se promover uma aproximação entre o 

Seu Paulo (assim é que aparece nos dois primeiros capítulos), fazendeiro, e o Paulo Honório, 

escritor. Ao se mostrar senhor absoluto da narrativa, Paulo Honório comporta-se do mesmo 

modo como se mostrara o senhor absoluto das terras de São Bernardo. A todos usa, por todos 

decide, tudo deve estar submetido aos seus planos, tudo se torna objeto em suas mãos, tudo se 

reifica. 

A lógica do projeto da construção do livro estaria subordinada ao princípio da mais-

valia que, na ótica de Paulo Honório, se chama divisão do trabalho. Assim ele traçaria o plano 

e os seus amigos é que o desenvolveriam. E como ele é que entraria com o capital (faria as 

despesas) a ele é que competiria colher a glória (poria o meu nome na capa), e os resultados 

financeiros de um milheiro vendido, conforme antevia. 



ISBN: 978-85-732-0158-1 

60 

 

Mas o projeto não vinga (O mingau virou água): Padre Silvestre está preocupado com 

as atividades políticas, em seguida à revolução de 30, que ele apoiara, contrariamente, aliás, a 

Paulo Honório; João Nogueira é afastado da empreitada porque queria o romance em língua 

de Camões, o que, segundo Paulo Honório, significaria construí-lo com períodos formados de 

trás para diante. Os dois capítulos, apresentados por Azevedo Gondim, são rispidamente 

rejeitados por Paulo Honório, particularmente porque elaborados numa linguagem distante da 

língua falada (Está pernóstico, está safado, está idiota). E Paulo Honório, que se apresenta 

como pouco versado em letra, conhecedor apenas de rudimentos de agricultura e pecuária, 

assume a tarefa de, sozinho, dar conta da narrativa, mesmo que não se mostrasse preparado 

para executá-la (Não estou acostumado a pensar). 

O disfarce rende dividendos. É a preocupação com a verossimilhança, na busca de 

reforço para a veracidade do relato. Também aparece clara a consciência de que haverá uma 

seleção de fatos a narrar, o que ele fará mediante o critério de eliminar particularidades 

julgadas acessórias e dispensáveis. Matreiramente, de forma hábil, o suposto autor convoca o 

leitor para completar a tarefa: traduzir isso em linguagem literária. Mais ainda, o narrador 

não só rejeita a linguagem tradicional, como pretende romper com a estruturação tradicional 

de um romance: De resto isso vai arranjado sem nenhuma ordem. 

Assim, os dois capítulos perdidos, elaborados por Gondim, que, aliás, poderiam até vir 

a ser aproveitados, depois de expurgados, são substituídos pelos dois capítulos iniciais do 

romance, eles já uma verdadeira apresentação da narrativa, em que a sua construção é 

planejada, dimensionada, submetida a uma reflexão crítica. Paulo Honório desenha-se como 

escritor: Aqui sentado à mesa da sala de jantar, fumando cachimbo e bebendo café, suspendo 

às vezes o trabalho moroso, (...) digo a mim mesmo que esta pena é um objeto pesado. (...) 

Volto a sentar-me, releio estes períodos chinfrins. 

Mas a discussão da técnica da construção do romance não se esgota nesses dois 

primeiros capítulos. À medida que o texto progride, a questão continua obtendo relevo. Para 

caracterizar este estilo rápido, conciso, preso ao essencial, Paulo Honório sonega, 

conscientemente, informações detalhadas sobre a construção de sua casa (capítulo 8), 

julgando não precisar descrevê-la: As partes principais apareceram ou aparecerão; o resto é 

dispensável e apenas pode interessar aos arquitetos, homens que provavelmente não irão ler 

isto. 

Ao relatar a conversa que mantivera com D. Glória, tia de Madalena, bem como com 

um passageiro que viajava no mesmo vagão, durante uma viagem de trem, entre as cidades de 
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Maceió e Viçosa (capítulo 13), Paulo Honório desvenda, em detalhes, os procedimentos 

utilizados na sua escrita: Essa conversa, é claro, não saiu de cabo a rabo como está no papel. 

Houve suspensões, repetições, mal-entendidos, incongruências, naturais quando a gente fala 

sem pensar que aquilo vai ser lido. E explicita: Reproduzo o que julgo interessante. Suprimi 

diversas passagens, modifiquei outras.  Menciona até a existência de uma cópia, na qual ele 

realizou diversos cortes: É o processo que adoto: extraio dos acontecimentos algumas 

parcelas; o resto é bagaço. 

A preocupação de discutir procedimentos narrativos é tal que Paulo Honório explica 

ao leitor por que a paisagem não merece lugar de destaque no seu texto, a ponto de confessar: 

a minha narrativa dá ideia de uma palestra realizada fora da terra. 

É em torno de Paulo Honório que se desenvolve toda a trama narrativa. O romance 

acaba sendo um mergulho na sua consciência, uma escavação no eu deste coronel fazendeiro, 

buscando decifrar o enigma da vida. Daí o caráter menos regionralista da obra, apontada, com 

justeza, como de introspecção psicológica. O capítulo 19, no centro da narrativa, num 

momento forte de monólogo interior, tem sido apontado como sendo o ponto alto desta 

tentativa de Paulo Honório de encontro consigo mesmo. 

A narrativa cobre os cinquenta anos do narrador-protagonista, exatamente, até o 

momento do presente da escrita, quando, por quatro meses, ele se dedica a escrever o livro. 

Até os 18 anos, poucas informações são prestadas, mas as suficientes para se preparar o perfil 

de Paulo Honório. Enjeitado, foi guia de cego, criado pela velha Margarida, a quem ajudava 

vendendo doces; torna-se trabalhador alugado na agricultura, vendendo barato sua força de 

trabalho. Único fato registrado, com algum detalhe, é o desentendimento com João Fagundes, 

por causa de uma namorada, Germana, esfaqueando-o, indo parar na cadeia, onde aprende a 

ler. 

Dos 18 aos 45 anos, acontecimentos da vida de Paulo Honório preparam o núcleo da 

narrativa. Torna-se negociante, mete-se em transações comerciais suspeitas, usa e abusa da 

violência. Estabelecido em Viçosa, toma como objetivo tornar-se proprietário da fazenda São 

Bernardo, onde trabalhara. Sem escrúpulos quanto aos meios adotados, apossa-se da fazenda, 

torna-se próspero senhor de terras, mesmo que para isso tenha de recorrer ao crime: Casimiro 

Lopes, seu capanga, elimina, a seu mando, Mendonça, proprietário da fazenda vizinha, 

facilitando-lhe entrar nos seus limites.  

Dos 45 aos 50 anos dão-se os episódios centrais do romance. Paulo Honório conhece 

Madalena, casa-se com ela, permanecendo juntos três anos, quando Madalena se suicida. 
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Seguem-se dois anos de dificuldade, a fazenda vizinha entra em declínio, Paulo Honório 

concebe escrever um livro. 

Trata-se, como se vê, de um processo de degradação que leva Paulo Honório à 

tragédia. Luiz Costa Lima explicita os passos da reificação para a análise do personagem-

narrador de São Bernardo. O primeiro aspecto apontado é que tudo se transforma em 

quantidade. 

Paulo Honório só se interessa por aquilo que lhe pode render alguma coisa. Até na 

relação com o seu próprio corpo, o seu desgosto em sentir-se feio decorre do fato de que isto 

lhe aumenta o ciúme e a consequente dificuldade em relação ao negócio, segundo palavras de 

Costa Lima, que ainda pretende ganhar: o negócio Madalena. 

O segundo aspecto apontado pelo crítico é a reificação dos outros. Tudo se torna 

quantificado, tudo se reduz a cifras. A própria concepção do plano de escrever em parceria o 

livro obedece, como vimos, a tal orientação. Os personagens do convívio do fazendeiro vão, 

um a um, sendo reduzidos a bichos, que merecem até, no capítulo 36, uma escala de 

classificação: Bichos. As criaturas que me serviram durante anos eram bichos. Havia bichos 

domésticos, como o Padilha, bichos do mato, como Casimiro Lopes, e muitos bichos para o 

serviço do campo, bois mansos. O advogado João Nogueira recebe, conforme se lê no 

capítulo 9, quatro contos e oitocentos por ano para conseguir negócios proveitosos para a 

fazenda. E o juiz de direito, Dr. Magalhães, apresentado como íntegro e medíocre, também 

acaba cedendo aos arranjos do advogado Nogueira. A velha Margarida, a quem Paulo 

Honório se confessa devedor, também é quantificada, conforme se lê no capítulo 3: Custa-me 

dez mil réis por semana, quantia suficiente para compensar o bocado que me deu. Ele 

reclamará posteriormente a Madalena por levar à velha Margarida excessos, coisas 

consideradas como luxo. Casimiro Lopes pouco fala, não esboça vontades, é o capanga fiel, 

que se anula, que cumpre as determinações do patrão. Padilha, de proprietário da fazenda São 

Bernardo passa a empregado de Paulo Honório, sendo seguidamente humilhado, ofendido. 

Marciano, empregado, não tem direito a pensar. Até é sugerido que sabia que sua mulher o 

enganava com o patrão. A construção da escola na fazenda não obedece a propósitos 

humanitários, mas visa a obter maiores favores do governador. A escola, como a igreja, 

seriam capital, investimento. 

O terceiro aspecto apontado por Costa Lima é a reificação do próprio Paulo Honório, 

que de dominador acaba, ele próprio, reificado, A reificação lhe servira, a fazenda prosperara. 

Paulo Honório busca um herdeiro: para tal, procura um casamento. A Madalena o casamento 
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é apresentado como uma transação, conforme se vê no capítulo 15. Professora primária, 

pobre, ela tem uma visão mais larga da vida, um projeto de humanidade que tenta pôr em 

prática na fazenda São Bernardo. Paulo Honório é incapaz de compreender Madalena, enche-

se de ciúmes, impõe-lhe momentos de um verdadeiro terrorismo, fruto deste choque de visão 

de mundo. Já a via como comunista, uma ameaça à sua fúria de proprietário. De fato, a recusa 

de Madalena a se tornar mais um objeto nas mãos de Paulo Honório levou-o à 

desestruturação. Não podia aceitar que alguém escapasse ao seu domínio reificante. Muito 

menos a mulher. A introdução da cena do último encontro de Paulo Honório e Madalena 

(capítulo 31), na porta da igreja, é profundamente indicadora da postura autoritária do marido, 

do desencontro com Madalena e da reação dela à agressão que sofre: ―Meia-volta, gritei 

segurando-lhe um braço. Temos negócios. A reação de Madalena é de desalento: - Ainda? 

perguntou Madalena. 

Ana Carolina Ribeiro Meireles publicou, em 2014, na revista Jus navigandi, um artigo 

intitulado Análise da obra São Bernardo à luz do direito da mulher, caracterizando como 

opressão de gênero o comportamento de Paulo Honório na relação com Madalena. 

O suicídio de Madalena leva Paulo Honório à consciência de ter sido devorado pela 

obsessão da propriedade. Ao tentar resgatar o seu passado, percebe-se como egoísta e brutal, 

na verdade, um monstro, como que vislumbrando no delírio que aparece no capítulo 36: Sou 

um aleijado. Devo ter um coração miúdo, lacunas no cérebro, nervos diferentes dos nervos 

dos outros homens. E um nariz enorme, dedos enormes. Mas ele manifesta compreender a 

origem dessa sua reificação, ou seja, o seu modo de encarar a vida levou-o à degradação: Foi 

este modo de vida que me inutilizou. Ou, com mais clareza ainda: A profissão é que me deu 

qualidades tão ruins. Paulo Honório acaba tão degradado que sabe não adiantar enganar-se, 

na hipótese de que pudesse voltar a recomeçar tudo de novo, no seu relacionamento com 

Madalena. Sabe que seu embate está perdido: Se fosse possível recomeçarmos, aconteceria 

exatamente o que aconteceu. Não consigo modificar-me. É o que me aflige. 

Pode-se afirmar que no primeiro romance de Graciliano Ramos, Caetés, dá-se a 

predominância do tempo cronológico, enquanto em Angústia, particularmente neste e em 

Vidas secas, predomina o tempo psicológico. Já em São Bernardo pode-se detectar um 

equilíbrio entre o tempo cronológico e o tempo psicológico.  

João Luiz Lafetá fala de uma duplicidade temporal ligada ao ponto de vista narrativo. 

E aponta o tempo do enunciado dos eventos ocorridos na vida de Paulo Honório, e o da 

enunciação, no momento em que ele escreve o livro. Num e noutro há a preocupação de 
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assinalar a marcação do tempo. No tempo do enunciado prevalece o tempo cronológico, há 

um ritmo acelerado, e pode-se observar a exatidão com que as marcas temporais são anotadas. 

No tempo da enunciação, prevalece o tempo psicológico, o ritmo é mais lento e importa 

menos a exatidão da referência temporal. 

A própria técnica narrativa do romance conhece procedimentos diversos em função 

desse tratamento do tempo. No tempo do enunciado, prevalece a preocupação com a 

objetividade, que se traduz pela exata marcação temporal dos eventos dos 50 anos de vida de 

Paulo Honório. O narrador age como se não tivesse tempo a perder. Há uma verdadeira 

obsessão pela velocidade, na razão direta em que o protagonista quer realizar os objetivos a 

que se propôs. Tudo é datado e situado. A preocupação com a verossimilhança leva o narrador 

a dar às localidades os seus nomes reais (Viçosa, Maceió, Pão-de-Açúcar...) e a envolver os 

personagens com eventos históricos, como a revolução de 30, por exemplo. 

Toda a história da apropriação da fazenda (capítulo 4), objetivo maior de Paulo 

Honório, é contada de maneira rápida, como rápidas foram as ações, passando ao leitor o tom 

de crueldade e violência com que ele age. Na briga pelos limites de sua propriedade (capítulo 

6), ele apela para o crime, eliminando Mendonça: De qualquer forma era-me necessário 

caminhar depressa. Também quando propõe casamento a Madalena (capítulo 16), observa-se 

o mesmo tipo de procedimento no trato do tempo, ficando marcada a diferença entre a pressa 

de Paulo Honório (Vamos marcar o dia) e a calma de Madalena (- Não há pressa. Talvez 

daqui a um ano....) Paulo Honório se impacienta, e no seu raciocínio marcado pelo hábito dos 

negócios rápidos, retruca: Um ano? Negócio com prazo de um ano não presta. Que é que 

falta? Um vestido branco faz-se em vinte e quatro horas. 

Quando Paulo Honório está seguro de si, ele domina o tempo. Quando começam, 

porém, os desentendimentos com Madalena, quando surge o ciúme, ele se desorienta, e não 

mais domina o tempo. No desvario da cena de ciúme e desconfiança (capítulo 30), em que 

imaginava amantes de Madalena a invadir-lhes o quarto, o narrador assinala: Ah! sim! Ver as 

horas. Empurrava a porta, atravessava o corredor, entrava na sala de jantar. Sempre era 

alguma coisa saber as horas. Mas a sua desorientação é nítida: Uma pancada no relógio da 

sala de jantar. Que horas seriam? Meia? uma? uma e meia? ou metade de qualquer hora? 

A morte de Madalena vai assinalar um marco divisório nas atitudes de Paulo Honório. 

A cena do seu último encontro com Madalena, na sacristia da igreja (capítulo 31) evidencia 

com clareza essa alternância de tempo cronológico e tempo psicológico. De início há uma 

rígida marcação cronológica, permitindo ao leitor saber que os dois estiveram por exatas três 
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horas: Nove horas no relógio da sacristia. (...) O relógio da sacristia tocou meia-noite. Mas o 

mesmo narrador que se preocupa em ser tão fiel à exatidão, é obrigado a reconhecer, após 

despedir o menino que queria fechar a porta da igreja, que não é capaz de ter noção exata do 

tempo. Não sei quanto tempo estive ali em pé. Ou ainda: À medida que as horas se passavam, 

sentia-me cair num estado de perplexidade e covardia. Curiosamente, após acordar, Paulo 

Honório verifica, ali na sacristia, que perdera a noção do tempo, e o relógio é que se torna 

cúmplice: O relógio tinha parado, mas julgo que dormi horas. É com argúcia que Lafetá 

observa que o narrador usa o mesmo termo, parado, ao constatar, logo depois, já em casa, a 

morte de Madalena: Aproximei-me, tomei-lhe as mãos, duras e frias, toquei-lhe o coração, 

parado. Parado. 

No tempo da escrita, da enunciação, o ritmo frenético da narrativa cede espaço ao 

tempo psicológico. Escrever é trabalho moroso, conforme declara Paulo Honório já no 

capítulo 2. Aliás, a própria sequência cronológica dos eventos é alterada, no curso da 

narrativa, para permitir o aprofundamento no interior dos personagens. O narrador, como um 

demiurgo, relativiza essa cronologia, detém a marcha do tempo, avançando ou recuando, 

conforme lhe convém. 

Nesse sentido, o capítulo 19 é típico desta interação intencional entre passado e 

presente, em que uma espécie de processo alucinatório (Estou encostado à mesa, as mãos 

cruzadas. Os objetos fundiram-se, e não enxergo sequer a toalha branca.), o narrador conta 

episódios do passado como se fossem do presente. Julga ver e ouvir Madalena, e até chama 

por ela: A voz dela me chega aos ouvidos. Não, não é aos ouvidos. Também não a vejo com os 

olhos. Essa atitude do narrador-protagonista o faz perceber que fora injusto com Madalena, 

podendo, só agora, tentar penetrar-lhe na interioridade: Conheci que Madalena era boa em 

demasia. E também se analisa, em meio a emoções indefiníveis, ora de inquietação, ora de 

raiva, podendo chegar a formular um veredito sobre si próprio e sobre a vida que viveu: A 

culpa foi minha, ou antes, a culpa foi desta vida agreste, que me deu uma alma agreste. 

O romance São Bernardo, como, de resto, a obra de Graciliano, expõe a realidade do 

Nordeste do Brasil, em que a tentativa de modernidade é superada pelo fracasso do 

capitalismo nascente. Porque profundamente fincada na realidade regional do Brasil, trazendo 

para a ficção o Nordeste, a simples designação de regionalista para o conjunto da obra de 

Graciliano não dá conta da complexidade que ela traduz.  Sobretudo se por regionalismo se 

quiser entender a simples caracterização exterior da obra, o que se esgota no nível do 

pitoresco, ou mesmo se do regionalismo se tiver aquela noção estreita de saudosismo, de 
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conservadorismo, presente, aliás, em uma boa porção da chamada literatura regionalista 

brasileira. 

No regional, escreve Carlos Nelson Coutinho, a Graciliano interessa o que é 

universal. Mas não um universal abstrato e absoluto, pretensamente válido em toda e 

qualquer circunstância; a universalidade de Graciliano é uma universalidade concreta, ela 

se alimenta e vive da singularidade, da temporalidade social e histórica. 

Ora, é precisamente isso que acontece com São Bernardo. O drama íntimo vivido por 

Paulo Honório é datado e situado. Ele não seria apreendido, em toda sua complexidade, se o 

reduzíssemos a uma questão moral de disputa entre o bem e o mal. No romance podemos 

detectar as transformações ocorridas no Nordeste do Brasil nas primeiras décadas do século 

XX. Com a trajetória de Paulo Honório em busca de riqueza, acompanhamos a trajetória da 

implantação do capitalismo, ainda em sua forma rudimentar, na sociedade nordestina, 

convivendo com as velhas estruturas decadentes, e marcado por relações pré-capitalistas. 

Assim, ele pode ascender socialmente, como declara no capítulo 36: (Coloquei-me acima da 

minha classe), passando de trabalhador alugado a proprietário de fazenda. Paulo Honório 

adquire uma fazenda em declínio. E sem ligar para os meios utilizados, consegue introduzir 

nela a modernidade: do carro de boi passa para o automóvel. Ao Governador que visita Paulo 

Honório (capítulo 8), orgulha-se de apresentar a fazenda: a serraria, o descaroçador e o 

estábulo (...), a prensa, o dínamo, as serras e o banheiro carrapaticida. 

O problema – e aí a contradição – é que tal fortuna se alimentou do processo de 

exploração ou, para adotar a formulação de Antonio Candido, pela tirania de um sentimento 

dominante, a que tudo está submetido, inclusive o ciúme: o sentimento de propriedade. É o 

valor de uso transformado em valor de troca. O relacionamento com o mundo e, em 

consequência, com as pessoas é dirigido pela lógica da dominação. Mas esse mundo assim 

construído deixa expostas as marcas da sua fragilidade.  

Até Padilha, que já fora afastado como obstáculo, cedendo-lhe a fazenda, torna-se 

ameaça pela pregação de ideias, segundo Paulo Honório, socialistas, na fazenda. As ações de 

fraternidade e de humanidade de Madalena são vistas como de comunista, de uma 

materialista.  Tal compreensão está na origem do ciúme em relação a Madalena. 

Um dos mecanismos de impor sua autoridade aos mais humildes é desfechar-lhes os 

mais violentos ataques, não escolhendo expressões para ofender um Padilha (canalha, idiota, 

lambaio), um  Marciano (preguiçoso, trapo de gente, corno), um Costa Brito (apliquei-lhe 
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uns quatro ou cinco palavrões obscenos). As expressões mais duras, porém, ficam reservadas 

para a própria Madalena (perua, galinha, cachorra, puta que a pariu). 

Mas é precisamente esta resistência de Madalena a se alienar que abala o mundo e as 

convicções de Paulo Honório. Madalena contesta o tipo de sociedade que é estabelecida na 

fazenda São Bernardo. A tragédia pessoal de Paulo Honório, ao fracassar na relação com 

Madalena, o empurra para a tragédia do fracasso do seu empreendimento. A revolução de 30 

também é vista como uma ameaça comunista. E o fazendeiro posiciona-se contra ela.  É que, 

embora sem tocar na estrutura fundiária do país, a revolução significou um golpe no 

conservadorismo, uma vez que os proprietários de terra reagiam a qualquer mudança. De fato, 

a revolução traz problemas para a fazenda, que entra em crise.  Até o automóvel ele vende a 

baixo preço. A recessão corta-lhe o crédito, os preços dos produtos caem, questões de limites 

de terra são remexidas, os amigos partem, empregados vão embora. Padre Silvestre e Padilha 

incorporam-se às tropas revolucionárias. A irritação se extravasa: Eu encomendei revolução? 

A consequência é que nem Paulo Honório nem Madalena se realizam como pessoas.  

Paulo Honório dá-se conta de que construiu um mundo alienado.  Percebe que seu 

embate é também solitário, individualista. E busca, tardiamente, na escrita, a sua redenção. A 

força dessa alienação é expressa simbolicamente pela tragicidade da solidão, em que termina 

Paulo Honório: 

É horrível! Se aparecesse alguém... 

A São Bernardo e, por extensão, a toda obra de Graciliano Ramos, aplica-se, com 

justiça, o elogio contundente que lhe fez Antonio Candido: uma das visões mais honestas que 

a nossa literatura produziu do homem e da vida. 
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FABIANO/GRACILIANO: FALAS POR EMPRÉSTIMO 

 

Roberto Sarmento Lima 

 

Triste do livro que não pode ser lido por outro tempo, diferente do seu tempo de 

produção, e ficar, assim, restrito ao horizonte em que fora concebido. Não é o que se pode 

dizer de Vidas secas, de Graciliano Ramos. Lançado em 1938, o ―romance da seca‖, como 

algumas vezes é chamado de modo bastante reducionista, já passou pelo teste de ser 

reconhecido como obra regionalista da década de 1930 (outra etiqueta de sabor discutível, não 

menos redutor), fazendo companhia a tantos outros escritores do Nordeste que optaram por 

temática ligada a pesquisas sobre a terra e ao aprofundamento tanto dos motivos culturais da 

região quanto do momento histórico em que vieram à luz. Já foi rotulado, na maioria das 

vezes de modo contraditório e até pomposo, desnecessariamente pomposo, de romance 

trágico-documental, como também de realista, neorrealista, modernista, moderno, entre outras 

tantas classificações — o que só aviva e suscita, cada vez mais, a demanda de leituras críticas 

que não param de se renovar. Tenho para mim que esse mosaico de análises de Vidas secas 

está longe de chegar a um termo; e, dada a variedade de pontos de vista sobre o mesmo texto, 

isso é o que o faz viver e atrair a curiosidade de novos leitores. 

Vidas secas avulta como uma narrativa em que a sinceridade do seu autor é um valor 

de primeira grandeza: uma marca estrategicamente surpreendente, mais ainda por não se tratar 

de texto de memórias em que o eu biográfico tenha de dizer a que veio. Ajuda essa minha 

constatação prévia a lembrança de um argumento de que Graciliano Ramos se serviu, em 

carta datada de 23 de novembro de 1949 à irmã Marili, que estava então ensaiando a escrita 

de contos, para alertá-la das conveniências da escrita literária, conforme ele entendia: ―Arte é 

sangue, é carne. Além disso não há nada. As nossas personagens são pedaços de nós 

mesmos‖. Isso porque Marili Ramos não conseguia imprimir sua maneira própria de pensar à 

personagem, no conto ―Mariana‖, cuja heroína, uma tecedeira e lavadeira, não tinha reflexos 

da autora, que, segundo o irmão famoso, ―não bate bilros nem lava roupa‖. Aliás, quanto à 

noção da sinceridade em literatura, é possível dizer que a fisionomia de Graciliano Ramos, 

mesclada ao seu mundo, tanto o particular quanto o social em que ele se moveu, se inscreve 

nas articulações do enredo, na composição das suas personagens, na solução que dá aos 

conflitos armados, sempre com base em observação direta da realidade — e com base na 

experiência vivida —, das quais, enfim, sempre parte.  
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E, aceitando essa prerrogativa de Graciliano Ramos — a da relação honesta entre autor 

e personagem (―Só conseguimos deitar no papel os nossos sentimentos, a nossa vida‖, diz ele 

ainda na carta a Marili) —, será que, então, se poderia afirmar que Graciliano toma corpo e 

voz em Fabiano e até que ponto? Em outra carta, de 7 de maio de 1937, doze anos antes da 

carta enviada a Marili, desta vez para Heloísa, sua mulher, que estava em Maceió, Graciliano 

confessou seus receios de retornar à terra natal: ―Mas, se você achar conveniente, irei dentro 

duma semana. Abandonarei todos estes sonhos, sairei daqui sem me despedir de ninguém, 

passarei em Maceió algumas horas, escondido, e seguiremos todos para o sertão onde 

criaremos raízes, não falaremos em literatura nem consentiremos que os meninos peguem em 

livros‖. Ou seja, nesse depoimento recheado de ironia, o escritor, em tudo, diz o contrário do 

que pensou Fabiano, que queria sair do sertão em direção ao Sul, para que os filhos tivessem 

direito à escola e a uma vida decente. Quem sabe, depois de alfabetizados, o menino mais 

velho e o menino mais novo pudessem até falar de livros e de literatura...  Acontece que, 

nessa carta a Heloísa, numa posição visivelmente antifabiânica, mas genuinamente 

graciliânica — diria eu, graciliânica em termos (desconfio que ele estivesse sendo aí pouco 

sincero e mais literário, naquele sentido do fingimento de Fernando Pessoa) —, Graciliano 

pôs em xeque um conceito da tradição literária, o da representação, ou simplesmente o da 

condição da própria escrita. Como disse Roland Barthes, em artigo de 1960, representar é 

colocar-se no lugar do outro. Notemos bem que esse outro, Fabiano, é um sujeito que, em 

praticamente todos os atributos, é o contrário do escritor e intelectual Graciliano Ramos.  

O Modernismo de 22, barulhento e efusivo, já se encontrava, na década de 1930, bem 

menos buliçoso e, por alguns aspectos, começava a retomar fórmulas narrativas do passado 

que a modernidade, de uma maneira geral, quis vencer. Isso só prova que tradição e 

renovação se interligam e se alimentam dialeticamente, pois o passado nunca está morto de 

vez nem pretende se oferecer como um objeto estático, posto à contemplação de saudosistas. 

Ainda mais no caso de Graciliano, que discute sempre a noção de representação em seus 

livros — algo que os realistas do século XIX, excetuado o caso Machado de Assis, se 

furtavam a fazer. Investe ele, assim, nessa questão, sempre muito viva, em termos sociais, e 

não apenas discursivos, pois problematiza a própria possibilidade de quem está autorizado a 

falar num país como o Brasil, cujas propostas de renovação política nunca contemplam os 

que estão situados na base da pirâmide. Colocar-se no lugar do outro acarreta, como disse na 

carta a Marili, sentir o que o outro tem a dizer, para poder, então, concordar ou discordar, o 

que implica possuir o senso da autoridade ou a conveniência de exercê-la. Por outro lado, já 
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que nunca temos do outro a completa configuração do seu pensamento, a relação é dialogal, 

ou, como diria Mikhail Bakhtin, exotópica — o que nos vem do outro com que nos 

relacionamos vem de algo dele que nem sequer o outro mesmo domina bem. Pode-se 

perguntar: e o que Graciliano, nesses termos, sabe propriamente de Fabiano? E o que Fabiano 

sabe de si próprio? Ou, ampliando a argumentação, o que, em Fabiano, vem ao encontro de 

Graciliano e o que é que falta à personagem e sobeja no autor? Essa zona fronteiriça do 

encontro dos dois, o autor e o herói, facilitada no texto pela presença do discurso indireto 

livre, essa interseção em que se dá a exotopia, é justamente a razão do conflito de sentimentos 

e valores entre herói e autor, no âmbito narrativo de Vidas secas.  

Visto assim, o estilo é sempre uma opção por uma compreensão de realidade, no caso, 

por divergir o autor dos rumos da Revolução de 30, que surgia como uma esperança para as 

aspirações de vida melhor da população e na qual Graciliano não depositava muita fé. Como 

disse antes Luís da Silva, no livro de 1936, Angústia: ―Revolução no Brasil? Conversa!‖. 

Inútil, pois, esperar por mudanças. Quando, no capítulo ―Fabiano‖, o narrador diz que o 

sertanejo executava um ritual combinando reza e agitação dos braços, com que tentava curar 

uma novilha, era para dizer que aquilo era inútil e por força da tradição cultural, que não 

mudava: ―o vaqueiro, o pai do vaqueiro, o avô e outros antepassados mais antigos haviam-se 

acostumado a percorrer veredas, afastando o mato com as mãos‖. Com isso, ele quis imprimir 

imobilidade à vida social, culminando a frase com outra mais aguda ainda: ―E os filhos já 

começavam a reproduzir o gesto hereditário‖. Ou seja, a sociedade contemporânea a ele não 

se mostrava capaz de cumprir as mudanças que despontavam nos discursos oficiais daquela 

década. Por esse viés, Graciliano intervém na história que narra, julgando, avaliando, 

reprovando os atos da família de retirantes, a sua debilidade e a sua ingenuidade, em nome de 

uma convicção política, apenas colocando-se do lado deles, quando acha que isso convém. 

Porque, no momento em que a ordem do pensamento de um se cruza com a ordem do 

pensamento do outro, se constata muito mais a distância do que a proximidade. Por isso é que 

o narrador culto e civilizado não demonstra muita paciência com a sua personagem; pode-se 

até dizer que, por instantes, o autor a despreza.  

Nesse mesmo capítulo, o narrador mostra que o oprimido, ao menos simbolicamente, 

merece a repreensão: ―Ele, a mulher e os filhos tinham-se habituado à camarinha escura, 

pareciam ratos‖. E a respeito de Fabiano em especial ajuíza o narrador: ―Chape-chape. As 

alpercatas batiam no chão rachado. O corpo do vaqueiro derreava-se, as pernas faziam dois 

arcos, os braços moviam-se desengonçados. Parecia um macaco‖. Já no capítulo ―Inverno‖ 
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Fabiano sai desmoralizado, humilhado pelos filhos que não queriam mais ouvir o pai contar 

uma história, numa noite de chuva, pois a falta de recursos linguísticos e de perícia para tal 

deixava o relato confuso e desinteressante, à mercê de uma degradação. E Graciliano Ramos 

como que se delicia nesse confronto, talvez cinicamente, rebaixando o pai sertanejo, exposto 

que fica ao riso dos filhos e do autor do livro. Disso tudo, o narrador de terceira 

pessoa/Graciliano avalia o esforço narrativo de Fabiano, descredenciando sua fala como 

―tagarelice‖, ―parolagem mastigada‖, ―lorotas do pai‖. Já de si mesmo, Fabiano, no capítulo 

que leva seu nome, não age diferente: diz de si que é um bicho, depois que, menos pesaroso, 

tinha dito que era um homem. Mas isso só se dá porque a vigilância do narrador culto o fez 

mudar de ideia enquanto o sertanejo se autoavalia: ― ‗Fabiano, você é um homem‘, exclamou 

em voz alta. Conteve-se, notou que os meninos estavam perto, com certeza iam admirar-se 

ouvindo-o falar só. E, pensando bem, ele não era homem: era apenas um cabra ocupado em 

guardar coisas dos outros. [...] Olhou em torno, com receio de que, fora os meninos, alguém 

tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a, murmurando: ‗Você é um bicho, Fabiano‘ ‖. 

Bakhtin diria que esse alguém é a voz do contexto não verbal, que exerce coerção sobre o 

discurso e as trocas dos papéis discursivos em sociedade, mesmo aquele discurso que se quer 

como solilóquio; é a voz do outro de Fabiano, sua alteridade devidamente assimilada; no caso, 

muito possivelmente, é o narrador de terceira pessoa, o autor-criador, que, indo mais longe na 

escavação do terreno dos discursos compartilhados, bem pode ser, por fim, no dizer ainda de 

Bakhtin, a voz do autor-pessoa, Graciliano ele mesmo. E, como se vê, nem sempre Fabiano e 

Graciliano estão no mesmo patamar de entendimento, o que é completamente normal em 

relações de trocas discursivas hierarquicamente postas. 

Creio, assim, para melhor ver esse enlace de pontos de vista, ser preciso deixar de lado 

a habitual nota crítica que diz que Graciliano Ramos nutria simpatia pelos sertanejos de Vidas 

secas. Talvez se corporifique essa impressão, quando as personagens pensam como ele, nas 

aspirações por uma vida melhor graças à educação, à leitura, à escrita, ao acesso, enfim, por 

meio da escola, à linguagem das classes dominantes. Nesse caso, isso seria a transformação 

esperada pelos humildes numa sociedade injusta, deixando-os mais perto, como ele diz, dos 

brancos, da língua complicada deles. Acontece que, se Fabiano vislumbra alguma solução 

positiva para sua exclusão da vida oficial, Graciliano Ramos põe em dúvida essa aspiração, 

dada a maneira como o autor enxerga o Brasil, nada devendo mudar para eles, conforme 

sentencia em passagem colhida no capítulo ―Cadeia‖: ―Os meninos eram uns brutos, como o 
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pai. Quando crescessem, guardariam as reses de um patrão invisível, seriam pisados, 

maltratados, machucados por um soldado amarelo‖. 

Da mesma forma, agora numa direção contrária, Fabiano, assumindo de súbito a fala 

de Graciliano, por empréstimo, não demonstra ter condescendência para com Sinha Vitória — 

o que soa no texto quase como um pecado de falta de verossimilhança — nem consegue se 

solidarizar o tempo todo com ela, mas se torna o principal crítico da mulher. Numa passagem 

do capítulo ―Sinha Vitória‖ em que, bastante aborrecido com o fato de a mulher imitar as 

moças da cidade que usavam sapatos, Fabiano, em discurso indireto livre, emerge contrafeito: 

―Ressentido, Fabiano condenara os sapatos de verniz que ela usava nas festas, caros e inúteis. 

Calçada naquilo, trôpega, mexia-se como um papagaio, era ridícula‖. Publicado o romance 

em 1938, já dentro do período do Estado Novo, Vidas secas polemiza com os desdobramentos 

do projeto político da chamada Revolução de 30. O dizer do narrador, fazendo coincidir a voz 

do autor-criador com a do autor-pessoa, vem ao encontro de determinada razão, uma razão 

aparentemente imobilista que não confia nos encaminhamentos dessa modernidade que então 

se anunciava, com todas as suas ambiguidades. Nesse sentido é que talvez se possa dizer que 

o romancista alagoano é uma ―figura isolada‖, no dizer de Franklin de Oliveira; mas, 

conforme eu vejo, apenas porque se recusou a fazer concessões, como seria o caso dos demais 

escritores de sua época que ele acusa severamente no artigo ―Decadência do romance 

brasileiro‖, publicado na revista Literatura, em setembro de 1946. O escritor preferiu, pois, 

ficar parado no meio do caminho, sem mover os músculos da esperança — e é essa a lição 

que passa, como um todo, a sua obra, ficcional ou não. O que não quer dizer, por outro lado, 

que ele se voltou, conformado, para a literatura ―de permanência‖, como classifica Antonio 

Candido o regionalismo e o realismo exóticos e idealizantes praticados na República Velha, 

de Coelho Neto e Afrânio Peixoto, embora se possa dizer de Graciliano Ramos que sua 

linguagem tem recorte clássico e que ele, ao menos afetivamente, nunca foi animado com as 

conquistas estéticas dos modernistas do decênio anterior. Entretanto, isso não o torna um 

saudosista extemporâneo; mas, sim, um autor vigilante da sociedade — mas um vigilante em 

duas direções que se unem na mesma expressão: envolvido com a pesquisa crítica do Brasil, 

que só aparentemente avançava socialmente, e comprometido com uma das suas maiores 

críticas, a que faz ao legado da representação. Desdizer uma coisa é desdizer a outra: nem o 

Brasil tinha avançado o suficiente, por teimar em olhar para o passado, mantendo os 

privilégios de uma sociedade que ainda se queria estamental, nem a representação lhe parecia 

ser o melhor figurino estético.  



ISBN: 978-85-732-0158-1 

74 

 

Autor e personagem, pois, não se compreendem mutuamente de todo, e isso se explica 

porque a Graciliano Ramos, segundo suas convicções literárias, horrorizaria um projeto 

populista em literatura, tal como ele viu, por exemplo, e condenou em Jorge Amado. 

Graciliano Ramos, no artigo ―Decadência do romance brasileiro‖, diz, com o seu estilo 

vibrátil e um tanto agressivo, que romancistas nossos, a partir de 1936, demonstraram uma 

―ignorância das coisas mais vulgares‖, pois em geral eram ―sujeitos pedantes, num 

academicismo estéril‖, que ―alheavam-se dos fatos nacionais, satisfaziam-se com o artifício, a 

imitação‖ ou que ―escreviam numa língua estranha, importavam ideias reduzidas‖. Esse 

estado de coisas que Graciliano já enxergava em Canaã, de Graça Aranha (―dá engulhos, é 

[novela] pavorosa‖), viu também ―em 1936, [quando] saiu Caminho de pedras [de Rachel de 

Queiroz], livro demagógico‖. Sobre Jorge Amado, lembrou que ―Mar morto, de 1936, é um 

recuo‖, pois nele se ouve uma ―toada agradável ao ouvido (‗É doce morrer no mar‘)‖, 

enquanto ―Capitães da areia, publicado em 1937, não vale Mar morto‖. Destemido e 

incisivo, continua Graciliano, em sua análise do momento: ―Em 1937 José Lins do Rego nos 

deu Pureza, que é um salto para baixo. Em 1938, com Pedra bonita desceu novo degrau. 

Ainda outro em 1940, com Riacho Doce‖. Em seguida refere-se a Amando Fontes, que 

―publicou em 1933 Os corumbas, obra onde há passagens horríveis, uma conversa de 

professores de escola normal de Aracaju, por exemplo, ingênua e pedante‖. 

Em razão da gravidade do tema e das críticas ácidas que fez, Graciliano até parecia 

desculpar-se, no início desse ensaio, ao alertar o leitor para a ―nossa infeliz tendência ao 

exagero‖. Ou seja, tirante qualquer excesso da sua parte, acentuou, mesmo assim, a distância 

que, na representação, vai do intelectual ao pobre, este mesmo que, coitado, entrega a sua voz 

a quem, de cima para baixo, está, por apropriação, podendo falar. 

Assim, o que Graciliano Ramos aponta como deficiência no romance depois de 1936 

advém da constatação de certo artificialismo provocado pelo próprio procedimento da 

representação, do ato de colocar-se no lugar do outro. Mas, certamente, num país como o 

Brasil, a representação, nos moldes em que aparece nos romances criticados por Graciliano, é 

a forma possível, dado o domínio da herança escravista e da instalação ambígua do 

capitalismo e da industrialização que, entre nós, deu voz às elites e calou os humildes. Se 

tivesse vivido mais, certamente Graciliano Ramos não acataria o pensamento dualista dos 

estudos econômicos dos anos de 1950 feitos pela Cepal (Comissão de Economia para a 

América Latina), que pregava que o desenvolvimento da nação só teria êxito se fossem 

extintos os vícios do passado, como o atraso, o patriarcalismo, o emprego visto como 
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ocupação, com que ainda convivíamos — e convivemos. Basta ler São Bernardo e Vidas 

secas para desconfiar que se mantinham formas imobilistas de configuração social. Como 

aparece, então, o capitalismo brasileiro nesses textos? Ele se alimenta bastante, por exemplo, 

do atraso rural, que envia para as cidades farta mão de obra para funcionar como ―exército de 

reserva‖ a nutrir a exploração econômica, necessária à manutenção do sistema; e, por isso 

mesmo, é que a persistência do atraso é necessária a essa economia. Graciliano Ramos, fino 

observador da realidade, fala justamente disso em Vidas secas, sem se deixar levar facilmente 

pelas esperanças que a Revolução de 30 apregoava. No capítulo ―Fuga‖, o último do livro, 

que muitos veem como a escapada utopista para um futuro melhor, eu prefiro ver como um 

momento alto da reflexão de Graciliano Ramos sobre a inutilidade do gesto. Como diz o 

narrador, Fabiano ―arrastara-se para ali na incerteza de que aquilo fosse realmente mudança‖. 

Mais uma vez, pois, o narrador empresta a Fabiano a autoria desse pensamento, como se 

estivesse perguntando: e o Brasil muda? Virá mesmo algo melhor para os espoliados? Na 

região mais rica do país os meninos desenvolverão suas aptidões intelectuais e chegarão, 

quem sabe, a discutir livros e literatura?   

Graciliano Ramos, escrevendo na primeira metade do século XX, parece, pois, ter 

percebido as dificuldades da sua geração e, de modo mais amplo, da própria iniciativa literária 

de captar e discutir o real, que se mostrava sombrio como Angústia, talhado para representar o 

pensamento autoritário do Brasil que o escritor conheceu bem. Foi preciso esperar algumas 

décadas adiante, chegar a 1981, para ler o romance Em liberdade, de Silviano Santiago, que 

ficcionaliza a existência de um diário deixado por Graciliano Ramos, escrito logo depois de 

sua saída da prisão, em 1937, pondo acento na questão da representação. Silviano Santiago, 

autodenominando-se editor do diário, posição também ficcional, representa, por empréstimo, 

a voz de Graciliano Ramos. Entre tantos momentos do romance, Silviano Santiago imagina 

um episódio em que Graciliano Ramos, em Maceió, reflete sobre o alcance da representação. 

O caso é o seguinte: Graciliano, vestido de terno e gravata, teria entrado num botequim de 

terceira classe, meio sujo, num bairro de periferia da cidade, para beber cachaça. O dono do 

bar espantou-se com aquele estrangeiro ali, no seu humilde e malcheiroso estabelecimento, 

praticamente só frequentado por bêbedos e vagabundos, sem ocupação definida na sociedade. 

Resultado: Graciliano, tratado com aspereza pelo proprietário, teria sentido que as diferenças 

de classe no Brasil são tratadas a pancada. Mesmo assim, vendo-se rejeitado, ele insistiu, e 

ainda tomou mais uma dose. Eis que, de súbito, entra um vagabundo, que é muito bem 

recebido pelo dono do bar, até com efusão e alegria. Foi aí que, avaliando o ocorrido, 
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Graciliano discorre em tom lamentoso: ―Percebi o jogo com o honrado e o miserável, e 

resolvi fazer o teste definitivo. Pedi a terceira dose. Não vai servir-me. Considera-me um ser 

desprezível. Descobri a vergonha neste momento e assassinei-a com coragem e espanto. [...] 

Percebi também, nesse instante, que era a vergonha que me impedia de aproximar-me desses 

desgraçados miseráveis que a sociedade rejeita e vai atirando para os cantos nojentos e 

escuros da cidade, deixando o álcool roer o corpo deles com a gula de ácido‖.  

Desse modo, o trecho focalizado de Em liberdade deixa ver que, pela realização da 

cena, se interpõe a distância necessária entre Graciliano Ramos e Fabiano, distância, enfim, 

imposta pela representação, protocolo da escrita literária que, nas mãos do escritor alagoano, é 

julgado com desilusão, em nome de uma consciência de realidade histórica que não prevê 

alternativa a esse quadro explicativo. Por que Graciliano Ramos não demonstra simpatia pelos 

infelizes? É que falar no lugar do outro trai a incapacidade de ser realmente o outro, 

incapacidade de burlar a vigilância do sistema que esmaga os mais fracos. Completa o 

Graciliano de Silviano Santiago: ―É fácil e cômodo aceitar o julgamento negativo que a 

burguesia faz dos vagabundos. [...] São pessoas que não têm força para manter um trabalho, 

uma família e responsabilidades sociais e políticas. Para a burguesia, a vagabundagem não é 

uma alternativa de vida, mas o beco sem saída a que leva quem não cumpre com as suas 

obrigações de cidadão‖. Portanto, por certo viés interpretativo, Fabiano e sua família bem 

poderiam ser tachados de vagabundos, pois não dispõem de lugar na sociedade oficial; e, 

sendo assim, é natural que não tenham familiares, teto e emprego, alguma ocupação que seja. 

Continua Graciliano/Silviano: ―A família pobre, em virtude de um sistema político daninho e 

equivocado, que não consegue enxergá-la, não tem um lugar ao sol nas distribuições da renda. 

[...] Já o vagabundo, mesmo em um regime socialista, creio, continuaria vagabundo. [...] O 

vagabundo é cara-de-pau e sem-vergonha, mas nunca é cínico. Eis um dado que julguei 

importante quando o descobri. Sua relação com a sociedade dos homens é séria e sem rodeios. 

[...] Posso não ser cara-de-pau e sem-vergonha, mas cínico o sou‖. 

O que o Graciliano Ramos escrito por Silviano Santiago no livro Em liberdade 

pretende dizer — e o diz, com a clareza e a objetividade de sempre, no seu estilo veemente e 

sem disfarces nem eufemismos, numa direção contrária à sensibilidade do povo brasileiro, 

que encontra no eufemismo um modo de contemporizar com a sua barbárie — é que a 

representação do outro, dos pobres e dos humildes, dos párias e dos vagabundos é feita por 

quem está numa posição social oposta à deles. O Graciliano Ramos de Em liberdade termina 

esse capítulo sentenciando, e autopenitenciando-se, o que pode ser considerado, de acordo 
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com sua visão de literatura, a miséria do escritor: ―Devo conhecer os meus defeitos, para 

conservá-los todos com muito carinho. Se os meus defeitos se sumirem, deixarei de ser eu, 

mudar-me-ei noutro‖. 

A distância entre o escritor e os pobres focalizados na narrativa é a distância 

necessária imposta pela representação. Os defeitos são conservados e estimados pelo escritor, 

porque não há outra possibilidade de narrar senão de modo problematizador. Mas, como 

coloquei desde o início, essa reflexão operada pelo próprio Graciliano Ramos em Vidas secas, 

numa leitura casada com o Graciliano Ramos materializado pela escrita de Silviano Santiago, 

produz uma consciência que não é meramente literária, mas implica tanto uma visão política 

no sentido amplo, o reconhecimento de que entre literatura e vida social há enlaces profundos, 

como, já em sentido particular, uma política devidamente localizada, historicamente definida, 

como é essa que, entranhada no universo desenhado no romance, se extrai do projeto de 

sociedade da Revolução de 30, no qual o autor não confiava e do qual, entretanto, por razões 

de ofício, não pôde ficar afastado. Daí a sensação de cinismo que toma conta do espírito do 

escritor. Cinismo que a tudo contamina e que, aliás, vem das classes dirigentes do país, o 

qual, segundo Graciliano/Silviano, é ―uma das sociedades mais injustas do planeta, tanto mais 

injusta, porque não quer enxergar-se a si nos seus desacertos, a fim de buscar caminhos 

diferentes para emendar-se‖. 

A fuga dos retirantes para o Sul seria provavelmente mais um desacerto. Pergunta 

Fabiano/Graciliano: ―Que iriam fazer? Retardaram-se temerosos. Chegariam a uma terra 

desconhecida e civilizada, ficariam presos nela‖. Temerosos e presos. Ou seja: um beco sem 

saída, como disse Silviano Santiago. Por isso perpassa sempre, em um e no outro, a 

impressão de imobilismo, de prisão, tal como se depreende em geral da ideologia de 

Graciliano Ramos: o estudo sobre o pretenso desenvolvimento do Brasil, que vai dos projetos 

de sociedade de 1930 às análises da Cepal para o chamado Terceiro Mundo, não deixa, nos 

termos em que é formulado, de incorporar o subdesenvolvimento, uma ―forma da exceção 

permanente do sistema capitalista na sua periferia‖, como definiu o economista Francisco de 

Oliveira no seu ensaio O ornitorrinco, crítico da versão cepalina. Desse modo, Graciliano 

Ramos está muito mais próximo de uma crítica à mentalidade dualista aplicada aos estudos 

econômicos da Cepal do que de um mal compreendido pessimismo seu, que, encarado assim, 

se espalha em sua obra como se se tratasse simplesmente de um traço idiossincrásico. Deve 

ser, por isso, aliás, que a representação esteja voltando como tema aos estudos literários em 

face da narrativa contemporânea, porque as condições brasileiras de desempenho social e 
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político não se alteraram estruturalmente e continuam as classes dominantes falando pelas 

subalternas. E, entre uma ―mudança‖ e uma ―fuga‖, Vidas secas revela, poeticamente, o 

percurso de um ciclo histórico descontrolado, mas é o que estruturalmente é possível, de 

modo a compreender o conúbio do arcaico com o moderno dentro do mesmo campo de 

atuação política e ainda, no caso, literária.     
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―A GENTE TEM DE SER É MIÚDA, MANSA, FEITO BOTÃO DE FLOR‖: A 

REPRESENTAÇÃO DO FEMININO EM ―ESSES LOPES‖, DE GUIMARÃES ROSA 

   

José Vilian Mangueira 

(UEPB) 

Francisco Ronaldo da Silva Santos 

  

João Guimarães Rosa é conhecido, dentre tantos outros motivos, pelo seu trabalho de 

manejo com as palavras e pela sua engenhosidade, o que pode ser conferido na composição de 

seus enredos, uma vez que eles apresentam um alto nível de elaboração formal nas temáticas 

discutidas. Algumas das peculiaridades vastamente aproveitadas por Rosa, tais como 

inovações linguísticas, utilização de neologismos e uma aplicação moderna para o 

regionalismo brasileiro, implantam uma etapa de renovação ao cenário literário nacional (Cf. 

FANTINI, 2003, p. 16). 

Dentre os inúmeros temas abordados pelo autor mineiro, destaca-se a representação do 

esfacelamento interno de suas personagens como característica dos tempos modernos, quando 

a ideia de personalidade imutável dá espaço à noção de criação e recriação de novos eus 

dentro de um mesmo indivíduo. Essa duplicidade, geralmente examinada de um ponto de 

vista psicológico, extrapola os limites da psique e encontra nas relações sociais um campo 

propício para a formação dessas relações de confronto, como revela Santos (apud GEBRA, 

2011, p. 40) ao dizer que ―É no confronto com o duplo que o indivíduo constrói sua 

identidade. Esse duplo, ou esse Outro, em certos casos, pode ser todo um sistema social‖.  

Deste modo, nas narrativas de Rosa nos deparamos com diferentes focos de reflexão 

quanto às relações do sujeito, tanto com ele mesmo como com a sociedade à qual ele 

pertence. Dentro dessas relações levantadas pela obra do autor, elegemos a relação dual entre 

feminino e masculino como o foco desse trabalho, pois ela surge no sistema social desde 

épocas muito antigas e, ainda hoje, apresenta-se como tema atual por participarmos de uma 

sociedade que ainda é alicerçada sobre um sistema patriarcal. 

A relação entre masculino e feminino é frequentemente atualizada na literatura, bem 

como as representações construídas sobre elas têm se transformado com as obras modernas. 

No entanto, muitas das características apresentadas nessas primeiras narrativas ainda não 

foram inteiramente desconstruídas, pois, ainda que haja personagens femininas que 

demonstram comando sobre suas próprias vidas e que operam de acordo com suas aspirações, 

a imagem de sensibilidade feminina permanece. Isso ocorre de tal modo que quando essas 
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imagens são desmistificadas por determinado enredo, tal mudança ocasiona estranhamento e 

assombração em determinados leitores. 

Deste modo, o tema do feminino ainda hoje é objeto recorrente nas discussões 

relativas à literatura, sendo que as personagens que apresentam comportamento de afirmação 

pela liberdade da mulher são consideradas positivas contra o preconceito enfrentado pelas 

mulheres durante muito tempo, já que o juízo construído sobre o feminino foi estabelecido a 

partir da impossibilidade de as mulheres assumirem uma postura ativa dentro da sociedade 

patriarcal em que eram consideradas inferiores, sendo-lhes atribuídas a procriação e os 

cuidados com a casa como as suas principais atividades (Cf. ZOLIN, 2009, p. 225).  

Assim sendo, ao analisarmos a literatura, principalmente do último século, é 

perceptível que a mulher tem ganhado cada vez mais espaço, voz e ação nos enredos 

concomitantemente aos avanços sociais conseguidos pela categoria. Na obra Tutaméia: 

terceiras histórias (lançada em 1967), de João Guimarães Rosa, são apresentadas 

protagonistas femininas com personalidades fortes, que se desatam dos arquétipos de 

subserviência e se mostram ardilosas, astutas e perigosas para o sistema patriarcal. Dentre 

estas personagens, destacamos especialmente a protagonista de ―Esses Lopes‖, conto eleito 

como o objeto de análise desse artigo, bem as mulheres de ―Desenredo e Estoriinha‖.  

O foco da análise que faremos aqui é refletir as relações de poder que se entrecruzam e 

se modificam nos relacionamentos das personagens no decorrer da narrativa de ―Esses 

Lopes‖. Para isso, nos apoiamos teoricamente em Foucault, considerando sua premissa de que 

não ―nos é possível escapar às relações de poder, em contrapartida, podemos sempre e em 

toda a parte modificá-las; porque o poder é uma relação bilateral‖ (FOUCAULT, 2008, p. 

101); sendo assim, o poder existe de diversas formas, desde a opressão até a resistência a ela. 

Esses Lopes é o décimo conto da coletânea Tutaméia: terceiras estórias. Formalmente, 

trata-se de uma narrativa curta, o que a torna condensada e intensa, atribuindo a cada pequeno 

trecho grande importância e significado. Quanto ao tempo do discurso, segue-se uma lógica 

anacrônica, ou seja, com alterações na ordem temporal dos acontecimentos, muitas vezes 

recorrendo a analepses – isso fica claro já que a narradora conta sua vida desde sua 

adolescência até sua condição atual, de mulher madura.  

O conto relata a história de ascensão de Flausina a partir dos relacionamentos 

construídos com os Lopes. O relato enfatiza que em sua juventude a personagem é destruída 

pelo casamento com Zé Lopes, o primeiro marido, sujeito rico que, numa relação de poder 

desigual, trata a mulher como mero objeto sexual. Desta união nasce um filho e o início de um 
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processo de aprendizado para garantir outras conquistas como a confiança do marido e a 

posse das escrituras de suas terras – o que, aos olhos da narradora, é o seu maior objetivo. Zé 

Lopes morre, graças às misturas que a mulher coloca em suas bebidas. Depois disso, um 

irmão e um primo do falecido demonstram interesse pela viúva. Sertório é o parente com 

quem Flausina firma relacionamento formalizado e com quem tem dois filhos. Do mesmo 

modo como ocorre no primeiro casamento, Flausina cuida de tirar dele suas riquezas. Nicão é 

o outro pretendente, para quem a mulher ―sorria debruçada em janela, no bico do beiço, 

negociável‖ (ROSA, 1985, p. 57). Entre Sertório e Nicão a figura feminina atua no sentido de 

instigar um espírito de desconfiança entre eles, arquitetando um conflito que culmina na 

morte de ambos. Mais tarde, Sorocabano, o mais velho e também o mais rico da família, 

encanta-se pela viúva e logo se casa com ela. Para se livrar do marido, Flausina ―dava a ele 

gordas, temperadas comidas, e sem descanso agradadas horas‖ (ROSA, 1985, p. 56), até que o 

homem morre, deixando para ela todas as posses.  

Os Lopes são mostrados como homens detentores de grandes posses do lugar onde se 

passa a narrativa, como exposto no excerto ―vieram de outra ribeira, tudo adquiriam ou 

tomavam; não fosse Deus, e até hoje mandavam aqui‖ (ROSA, 1985, p. 82). A partir dessa 

apresentação é criada uma relação de afastamento dos sujeitos sociais, principalmente pelo 

poder aquisitivo, que os coloca em extremos opostos. De um lado, temos Flausina, que é 

desprovida de bens financeiros: ―Só que o que mais cedo reponta é a pobreza. Me valia ter pai 

e mãe, sendo órfã de dinheiro?‖ (ROSA, 1985, p. 81); e que também se encontra em uma 

condição de inferioridade advinda de seu gênero. 

Ao mesmo tempo em que a narradora se mostra contrária aos Lopes pela diferença de 

sua condição financeira em relação à deles, ela intensifica esse distanciamento por outro 

aspecto: o caráter. Isso porque, concomitantemente ao ataque aos Lopes com palavras duras – 

―MÁ GENTE, de má paz; deles, quero distantes léguas. Mesmo de meus filhos, os três‖; 

―Lopes nenhum me venha, que às dentadas escorraço‖; ―Nenhum presta‖ (ROSA, 1985, p. 

82) –, ela destaca sua própria imagem como vítima e  inocente: ―Eu era menina, me via 

vestida de flores‖, ―Mocinha fiquei, sem da inocência me destruir, tirava cantigas de roda e 

modinhas de sentimento‖, ―eu, delicada moça, cativa assim‖ (ROSA, 1985, p. 83). As 

imagens criadas sobre ela e os Lopes até então demonstram oposição entre eles, projetando-a 

como moça bondosa e inocente – a mocinha – e taxando aqueles homens como pessoas de má 

índole, perigosas – os vilões. 
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Isso é imperativo para que a narradora possa contar sua versão da história a partir de 

um ponto de vista que a favoreça e alcance a aprovação de seu interlocutor, que não nos é 

permitido saber se é um personagem oculto na história ou se ela se dirige a um possível leitor. 

Podemos perceber isso graças à naturalidade da narração, que se aproxima de uma conversa, 

principalmente pela linguagem informal e pelas perguntas que são realizadas e prontamente 

respondidas logo em seguida: ―[...] ilusão de noivado. Tive algum? Cortesias nem igreja‖ 

(ROSA, 1985, p. 82), ―E os Lopes me davam sossego?‖, ―E o governo da vida?‖ (ROSA, 

1985, p. 83). 

A dominação da família Lopes parece ser um forte motivo de vingança da 

protagonista, porém, os interesses financeiros dela superam esse argumento. A concordância 

de casar-se com Zé comprova seu desejo por adquirir bens materiais: ―Eu queria enxoval, ao 

menos, feito pelas outras, ilusão de noivado‖ (ROSA, 1985, p. 82). Esperando conforto, 

Flausina se depara com uma situação completamente diferente: o homem a mantinha em casa, 

moldando para ela as obrigações femininas impostas pelo patriarcado, como ser dona de casa, 

procriar, cuidar dos filhos e proporcionar-lhe prazer. Esse comportamento pode ser 

comparado a – e, eventualmente, ser reflexo de – uma antiga moral grega, pensada por e para 

os homens, em que ―as mulheres apenas apareciam a título de objetos ou, no máximo, como 

parceiras que convém formar, educar e vigiar, quando elas estão sob seu poder, e das quais, 

em contrapartida, é preciso abster-se, quando estão sob o poder de um outro (pai, marido, 

tutor)‖ (FOUCAULT, 2004, p. 209). 

Ao noivar-se, esperando comodidade e luxo de um enxoval feito por outras mulheres e 

a realização do casamento, desengana-se ao perceber que a vida que levaria não seria a que 

sonhou, principalmente ao deparar-se com a relação sexual que lhe é imposta: ―O homem me 

pegou com quentes mãos e curtos braços, me levou para casa, para a cama dele‖ (ROSA, 

1985, p. 82). Comparando-se à moral grega antiga de que fala Foucault (2004, p. 209),  

 

[...] não se dirige aos homens a propósito de condutas que poderiam decorrer 

de algumas interdições reconhecidas por todos e solenemente lembradas nos 

códigos, nos costumes ou nas prescrições religiosas. Ela se dirige a eles a 
propósito de condutas nas quais justamente eles devem fazer uso de seu 

direito, de seu poder, de sua autoridade e da sua liberdade.  

 

Enquanto era mantida sob o domínio de Zé em uma relação sexual que, pelos 

comentários feitos pela protagonista, era violenta, ela se torna metonímia da subserviência 

feminina ao poder que o masculino detinha na sociedade patriarcal. Porém, sua situação não 

se configura como destituída de poder. Segundo Foucault (1995, p. 248),  
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[...] não há relação de poder sem resistência, sem escapatória ou fuga, sem 

inversão eventual. Toda relação de poder implica, então, pelo menos de 
modo virtual, uma estratégia de luta, sem que para tanto venham a se 

superpor, a perder sua especificidade e finalmente a se confundir. 

 

Dessa forma, o filósofo revela que existem sempre possibilidades de reviravolta nas 

relações de poder, como aconteceria no decorrer da narrativa analisada através de estratégias 

articuladas por Flausina – entendendo ―estratégia‖ como os recursos empregados em qualquer 

relação de poder (cf. FOUCAULT, 1995, p. 248). 

Essa mudança ocorre graças à consciência de Flausina sobre a sua condição no 

relacionamento com Zé. Assim, ela passa a agir por conta própria e de forma velada para 

alcançar seus objetivos abafados pelo masculino. É nesse momento que ela arquiteta seu 

plano de ascensão, propositalmente contido, uma vez que sua condição de mulher não lhe 

permitia altivez aparente: ―A gente tem é de ser miúda, mansa, feito botão de flor‖ (ROSA, 

1985, p. 82); ―mais aprendi lição de ter juízo. Calei muitos prantos. Aguentei aquele caso 

corporal‖ (ROSA, 1985, p. 82). 

Enquanto isso, Zé Lopes de nada desconfiava, já que nenhuma ameaça era 

demonstrada à sua posição de dominante graças ao caráter de inocência e passividade que 

Flausina mantem. Segundo Foucault, ―é dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser 

utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado‖ (1987, p. 118), e é assim que a 

protagonista se apresenta, como pode ser percebido no trecho ―Falei, quando dinheiro me deu, 

afetando ser bondoso: – ‗Eu tinha três vinténs, agora tenho quatro...‘ Contentado ele ficou, 

não sabia que eu estava abrindo e medindo‖ (ROSA, 1985, p. 82). 

Além de sua condição de mulher e de falta de recursos financeiros, o analfabetismo 

também colocava Flausina em situação de desvantagem em relação a Zé Lopes; por isso, 

iniciou a tarefa de adquirir conhecimento de leitura e escrita: ―Tracei as letras. Carecia de ter 

o bom ler e escrever, conforme escondida. Isso principiei – minha ajuda em jornais de 

embrulhar e mais com as crianças da escola‖ (ROSA, 1985, p. 83). Esse conhecimento deu-

lhe a possibilidade de se informar sobre documentos, o que foi de grande ajuda, por exemplo, 

para que conseguisse passar para seu nome as escrituras do homem: ―O que podendo, dele 

tudo eu para mim regrava. Mealhava. Fazia portar escrituras. Sem acautelar, ele me 

enriquecia‖(ROSA, 1985, p. 83). Quanto à relação saber/poder, Foucault diz que ―os seus 

efeitos sobre o conhecimento podem assim ser efeitos de poder. Não que os jogos de verdade 

não sejam mais do que o disfarce dos jogos de poder, mas alguns saberes, em determinadas 
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épocas como na nossa, podem contrair relações com certos poderes‖ (2008, p. 102). O saber 

aparece como provedor de um poder simbólico que não podia ser identificado pelo masculino. 

Tendo praticamente todo o domínio das posses financeiras do companheiro, faltava se 

livrar da mulher posta pelo marido para servir de vigia da esposa. A liberdade de não estar sob 

olhos opressores era importante na consolidação de seu plano contra Zé a fim de desarmar o 

marido do auxílio da guarda que Si-Ana representava. Para isso, a esposa levantou ―o falso 

alegado: que ela alcovitava eu cedesse vezes carnais a outro‖ (ROSA, 1985, p. 83). Essa 

articulação com o imaginário do marido – sugerindo uma situação que o rebaixaria de seu 

posto de possessor – demonstra a consciência que Flausina tinha das posições de poder que 

ocupavam homens e mulheres, por isso sua manipulação se mostra tão eficiente. Quanto ao 

Lopes não nomeado não é ofertada nenhuma informação sobre ele, sua morte imprevista pode 

ter sido executada por Zé motivado pelo ciúme que Flausina acarretou com sua mentira, mas 

o texto não deixa nenhuma pista sobre isso. Se fosse confirmado, essa seria a primeira morte 

causada pela mulher a um membro da família Lopes. 

Fato importante para a conquista da confiança de Zé Lopes foi o nascimento do filho 

do casal, que, segundo o discurso da narradora, parece ser rejeitado por ela própria: ―Mais, 

enfim que o filho dele nasceu‖ (grifo nosso) (ROSA, 1985, p. 83). Importante pensar que esse 

filho surge como maior símbolo daquele relacionamento, já que não eram casados, 

fortalecendo a confiança do marido: ―Agora já tinha em mim a confiança toda, quase‖ 

(ROSA, 1985, p. 83). Dessa forma, é oferecido ao homem tudo o que era esperado em um 

relacionamento: uma mulher fiel tomando conta da casa, criando o filho e servindo ao marido 

com o prazer sexual. 

Sem ser vigiada e a com total confiança do marido, a protagonista podia concluir seu 

projeto de vingança contra Zé Lopes, que aconteceu graças às sementes que ela punha na 

cachaça e no café do homem levando-o lentamente à morte, burlando, assim, o sistema 

patriarcal sem chamar atenção para seus atos subversivos. É necessário destacar que, nessa 

primeira relação, em nenhum momento, nesse processo de empoderamento, Flausina 

demonstra qualquer postura de superioridade, isso porque utiliza o estereótipo de submissão e 

ingenuidade feminina para poder alcançar sua finalidade.  

Com a morte de Zé Lopes, outros dois homens da família se interessam por ela: Nicão 

e Sertório. A sujeição a eles acontece de forma fácil e rápida, porque estes homens são mais 

fortes do que ela – ―mexi em vão por me soltar, dessas minhas pintadas feras‖ (ROSA, 1985, 

p. 83). A submissão da protagonista não acontece mais a partir da imagem de ingenuidade e 
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inocência, como no primeiro relacionamento; agora, a sujeição acontece a partir do sexo – 

―inda antes do sétimo dia já entrava em mim a dentro em casa‖ (ROSA, 1985, p. 84). 

Esse comportamento de passividade mais uma vez é usado como recurso para ganhar a 

confiança do companheiro. Os ―Anos, que me foram, de gentil sujeição, custoso que nem 

guardar chuva em cabaça, picar fininho a couve‖ (ROSA, 1985, p. 84), serviram para criar 

estabilidade no relacionamento, que ficou ainda mais firme com a chegada dos filhos, que, 

mais uma vez, são classificados como sendo apenas do homem, excluindo-a de qualquer 

responsabilidade ou sentimento em relação a eles: ―Ao Sertório dei mesmo dois filhos?‖ 

(ROSA, 1985, p. 84).  

Bem como aconteceu com Zé, a maternidade deu ainda mais confiança a Sertório para 

que ela pudesse apanhar seus bens: ―Total, o quanto que era dele, cobrei, passando ligeiro 

para minhas posses; até honra‖ (ROSA, 1985, p. 84). Esse trecho sugere uma possível 

infidelidade, graças à honra que ela afirma ter roubado como, também, pela interrogação, 

destacada no trecho anterior, quanto à quantidade de filhos que pertence a Sertório. Agindo 

assim, a protagonista contraria uma concepção ainda atual de que não é incomum o marido 

trair a esposa, mas o oposto sim; conduta essa que reflete a moral grega antiga, mas 

perfeitamente aplicável ao sistema social do sertão criado por Guimarães Rosa, em que ―no 

exercício de um poder marital, nenhuma regra ou costume impede o homem de ter relações 

extraconjugais‖ (FOUCAULT, 2004, p. 210). Além disso, a rejeição que Fluasina demonstra 

ter aos filhos destaca o fato de que a maternidade deixa de ser um ideal para a personagem 

feminina e passa a servir como artifício para o seu empoderamento. 

O sexo nesse relacionamento, diferente do primeiro, não é tido como obrigação, 

passando a ser utilizado como arma, nesse caso para conquistar a confiança de Sertório (cf. 

CRUZ, 1996, p. 69). Flausina se utiliza da sensualidade para conseguir prender os homens a 

si. Nessa altura do conto, a personagem parece ter ganhado maturidade, principalmente no 

que se refere ao conhecimento do próprio corpo e de suas habilidades femininas, 

conquistando, inclusive, certa independência sexual através do contato íntimo: ―Experimentei 

finuras novas, somente em jardim de mim, sozinha‖ (ROSA, 1985, p. 84). Mais uma vez, o 

feminino inverte o papel que lhe é reservado pelo sistema patriarcal quando ela se torna 

sexualmente ativa e conhecedora de seu próprio corpo, negando-se ao estigma de mulher-

objeto e impondo-se como mulher-sujeito
1
.  

                                                             
1 ―A mulher-sujeito é marcada pela insubordinação aos referidos paradigmas, por seu poder de decisão, 

dominação e imposição; enquanto a mulher-objeto define-se pela submissão, pela resignação e pela falta de 

voz‖ (ZOLIN, 2009, p. 219). 
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Tendo para si tudo o que Sertório podia oferecer, Flausina arquiteta o plano para se 

livrar dele. Para isso, ela utiliza da sua sensualidade e encantamento para promover o 

confronto que deu fim ao companheiro e a Nicão, que ―a casa rodeava‖ (ROSA, 1985, p. 84) 

esperando o momento para também possuí-la. Esse duelo foi planejado levando em 

consideração o conhecimento que ela tinha sobre os Lopes como povo ―desatinado, fogoso, 

água de ferver fora de panela‖ (ROSA, 1985, p. 84). Assim, manipulando um contra o outro, a 

protagonista consegue, apenas através da dominação de seus temperamentos, destruir esses 

dois representantes dos Lopes. 

Para criar essa situação de ciúme, Flausina ―sorria debruçada em janela, bico no beiço, 

negociável‖ (ROSA, 1985, p. 84) para seu pretendente Nicão, além de lhe ter ―enviado os 

recados, embebidos em doçuras‖ (ROSA, 1985, p. 84). Desse modo, ela passa a ser uma 

mulher dominadora, fazendo exercer seu poder sobre Nicão e Sertório: ―Tanto na bramosia os 

dois tendo ciúme. Tinham de ter, autorizei‖ (ROSA, 1985, p. 84). A última da citação 

demonstra o controle que a protagonista detinha diante daquela situação, dos dois homens e 

de sua própria competência. O modo como Flausina se comporta nesse momento nos faz 

lembrar, mais uma vez, do que fala Foucault, ao afirma que a relação de poder é bilateral:  

 

[...] nas relações humanas, quaisquer que sejam elas [...] o poder está sempre 

presente: quero dizer, a relação de que cada um procura dirigir a conduta do 
outro. São, portanto, relações que se podem encontrar em diferentes níveis, 

sob diferentes formas; essas relações de poder são móveis, ou seja, podem se 

modificar, não são dadas de uma vez por todas. (2004, p. 276) 
 

A partir do momento que ela destaca a briga entre os dois Lopes, a narradora 

protagonista parece não se preocupar mais em reforçar a ideia de inocência que ela destacou, 

para si, no início da narrativa para com o interlocutor. É o que fica evidente em fragmentos 

como: ―Ri muito útil ultimamente‖, que demonstra a alegria e diversão provocadas pelo 

sucesso de seu plano de sedução e manipulação dos dois homens, e ―Se enfrentaram, bom 

contra bom, meus relâmpagos‖, deixando claro que foi graças às maquinações, ou seja, graças 

aos tais ―relâmpagos‖ que deram as faíscas para ―pôr fogo‖ que o duelo aconteceu. Do 

confronto físico, ambos morrem. A falsa cena de tragédia que segue às mortes de Nicão e 

Sertório: ―Inconsolável chorei, conforme os costumes certos, por piedade de todos‖ (ROSA, 

1985, p. 84), mostra a insistência em manter a máscara perante a sociedade, a quem tinha que 

enganar para se isentar de qualquer culpa pelas mortes. 

Flausina agora é uma mulher diferente do que já fora: virou dona de si. Por isso, nas 

relações de gênero que se seguem, ela parece se impor ao masculino, não pela força ou 
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posição social, mas, sim, dentro de seu espaço inferiorizado, utilizando-se das armas que lhe 

são conferidas: nesse caso, a malícia e sensualidade. Assim, a protagonista demonstra ter 

consciência de seu lugar social dentro do sistema patriarcal, mas também demonstra ter forças 

para utilizar o próprio poder que a aprisiona a um papel marginalizado para buscar inverter a 

relação de poder. 

É dessa forma que Sorocabano Lopes a encontra: em um processo de empoderamento 

contra o masculino. Mais engenhosa do que nunca, Flausina vê esse outro Lopes a figura de 

um masculino opressor que deveria ser destruído: ―um, mais, porém, me sobrou‖ (ROSA, 

1985, p. 84). Dessa vez, o olhar da protagonista já é de superioridade, devido ao estado de 

Sorocabano: ―velhoco‖, ―ele era o aflitinho dos consolos‖, ―para homem nessa idade inferior, 

é abotoar botão na casa errada‖ (ROSA, 1985, p. 84). Como ocorre com a aproximação dos 

outros Lopes, ele entra na vida dela de forma rápida, mas agora este Lopes vem para junto 

dela por consentimento dela: ―Aceitei, de boa graça‖ (ROSA, 1985, p. 84). Essa aceitação 

pode ser entendida porque, primeiramente, ele era o mais rico de todos e, provavelmente, o 

mais fácil de se livrar, devido à sua idade. 

A submissão ao companheiro, comum aos relacionamentos anteriores, já não é mais 

necessária. Agora é ela quem tem o comando, e não tem medo em demonstrar sua autoridade: 

―Eu impondo: – ‗De hoje por diante, só muito bem casada!‘‖ (ROSA, 1985, p. 84). A 

ingenuidade e a fragilidade dela são esquecidas totalmente. Agora ela usa sua sexualidade 

para ter poder no relacionamento: ―este, bem demais e melhor tratei, seu desejo efetuado‖ 

(ROSA, 1985, p. 84). A fervorosa relação carnal comandada por ela aliada às gordurosas 

comidas que ela preparava foram as responsáveis pela morte do marido: ―dava a ele gordas, 

temperadas comidas, e sem descanso agradadas horas‖ (ROSA, 1985, p. 84). Rapidamente 

Sorocabano morreu. Depois da morte dele, ela herda, mais uma vez, os bens do marido e 

acaba confessando que isso não lhe causou nenhum tipo de peso na consciência, como fica 

evidenciado na seguinte passagem: ―até que sem nenhum enjôo‖ (ROSA, 1985, p. 85). 

Livre de Sorocabano, finalmente a protagonista alcança sua vingança: ―Entanto que 

enfim, agora, desforrada‖ (ROSA, 1985, p. 85). Com todos os Lopes longe de seu caminho, 

inclusive seus próprios filhos: ―Lopes, também, provi de dinheiro, para longe daqui viajarem 

gado‖ (ROSA, 1985, p. 85), ela está completamente livre e rica, com patente para comandar 

sua vida sem se preocupar com ninguém. Assim, ela faz uma escolha por um companheiro, 

uma vez que não deseja viver sozinha. Ela encontra outro homem, a quem declara amar – 

―Amo, mesmo‖ (ROSA, 1985, p. 85) –, e, dessa vez, sem nenhuma cobiça, a não ser a 
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vontade de ter ―o bom-bocado que não fiz, quero gente sensível‖ (ROSA, 1985, p. 84), bem 

como ―filhos, outros, modernos e acomodados‖ (ROSA, 1985, p. 85). A diferença de idade – 

―Que podia ser mãe dele, menos me falem, sou de me constar em folhinhas e datas?‖ (ROSA, 

1985, p. 85) – pode ser um dos fatores decisivos para o possível sucesso do relacionamento: 

mais jovem e, aparentemente, sem condições financeiras, o rapaz aparece como facilmente 

disciplinável, atuando apenas como provedor de amor, carinho, satisfação, etc.:  ―Meu gosto 

agora é ser feliz, em uso, no sofrer e no regalo‖ (ROSA, 1985, p. 85). 

Ser uma mulher madura namorando um rapaz muito mais novo é uma conduta muito 

adiantada para o contexto sociocultural da narrativa na sua época. Isso se reafirma na postura 

de domínio da mulher sobre o homem jovem, se destacando como a característica mais forte 

desse relacionamento. Essa atitude aparece reforçada na seguinte afirmativa: ―Que em meu 

corpo ele não mexa fácil‖ (ROSA, 1985, p. 85), deixando claro sua aversão por servir de novo 

como instrumento sexual para outro homem. Pelo contrário, agora é o homem que parece 

servir Flausina: primeiro, pelas imposições ao sexo que ela determina; segundo, pelo desejo 

de novos filhos, que, agora, seriam por aspiração e benefício dela própria – ―que, por bem de 

mim, me venham novos filhos‖ (grifo nosso) (ROSA, 1985, p. 85) –, maximizado o interesse 

pessoal expresso pelo pronome possessivo destacado no trecho. Assim, o jovem é apresentado 

como antagônico ao modelo de homem até então predominante na narrativa, uma vez que a 

figura masculina é que se mostra dependente e submissa ao poder feminino, servindo-lhe, 

inclusive, como objeto de satisfação de seus desejos. 

O sucesso dos planos de Flausina está ligado à sua inteligência em perceber, com 

clareza e julgamento, a posição que a mulher ocupava no sistema patriarcal vigente e, graças a 

isso, poder agir de acordo com os papéis que eram ditados por essa sociedade da primeira 

metade do século XX. Interpretando esses comportamentos, ela jamais se mostrava superior 

aos homens, mas utilizava-se da condição e qualidades comumente atribuídas às mulheres 

para realizar os seus planos. 

Tratada como objeto por esses homens, Flausina é mostrada como tal: sempre em um 

lugar da casa. Enclausurada nesse local, seria mais fácil obter o controle sobre ela; segundo 

Foucault, ―a disciplina procede em primeiro lugar à distribuição dos indivíduos no espaço‖ 

(2008, p. 121). No sistema patriarcal em que se passa a narrativa, é reservado para o feminino 

um lugar (o interno/privado) e para o masculino outro (o externo/público). Quando morava 

com Zé, o único espaço descrito por ela é o quarto: ―Me levou para uma casa, para a cama 

dele‖, ―deitada é que eu achava o somenos do mundo, camisolas do demônio‖, ―estar noite 
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inteira em canto de catre‖ (ROSA, 1985, p. 82), ―eu ficava espremida mais pequena, na 

parede minha unha riscava rezas‖ (ROSA, 1985, p. 83), o que reforça o comportamento 

sexual e de aprisionamento dessa relação. Já ao se tratar de Sertório, os lugares descritos se 

alargam para: a casa como um todo – ―inda antes do sétimo dia já entrava por mim a dentro 

em casa‖, ―Nicão a casa rodeava‖ (ROSA, 1985, p. 84) –, que já demonstra um domínio 

maior da personagem nesse segundo relacionamento, extrapolando os limites do quarto e se 

estendendo pela casa inteira, inclusive à parte externa: ―Na beira do meu terreiro‖ (ROSA, 

1985, p. 84); além da janela – ―Sorria debruçada em janela, no bico do beiço, negociável; 

justiçosa‖ (ROSA, 1985, p. 84) –, local que servia como vitrine onde se exibia para Nicão. Já 

com Sorocabano Lopes, não é mencionado um local específico, demonstrando que não havia 

mais apenas um local que lhe competia, era totalmente livre para passear por vários espaços. 

Flausina conquista seu espaço partindo do local de submissão que lhe foi conferido 

historicamente; isso demonstra que, mesmo em estado de dominação, o sujeito não é 

destituído de poder. Para Foucault, ―na estrutura conjugal tradicional dos séculos XVIII e 

XIX, não se pode dizer que só havia o poder do homem; a mulher podia fazer uma porção de 

coisas: enganá-lo, surrupiar-lhe o dinheiro, recusar-se sexualmente‖ (2004, p. 277). Flausina 

faz dos seus atributos femininos e das tarefas tipicamente femininas da época armas para 

atingir seus objetivos. Isso porque a morte do primeiro, Zé Lopes, está ligada às tarefas de 

dona de casa, como cozinhar, quando ela pôs as sementes que envenenaram o homem; Nicão 

e Sertório foram vítimas do charme da mulher, sendo a sedução o grande causador do duelo 

que levou os homens à morte; e o terceiro, Sorocabano, morreu graças à comida e ao sexo 

excessivo, promovidos por ela. Assim, Flausina não tenta se rebelar contra o sistema 

patriarcal; pelo contrário, utiliza-se dele para mostrar-se superior a esses homens e cambiar da 

posição periférica em que vivia para a central. 

Este trabalho teve o objetivo de fazer uma apreciação crítica do conto ―Esses Lopes‖, 

de João Guimarães Rosa, com foco nas relações de poder entre Flausina e os Lopes. 

Utilizamos como aporte teórico os trabalhos de Foucault sobre a relação de poder e saber, 

sujeito, ética, vigilância, dentre outros. Através dos estudos de seus escritos e de pesquisas 

relacionadas, foi possível empreendermos, principalmente, que as relações de poder existem 

em todas as esferas e das mais diversas formas, mas nesse processo de dominação pode haver 

resistência. Partindo desse pensamento, pautamo-nos em seus estudos teóricos para 

refletirmos como ocorre o reposicionamento da protagonista na posição de poder com os 
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Lopes, já que havíamos constatado previamente que ela parte de uma situação de 

inferioridade para uma de superioridade referente a esses homens. 

A análise do conto nos mostrou que, a princípio, através da descrição da narradora, ela 

se define como menina ingênua e pobre enquanto que os Lopes eram definidos como atilados 

e ricos, desenhando uma relação de poder que os colocava em lados completamente opostos. 

Além disso, no primeiro casamento, a relação sexual do casal era descrita como indicador 

máximo de poder do sujeito masculino sobre ela, ao mesmo tempo em que ela passa a 

planejar a reviravolta. A partir da resistência de Flausina, que mesmo cedendo aos desejos do 

marido manipulava as situações cotidianas, ela conseguiu reverter sua posição de comandada 

para comandante, utilizando essa mesma estratégia nos próximos relacionamentos. 

É dessa maneira que a protagonista conquista uma nova condição social. Aos poucos, 

com perspicácia e planejamento, ela consegue enganar os Lopes de forma que todos seus bens 

sejam passados para seu nome e, em seguida, os homens são eliminados sem gerar 

desconfianças. A protagonista conhece o lugar de submissão do sexo feminino na sociedade 

da época, e, ao invés de clamar por reposicionamento, conserva-se na periferia para 

estabelecer a inversão de papéis que a levará à condição desejada.  
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LETRAS E SILÊNCIOS: O LUGAR DE IGNEZ MARIZ NA LITERATURA 

PARAIBANA
1
 

 

Marcelo Medeiros da Silva  

(UEPB- PPGFP) 

 

INTRODUÇÃO  

 

Desde a década de 70 do século passado, a critica literária feminista tem estabelecido 

o compromisso político não só de trazer à tona vozes femininas há muito silenciadas ao longo 

de nossa historiografia literária, mas também de contribuir com a nossa memória cultural. 

Embora muitas autoras e obras tenham sido redescobertas, o que poderia apontar para o 

arrefecimento dos estudos de resgaste de textos de autoria feminina, tais estudos continuam 

ainda tendo sua importância acentuada, visto que séculos de silenciamento soterraram muitas 

autoras e obras que ainda podem vir a ser redescobertas. Por essa razão, contrariando a 

opinião de alguns, o estudo de um corpus deslegitimado de obras do século XIX e primeiras 

décadas do século XX não se configura como algo ultrapassado e constitui-se como uma das 

fortes linhas de pesquisa do GT Mulher e Literatura da ANPOLL. 

Apesar de os estudos de resgaste já terem em nosso país constituído um campo 

relevante de pesquisa e também produzido obras de fôlego como a Antologia de Escritoras 

Brasileiras Oitocentistas, organizada pela professora Zahidé Muzart, na Paraíba tais estudos 

são bastante incipientes, de maneira que ainda estamos à procura de nossas predecessoras, 

posição social que as mulheres-escritoras de tempos idos tentaram ocupar, apesar do temor 

―de que por não pode(rem) criar, de que, por não poder(em) tornar-se ela(s) própria(s) 

predecessora(s), o ato de escrever a(s) isolasse ou a(s) destruísse (...)‖ (CAMPOS, 1992, p. 

120).   

No que diz respeito à literatura produzida em solo paraibano, notamos, em nosso 

exercício docente, um completo desconhecimento dos nomes expressivos em nossas Letras, 

sejam obras de autoria feminina, sejam obras de autoria masculina, exceto o de alguns, 

geralmente homens, brancos, heterossexuais e da elite, que conseguiram projeção nacional. 

Uma razão para esse silêncio acerca da produção local pode ser depreendida das seguintes 

palavras de Gilberto Mendonça Telles (2000 apud BARBOSA FILHO, 2003, p. 41): 

                                                             
1 O presente trabalho apresenta alguns dados de pesquisa realizada, sob minha orientação, na iniciação científica 

pela discente Elis Regina Guedes de Sousa. 
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[...] A maioria dos críticos e dos historiadores de literatura não pesquisa, 

acha melhor repetir o repetido. É só comparar uma história literária com 
outra. As universidades, por sua vez, têm medo de trabalhar com o novo, e 

investem continuamente nos autores que estão na mídia. Dá uma tristeza 

saber que uma universidade, de que região for, não consegue ver o escritor 

da sua região, vendo apenas Guimarães Rosa, Clarice Lispector, quase 
sempre os escritores que foram estudados nas dissertações e teses que, diga-

se de passagem, pouco trazem de novidade para a comunidade científica do 

país, a não ser os diplomas e promoções... pessoais.   
 

 Sem querer dizer, com a fala acima, que devemos deixar de lado os grandes nomes da 

literatura de nosso país em favor de escritores/as locais, é preciso ter consciência de que falta 

visibilidade para a produção local e de que ela é digna de ser objeto de estudo. Acerca dessa 

necessidade imperiosa de tornar visíveis os nossos valores literários, afirma o crítico 

paraibano Hildeberto Barbosa Filho: 

 

[...] é chegada a hora da universidade paraibana, sobretudo através de seus 

cursos de Letras, atentar para o fato de que existe uma produção literária 
local, toda uma fortuna crítica mais ou menos disponível e um repertório 

elasticamente variado de assuntos, obras, autores, tendências, grupos, 

publicações e outras modalidades temáticas que poderão suprir muito bem o 

interesse científico e cognitivo de alunos, professores, historiadores, críticos 
e estudiosos em geral. Tal atitude poderia germinar, portanto, em 

dissertações, teses, e obras a serem publicadas (BARBOSA FILHO, 2003, 

p.41).   
 

Dada a falta de estudos voltados para a produção feminina local, acreditamos que 

ainda estamos em uma fase em que é preciso, na esteira da pesquisa empreendida por Muzart 

(2000, 2004, 2009), descobrirmos nossas autoras e suas obras, isto é, estamos ainda em uma 

possível fase arqueológica. Por isso, antes de procedermos a uma revisão crítica de nossa 

história cultural a partir das (atua)ações de mulheres, faz-se necessário descobrirmos os 

nomes delas que estiveram, geralmente, nos bastidores de tal História e que, por se insurgirem 

contra os rígidos papéis de sexo/gênero em uma sociedade patriarcal, ou até mesmo 

sucumbirem a esses papéis, foram, em sua maioria, silenciadas, ainda que tal silenciamento 

não tenha sido aceito com resignação.  

Sendo assim, quando miramos o passado da produção literária na Paraíba, tendo-se em 

conta a política de silenciamento que paira sobre a produção literária feminina, e consultamos 

periódicos, revistas, dicionários, antologias literárias, artigos, dissertações e teses, 

constatamos que, na Paraíba, existe um número expressivo de mulheres que conseguiram, 

muitas delas, por detrás dos panos, fazer da literatura um exercício feminino e que ―passaram 

a buscar o equilíbrio entre a agulha e a caneta, transgredindo, ora com sutileza, ora com 
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revolta, os padrões culturais que as submetiam. Graças à produção que legaram a todos nós, 

firmaram uma tradição que merece ser resgatada‖ (VASCONCELOS, 2003, p. 55). Nesse 

caso, dentre as vozes femininas de outrora no cenário literário paraibano, encontra-se o nome 

de Ignez Mariz.  Apesar da visibilidade que desfrutou à época, isso não foi suficiente para 

evitar que sobre seu nome e sua obra pairasse uma densa camada de silêncio.   

 

Ignez Mariz: uma voz do sertão  

 

Maria Ignez da Silva Mariz nasceu em 26 de dezembro de 1905, na cidade de Sousa. 

Era filha do médico Antônio Marques da Silva Mariz e de Maria Emília Marques Mariz. 

Ignez Mariz, como viria a assinar suas obras, teve a oportunidade de estudar, coisa rara para 

as mulheres de seu tempo, e formou-se em Pedagogia, no Colégio das Neves, em João Pessoa. 

Foi casada com Carlos Meira de Vasconcelos. Dessa união, teve seu filho Paulo Antônio, 

porém, algum tempo depois se divorciou, fato esse que ―provocou sem querer o maior 

escândalo na Cidade Sorriso. Afinal, era o primeiro desquite no burgo sertanejo, e logo com 

uma Mariz‖ (NÓBREGA, 1994, s/p).  

Ignez Mariz, além de professora e escritora, também atuou como colaboradora em 

alguns jornais e revistas, tais como: Eu Sei Tudo, A Noite, A Noite Ilustrada, Alterosa, Letras 

do Sertão (SALES, 2005, p. 95). Nesses periódicos, boa parte do Rio de Janeiro, a escritora 

passou a lutar em prol da emancipação feminina, o que passava, necessariamente, pelo direito 

à educação e ao trabalho. A primeira, talvez, com um relevo maior, uma vez que dela 

dependia a realização da outra e visto que somente por meio da educação a mulher poderia 

influir em seu próprio destino e, por extensão, na vida brasileira. Nesse caso, acreditamos que, 

se atribuirmos ao termo feminismo um sentido amplo, conforme propõe Muzart (2001), e 

despojá-lo de amarras conceituais que o prendem a determinadas definições (ruptura 

individual, expressão crítica no domínio cultural, engajamento coletivo no combate político), 

podemos dizer que Ignez Mariz foi uma feminista, já que, antes mesmo do surgimento do 

feminismo como um movimento político organizado por mulheres, ela já havia levantado a 

bandeira em prol da emancipação feminina, assim como o fizeram algumas de nossas 

pioneiras nas Letras, a exemplo de Júlia Lopes de Almeida, Carmem Dolores e tantas outras 

mulheres escritoras de outrora. Corroborando o nosso pensamento, Muzart (2001) afirma: 

 

Pode-se dizer, mas é discutível, que, no século XIX, as mulheres que 
escreveram, que desejaram viver da pena, que desejaram ter uma profissão 

de escritoras, eram feministas, pois só o desejo de sair do fechamento 
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doméstico, já indicava uma cabeça pensante e um desejo de subversão. E 

eram ligadas à literatura. Então, na origem, a literatura feminina no Brasil 

esteve ligada sempre a um feminismo incipiente (MUZART, 2001, p. 06).  
 

Claro está que Ignez Mariz, assim como muitas de suas coetâneas, desenvolveu um 

feminismo possível dentro do que permitia a época e, identificando-se com as demandas da 

emancipação feminina, procurou despertar a consciência de uma quota considerável das 

mulheres paraibanas em uma época em que a Paraíba, assim como várias cidades do 

Nordeste, passava por mudanças bastante singulares que lhe alteraram de maneira 

significativa a vida política, econômica e social. As considerações abaixo, embora aplicadas à 

cidade de Recife, podem ser extensivas à Paraíba nos albores do século vinte: 

 

uma época de efervescência, com a intensificação da urbanização, a 
industrialização crescente, que provoca a transformação da economia, antes 

essencialmente agrária (...). É a época de uma imprensa diária, da abertura de 

cursos para moças, da migração das grandes famílias da aristocracia 
canavieira do campo para a cidade, onde a casa-grande e a senzala se tornam 

o sobrado e o mocambo, para lembrar Gilberto Freyre, bem como do 

aparecimento de uma classe média. É a época em que se fragiliza a 

dicotomia espaço público e espaço privado, com a possibilidade da interação 
entre um e outro, o que favorece a atuação das mulheres fora do domínio do 

lar (FERREIRA, 1999, p. 127).   

 

Entre as características mais marcantes da personalidade de Ignez Mariz, Evandro 

Nóbrega destaca que ela era uma mulher ―independente, socializante, feminista, sem muitas 

papas na língua‖ (NÓBREGA, 1994, s/p). Amante dos livros e da literatura, a escritora 

permanece, ainda nos dias atuais, ―praticamente ignorada nos manuais, dicionários, 

bibliografias e florilégios de nossas Letras. Intolerável injustiça contra quem dedicou a vida e 

escrevinhar sobre a condição do homo brasiliensis‖ (NÓBREGA, 1994, s/p). Aliás, injustiça 

para quem deu, literalmente, a vida à literatura: 

 

Querendo escrever sobre os que infelizmente buscam nossos hospitais 
públicos e também não os encontram, fez-se de indigente e internou-se em 

nosocômio público carioca, para... para operar-se das amígdalas , que de 

nada sofria. [...] ela morrei asfixiada na mesa de cirurgia – faltou oxigênio e 

não houve jeito de arranjar outro tubo (NÓBREGA, 1994, s/p).  
 

À morte física, segue-se uma morte simbólica sobre autora e obra que entram em um 

ostracismo, como sói acontecer com muitas outras escritoras:  

 

tem razão o pesquisador Luiz Guimarães ao estranhar o silêncio de hoje em 

torno da escritora sertaneja, que produziu ―tantos contos, poesias, artigos 

científicos‖, para não falar de A Barragem. Afinal, o romance foi saudado, 
no Sul e no Nordeste, com exclamações esperançosas. ―Se dona Ignez 
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escrevesse em inglês, seu livro já andaria por edições milhões‖ (Cassemiro 

da Silva), ―escritora de grandes possibilidades‖ (R. Magalhães Júnior), 

―promete qualquer coisa de notável para o romance brasileiro‖ (Rosário 
Fusco), ―A Barragem é o rio Piranhas, correndo, cheio de cascalho. De lodo, 

com as águas turvas, pretas, correndo para o S. Gonçalo‖ (Ivan Bichara 

Sobreira) [...] (NÓBREGA, 1994, s/p, grifos do autor). 

 

Ante os textos escritos por mulheres de outrora, a sensação que temos quando os 

(re)descobrimos é a de deparar-se com um objeto que conseguiu vencer as barreiras do 

esquecimento e sair da campa do silenciamento, ainda que as mãos que o escreveram 

permaneçam desconhecidas e posto que haja ―perdas no passado que nenhum presente mais 

recupera ou compensa. O que em certos momentos foi desperdiçado, pelo silêncio ou por 

assertivas mal formuladas, perde-se para sempre‖ (KOTHE, 1997: 59). Por esse aspecto, o de 

que há no passado perdas irreparáveis e irremediáveis, o resgate de autoras e obras const itui 

uma alegria, uma celebração não aleatória à memória de um país conhecido justamente pelo 

epíteto de construir-se ―sem memória‖. Nesse cenário, voltar a falar de Ignez Mariz, reler a 

sua obra é, dentro do que expusemos até agora, assumir uma postura política de dar 

visibilidade a referida escritora, mostrando a importância dela para a cultura e para a literatura 

da Paraíba.   

 

A barragem: presença feminina em terra masculina  

 

A barragem foi publicado pela primeira vez pela Editora José Olympio em 1937. É 

uma obra que nasce em meio aos impulsos da crítica e da denúncia social que permeou boa 

parte da produção literária brasileira na década de 30. Em síntese bastante elucidativa sobre o 

romance de 30, Gilberto Mendonça Teles faz a seguinte afirmação que pode ser aplicada ao 

romance de Ignez Mariz:  

 

O perfil interior das personagens nordestinas, o tempo, o espaço, enfim, as 

situações dramáticas de um Brasil que sobrevivia entre coronéis de engenhos 
e bandos de cangaceiros, tudo isso encontraria o seu lugar social e literário 

nas páginas dos romances que tornavam a encontrar a sua dupla função de 

documento estético e denunciador das estruturas injustas da sociedade 
(TELLES, 1990, p. 15).  

 

Nesse universo, as personagens são, genericamente, representações de uma 

coletividade ou de uma classe ou grupo social que transitam por páginas marcadas ―pelo gosto 

pelo coloquial, e mesmo pelo folhetinesco, sob o pressuposto de se dirigir ao leitor comum, de 

poucas letras cuja causa ali se defende e a quem se pretende transmitir a consciência das 
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injustiças que os reprimem‖ (MOISÉS, 2003, p. 139). Dentro desse quadro, a perspectiva 

adotada por Ignez Mariz se difere da tendência apenas pitoresca do regionalismo, porque, 

ainda que a obra apresente os elementos locais e regionais, estes estão focados dentro de um 

contexto social de crítica, que denuncia as condições de exploração e miséria a que estavam 

submetidos os trabalhadores locais.  

O romance tem como fio condutor a construção da barragem de São Gonçalo, distrito 

da cidade de Sousa, a partir da visão dos operários, especificamente de uma família de 

retirantes formada pelo casal Zé Mariano e Mariquinha. É a partir da visão dos pobres, 

excluídos e marginalizados, os trabalhadores explorados, submetidos a terríveis condições de 

trabalho, que o narrador vai colar o olhar para poder falar da construção da barragem, mas 

também da exploração, da desigualdade, da miséria, o que fica evidente na configuração do 

espaço dentro da narrativa: enquanto uns não têm nem o que comer, vivendo em barracos, 

outros têm de sobra e vivem em casas amplas e arejadas. Esse é mais um aspecto da obra que 

confirma a preocupação da escritora com os oprimidos e marginalizados socialmente, 

mostrando seu engajamento com as questões sociais e políticas de seu tempo e de sua região.  

Nesse cenário de luta pela vida na batalha contra a miséria, se os personagens 

masculinos ganham destaque porque de seus braços vem a força para a construção da 

barragem de São Gonçalo, as mulheres ocupam também um lugar de relevo, razão por que, se 

o viés regionalista, é uma porta de entrada para a leitura da obra de Ignez Mariz, a 

representação de personagens femininas é outra chave de leitura não menos importante que 

pode lançar outros olhares para a obra e para a autora.  

Dentre as personagens femininas, duas saltam-nos aos olhos por prefigurarem modos 

de ser do feminino em uma sociedade patriarcal: Mariquinha e Maria dos Remédios, esposa e 

filha de Zé Mariano. A primeira é a representação da mulher que se identifica com a lógica 

patriarcal. A segunda procura resistir aos códigos comportamentais impostos por tal lógica, 

questionando-os e procurando transgredi-los. A primeira ordem com que Remédios rompe é a 

ideologia incorporada pela mãe, já que não quer ser domesticada, tampouco deseja conduzir-

se pelas regras de moral e dos bons costumes defendidos por Mariquinha. Remédios não 

aceita a submissão imposta ao feminino até porque aprendera em Recife, para onde fora viver 

um tempo na casa de um tio, que as relações entre os sexos não precisam ser marcadas pela 

subjugação entre os sexos, mas que podem estar alicerçadas na igualdade de direitos entre 

masculino e feminino, o que poderia acontecer já no interior da própria família.  



ISBN: 978-85-732-0158-1 

99 

 

Em Ignez Mariz, além desse olhar sobre a família, vai-se desenhando um olhar sobre o 

lugar da mulher para além do espaço privado do lar, já que, assim como em outras escritoras 

oitocentistas, o trabalho emerge na narrativa da escritora sousense como uma possiblidade de 

ascensão e mudança social para as mulheres e, consequentemente, um futuro dentro do qual o 

casamento não seria necessariamente mais o destino. Aliás, o matrimônio é criticado em A 

barragem porque esfera de opressão do masculino sobre o feminino e não porque é uma 

instituição assentada em interesses econômicos.  A personagem Remédios revela consciência 

de que não são apenas os interesses afetivos que movem as relações matrimoniais tanto que 

resolve casar porque vê no casamento a possibilidade de mudança de vida e de fuga da 

miséria a que poderia voltar quando os trabalhos de construção da barragem cessassem: ―─ Si 

eu fosse empregada e ganhasse dinheiro como as primas de Recife, mamãe, não me casava tão 

cedo. Mas eu sei que não aguento mais essa vida de matto que vocês vão levar depois, na 

beira do Açude ou dos Cannaes de Irrigação‖ (MARIZ, 1994, p. 241). Se o casamento era 

algo inevitável, Remédios não abre mão de poder escolher o marido nos termos que ela 

mesma estabelece para o matrimônio:  

 
─ Eu não lhe quero muito bem não, Ferreirinha, quero dizer... eu penso que a 
gente deve querer mais bem a um marido do que eu quero a você. Mas São 

Gonçalo vae se acabar e eu tenho um mêdo doido da pobreza ! Você não 

imagina o que nós sofremos em 32: fome, Ferreirinha, muita fome ! No 
principio eu chorava. Depois nem tive mais força pra isso. Uma vizinha 

nossa também, morreram dois filhinhos della e ella só poude chorar um mez 

depois, quando tomou um caldo de carne... Si eu ganhasse dinheiro como as 
primas de Recife, só me casava com um homem, que eu estivesse 

―desembestada‖ por elle. Deve ser lindo, assim... Mas, eu repito: a fome é a 

coisa peior que ha no mundo, Ferreirinha. Quem nunca passou por ella nem 

pode avaliar... a barriga da gente diminuindo e augmentando... depois 
diminuindo de novo... e a gente se torcendo com a dôr, pra la é pra cá 

(MARIZ, 1994, p. 252, grifos da autora). 

 

Com o casamento, Remédios procura, portanto, um amparo não para o coração, mas 

para a própria vida. Ainda que lhe tenha sido a alternativa aparentemente mais fácil e possível 

na sociedade brasileira de então, não podemos esquecer que o casamento vem acentuar a 

carência do poder político e econômico das mulheres, já que, casadas ou não, elas 

permaneciam à mercê do jugo masculino e eram obrigadas a se casarem para não ficarem 

desamparadas. Nesse caso, Remédios revela certa consciência feminista porque compreende 

que, ante a impossibilidade de desprender-se das estruturas hegemônicas de poder, pode 

valer-se dessas mesmas estruturas para garantir a própria sobrevivência. Então, casar-se era 

não cumprir um destino naturalmente aceito, mas ressignificar o casamento como uma 
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possibilidade de existência dentro do patriarcado a partir de uma perspectiva não de 

submissão, mas de autonomia do feminino, já que Remédios escolhe o próprio marido. Em 

outras palavras, como nos lembra Jean Franco: ―Para desafiar e superar os modelos 

patriarcais, as feministas devem ser capazes de utilizar os meios de que dispõem, inclusive 

valendo-se dos meios pertencentes aos sistemas que elas mesmas desafiam‖.   

Como a independência financeira não lhe era possível ou ela só poderia vir, em parte, 

a partir do casamento, Remédios não se deixa guiar pelo coração e, sim, pelo senso de 

sobrevivência. A personagem deixa-se guiar, portanto, pela razão e não pelos ditames do 

coração. Em mais esse ponto, ela diferencia-se da mãe que só tivera Zé Mariano como 

namorado, e somente a ele beijara, nunca conhecera outro homem. Remédios, por sua vez: 

―Pois [...] Eu, a sua filha, com dezesseis annos, nem sei mais de quantos já me beijaram... Que 

graça póde ter um casamento assim, mamãe?‖ (MARIZ, 1994, p. 246). Nascida em um 

ambiente rodeado de machismo e marcado pela submissão feminina, o posicionamento de 

Remédios é muito distinto das demais mulheres da narrativa. Mesmo assim, ao final da 

narrativa, ela não deixa de ser cortejada a partir de versos em uma seção intitulada de ―Filhas 

de Eva‖ no periódico local:  

 
M. R. S. 

Possue uns olhos que embriagam pelo elixir de amôr que desprendem. Vive 

sempre alegre. 

O seu andar bem parece o canto dos passarinhos. O seu gorgeiro é mais terno 

do que a rola ao pôr do sol. Para dar-lhe a doçura tanta talvez que em sua 
garganta Deus puzesse um rouxinol... (MARIZ, 1994, p. 273). 

 

Mais interessante do que a homenagem prestada à personagem, é o título da seção 

onde ela é publicada. O comportamento transgressor, porque ―evoluído demais‖ para a época, 

faz com que Remédios não seja necessariamente uma filha de Eva, se por isso estivermos 

entendendo o protótipo de mulher subserviente a um homem, já que Remédios é uma mulher 

que destoa do que socialmente era esperado para alguém do sexo feminino. Por isso, em nossa 

leitura, as luzes do feminismo se acendem sobre ela que, desde as primeiras páginas do 

romance, mostra-se como uma transgressora de valores perpetrados por uma sociedade contra 

a qual Ignez Mariz se pôs seja como escritora, seja como mulher pública. Nesse sentido, o 

romance A barragem, na esteira do que afirma Rago (2005) acerca da produção literária de 

escritoras do século XIX e início do século XX, contribui para a existência de uma cultura 

feminina e, de certa forma, feminista no Brasil, principalmente porque, assim como obras de 
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outras escritoras oitocentistas, é uma preciosa fonte de informações sobre a família, a vida 

doméstica, a visão dos oprimidos.   
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METÁFORAS DO SOL E DA SECA EM LIÇÕES DE ESPAÇO 

 

Elizabeth Dias Martins 

(UFC) 

 

APRESENTAÇÃO DAS LIÇÕES 

 

Lições de Espaço: teletipos, módulos, quânticas, segundo livro de poemas de Roberto 

Pontes, foi publicado em 1971 sob os auspícios do Prêmio Universidade Federal do Ceará, 

que lhe foi concedido em 1970
1
.  

O livro consiste num único poema, dividido em três partes e foi classificado em 

estudo-chave para compreensão de suas páginas, pelo poeta e crítico Pedro Lyra, como uma 

epopeia contemporânea de vanguarda, considerada por ele a obra precursora da ―explosão do 

épico‖ da Geração 60. Isso se deve a que a obra foi escrita, premiada e publicada quando o 

autor tinha ainda 27 anos, enquanto os demais poetas da vertente épica da geração, a exemplo 

de Neide Arcanjo, Marcus Aciolly e Affonso Romano de Santana, já contavam bem mais 

idade quando da opção por esse gênero poético (LYRA, 1985, p. 85).  

Fernanda Diniz, especialista na obra do autor, em tese dedicada à poesia deste, 

considera que o épico Lições de Espaço representa uma ―evolução artística‖ na obra do autor. 

Escreve ela:  

 
o trabalho com o épico na produção de Roberto Pontes faz parte de sua 

própria evolução artística, pois conforme nos diz Massaud Moisés, o épico 

seria uma categoria poética ‗assinaladora do momento em que o poeta 

alcança a maturidade interior‘, porque para ele, ‗todo poeta tende para o 
épico‘ (MOISÉS, 1977, p. 238). (DINIZ, 2017, p. 90) 

 

Justifica-se a observação a partir do que se compreende primeiramente como matéria 

épica. Ora, no entendimento da crítica a partir do século XX, o epos transferiu-se do texto 

longo para o curto, mas continua a dar conta de um fragmento de tempo que contém as lutas e 

as conquistas humanas. Epos é vocábulo grego que designa um recorte temporal de que são 

exemplos os poemas narrativos de feitos heroicos, lendários ou históricos.  

O épico é a essência da epopeia. Tendo em vista que a humanidade continuou a 

realizar feitos de repercussão mundial, que acontecimentos de ―grandes implicações humanas 

                                                             
1 Pontes é detentor ainda dos seguintes prêmios: Prêmio ESSO-Jornal de Letras (RJ, 1970); Prêmio Olimpíadas 

Literárias da Independência (DF, 1971); Prêmio Nacional PEN Clube do Brasil (RJ, 2014). 
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de sentido universal‖ se sucedem no fluxo da história, o épico é visível e captável em vários 

momentos da literatura. Sobre a questão, Pedro Lyra é categórico: 

 

não foi o épico que morreu como gênero literário, mas certo épico de 
linguagem inadequada ao nosso tempo, um épico de bases canônicas dentro 

dos limites da estética clássica — o pomposo e solene épico de Homero, 

Virgílio, Camões, próprio para as sociedades que o geraram e consumiram 
(LYRA, 1981, p. 141).  

 

Para melhor compreensão acerca da sobrevivência e das transformações havidas na 

temática e na forma do gênero, esclarecemos, tomando de empréstimo ainda as palavras de 

Pedro Lyra, que o épico não se restringe ao passado distante:  

 
o epos está presente em qualquer tempo. E a nossa época é, talvez a mais 

fecunda de toda a história humana em essência épica: aí estão as radiações 

atômicas da última guerra mundial [...]; aí estão as lutas de classes 
propagando a revolução socialista [...]; aí está o surgimento deste vasto 

Terceiro Mundo [...] e aí está, por fim, a conquista do espaço, afirmando o 

domínio do homem sobre seu universo próximo. Tudo isso [...] se oferece ao 
poeta contemporâneo como um desafio [...] àquele que se propuser a deixar, 

numa obra de fôlego, uma imagem poética deste tempo desesperado. 

(LYRA, 1981, p. 142) 

 

Em segundo lugar, temos que, se a matéria mudou também a forma já não se pauta 

pelo modelo clássico em que o longo poema apresentava uma estrutura dividida em 

proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo, que por sua vez eram dispostas em 

cantos e estes, em estrofes.  

Anazildo Vasconcelos no seu estudo intitulado Formação épica da literatura 

brasileira (1987), demonstrou algumas transformações desse modo poemático para o 

desenvolvimento do gênero, chegando a apontar quatro ciclos épicos na nossa literatura, a 

saber: o camoniano, o romântico-realista, o moderno e o pós-moderno. Neles, 

respectivamente, Uraguai de Basílio da Gama, O Guesa de Joaquim de Sousândrade, Sísifo 

de Marcus Accioly e A grande fala do índio Guarani perdido na história e outras derrotas de 

Affonso Romano de Sant‘Anna são alguns exemplos da teorização de Anazildo, dentre os 

quais, os dois últimos são da Geração 60, a mesma de que participa Roberto Pontes com o seu 

precursor Lições de espaço, como observado anteriormente na citação do teorizador da 

Geração 60, Pedro Lyra.  

Portanto, pela forma, as três partes do épico ponteano são intituladas Livro 1, Livro 2, 

Livro 3, e são compostas ora por poemas com várias estrofes, ou por estofes únicas de 

diversas métricas, ou minipoemas, como os designou Pedro Lyra (1981, p. 147). Ao todo são 
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90 poemas. O Livro 1 contém 11 poemas numerados em algarismos arábicos, sendo que o 10º 

se subdivide em 10 estrofes numeradas em algarismos romanos e o 11º se subdivide em 3 

minipoemas, também distinguidos em romanos, somando ao todo 22 poemas. O Livro 2 é 

composto por 42 minipoemas numerados em algarismos romanos. O Livro 3 é constituído de 

dezoito teletipos (t), três módulos (m) e cinco quânticas (q), segundo a convenção do poeta, 

perfazendo um total de 26 poemas e minipoemas. Quanto à descodificação das nomenclaturas 

cifradas nas letras t, m e q a intitular os minipoemas do terceiro livro, temos que: teletipos (t) 

são ―notícias informativas da conquista do cosmos, em ordem cronológica‖; módulos (m) são 

―três etapas da conquista‖, as bases científicas para a conquista do espaço sideral, as várias 

tentativas de subida, chegada à Lua; quânticas (q) são ―cânticos – em transemia com o 

vocábulo ―quanta‖, da Física, incorporado à poética como valência de ―cântico‖ ou ―cantiga‖ 

- em louvor desses feitos‖. (LYRA, 1981, 146-147)  

Quanto ao tema, Lições de Espaço é livro-poema em que o autor conta os feitos da 

conquista sideral, por seus contemporâneos, sendo que cada uma das partes em que se divide 

o longo poema representa uma espécie de espaço.  

O primeiro é aquele em que o indivíduo se forma e adquire cultura e conhecimento 

através dos processos de intelecção e endoculturação
2
 e, no caso da obra em análise, o do eu-

poético, e também o do poeta: o Nordeste brasileiro.  

Neste primeiro espaço destacam-se as imagens e a linguagem voltadas para as cores 

cinza e amarela da vegetação ressequida, da paisagem e dos seres humanos desesperançados 

da região da caatinga castigada pela ação do sol causticante a fustigar sem trégua.  

Nos versos do poema inicial registra-se a inclemência do calor a se abater sobre tudo: 

 
repercute em toda a pele 

a halitose da fornalha 

bogaris desidratados 

                                                             
2 Endoculturação é um termo da Sociologia e foi empregado por Roberto Pontes nos textos de duas conferências 

proferidas, respectivamente, na V Semana de Letras da UFC, no ano de 2005 e na abertura da VII Jornada de 

Residualidade em 2014. Posteriormente, o autor adaptou o conceito aos estudos da Teoria da Residualidade, por 

ele sistematizada. Sobre o termo escreveu em 2005: ―Cultura é termo por excelência contrário a isolacionismo, 

pois só pode ser obtida e produzida na comunhão comunitária, de onde todas as idéias e todos os valores dos 
indivíduos são hauridos. Eis por que – é oportuno frisar – as pessoas quase sempre são levadas a pensar que 

pensam o que pensam, quando sabemos ser o pensamento dos indivíduos e também suas condutas, recebidos 

num processo de endoculturação de que nem se dão conta. No fim de tudo, os indivíduos pensam e se conduzem 

de acordo com determinado sistema de idéias e de valores, e ainda de um determinado padrão de comportamento 

coletivo que se impõe e eles nem percebem.‖. E em 2014 escreveu: ―A endoculturação consiste na aquisição de 

conhecimento de fora para dentro da consciência, como determina o prefixo que rege este termo. [...] consiste em 

assimilarmos a cultura existente antes de nós a fim de que possamos sobreviver e sonhar. A endoculturação é, 

portanto, o processo pelo qual assumimos o que os outros produziram culturalmente, daí não sermos originais na 

cultura nem na literatura e sermos sempre o que os outros foram. É assim que nos historicizamos e criamos as 

supremas obras do artifício humano‖. (PONTES, 2017, p. 13). 
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lobilhos de inanição 

 

o sumo da febre escorre 
gotas cálidas de lume 

riachos de sal tostado 

e enfermiça poeira 

 
plastificadas as faces 

e sintéticas as flores 

um lerdo cochilo alenta 
o frágil falar que carpe 

 

feérico cromatismo o mormaço 

cose ossos contra os nervos 
e ao invés de verde claro 

só os cardos tem de folha 

   (PONTES, p. 9) 

 

Nem flores, nem água, nem colheita. Só a resistência do homem e dos cardos numa 

ambiência ―onde a vida não respira‖ (p.11) 

O espaço segundo se processa na perspectiva do conhecimento imanente, é o espaço 

subjetivo da criatividade e da elaboração científica, o mesmo do sonho. ―O espaço passa a ser 

o cognitivo, aquele do domínio instrumental do conhecimento humano, que possibilita ao 

indivíduo a invenção na ciência, na arte ou na filosofia.‖ (DINIZ, 2017, p. 94). É o da ciência 

adquirida, que se faz pelo processo de desenvolvimento da natureza antropocêntrica inquieta e 

fáustica do homem, que apoiado na capacidade de inteligir se arvora a ser um quase deus: 

 
ao invertar objetos 

ao domar densos detalhes 

os artifícios da pólvora 
e a rosa presa na bússola  

o homem opera demiurgia 

   (PONTES, p. 56) 

 

Sequioso de descobertas cada vez mais desafiadoras, da Terra, o ser humano vê o 

universo com ―seu porte e seu suporte‖ e lança seu olhar para o infinito, em nome de todos os 

que o antecederam, trazendo ―consigo a ordem e o consequente anseio de altura‖. Movido 

pelo desejo de descobertas para por fim a fenômenos intrigantes como o da seca, a 

humanidade traz em si: 

 
antiquíssimo ardor 
a colocar grandezas nas distâncias 

 

nos satélites sondas e foguetes 

vão espíritos de ícaros 
e a geometria dos egeus 
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lunigrado e lem 

os pariram 
as pirâmides e acrópoles 

(PONTES, p. 69) 

 

O poeta traz a esse espaço de grandeza infinita, o do universo interior, que é 

―constante no expandir‖ todos os conhecimentos, desde os míticos da ―existência do montão/ 

estelar de hércules‖, aos  mais exatos compassos ―conforme einstein‖, passando por Euclides 

e pela  ―tempessência‖ das considerações de Platão. O poeta expõe o percurso da evolução do 

antigo para o encontro do novo e considera fósseis, ―folhas peixes e insetos‖ na e ―como a 

sequência da vida‖, isto porque o homem que é para o poeta o centro de referência do 

universo (LYRA, 1981, p. 146), mesmo ―consciente do limite‖, ―arremete ao desafio/sabendo 

a estrela e sol‖ (p. 57). 

A terceira dimensão espacial tematizada é exatamente o início da chegada ao espaço 

cósmico, agora é a vez do vácuo, do éter, do infinito, a tomada de posse de outros planetas. A 

princípio, da lua, após a etapa de formulação e construção científica dos instrumentos 

apropriados às longas viagens dirigidas à exploração do cosmos. 

    
teletipo 1957 

 
hoje eclodiu a chama 

o oriente cavalga o cosmos 

seu cavalo Sputnik 
vai sem chouto 

a 7 mil km por segundo 

rompe a barra magnética 
o cinto atmosférico 

abre a cortina do espectro 

e proclama nova era 

(PONTES, p. 82) 
 

O ―cavalo Sputnik‖, artefato espacial da União Soviética, chega ao espaço sideral e 

inaugura novo tempo: a Era Espacial, como noticia este teletipo de Lições de Espaço. Após 

este notável feito se sucedem os envios de foguetes e ―sondas‖ e o espaço foi singrado por 

russos e norte-americanos. E pelo trajeto épico passam a ―vostok de gagarin‖, ―german titov‖ 

que ―cumpre o dia/ ida e volta‖ e ouve-se a ―voz de apolo 8‖. As conquistas se sucedem em 

módulos, e o homem ―se veste em sua arte‖, ou seja, incorpora a ousadia de traduzir signos e 

cálculos em máquinas que alcançavam o apenas visto através de telescópios ou o apenas 

imaginado. Depois, ―se arde em sua arte‖ ao experimentar, tentando vitórias, equacionar ―o 
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antiquíssimo ardor/ o colocar grandezas nas distâncias‖ (p. 69), mas sofrendo igualmente 

derrotas: 

 

t 1967   
grisson 

white e chafee 

mais vladimir komarov 
três ossos carbonizados 

e um corpo que se esfacela 

(PONTES, p. 96) 
 

Esse teletipo dá conta do insucesso de duas missões espaciais, uma norte-americana 

em que morreram três astronautas, e outra russa, que redundou na perda de mais um 

explorador do cosmos. 

Até que, finalmente: 

 

m 3 

 
o homem 

se enluva 

em sua farda  
 

recolhe mostruário 

lá na lua 

 
e volta 

imantado de amplidão 

(PONTES, p. 106) 

 

O módulo nos diz que o homem finalmente consegue chegar à lua, recolhe areia e 

pedras do solo lunar, e retorna à Terra, encerrando a etapa da conquista do nosso satélite. É o 

ápice de uma escalada tecnológica e a sagração de uma nova era. O epos de que se falou de 

início. E eis que este é retomado com maior anseio de infinitude no poema final do livro, cujo 

propósito é augurar para o ser humano o poder de conversão e reconversão da matéria física 

em energia e vice-versa, vindo a ser esta a faculdade de transporte ilimitado do indivíduo no 

universo e o alcance mesmo da imortalidade, a qual todos almejamos desde que o mundo é 

mundo. Passemos ao poema: 

 

finito/infinito 

 

cavalgar na luz  

cavalgar na luz 
 

retôrno ao rio do tempo 

onde a vida cresce e diminui 
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o meu transporte é a velocidade 

e sou um rei 

a cavalgar na luz 
 

a cavalgar na luz 

sou imortal e tudo sei 

faço parar meu corpo no espaço 
controlo a vida na velocidade 

sou cavaleiro 

a cavalgar na luz 
 

a cavalgar na luz 

bebo verdes ondas de energia 

há um sol diverso em minhas veias 
pois reconheço meus ecos de origem 

e a minha voz 

a cavalgar na luz 
 

a cavalgar na luz 

sou imortal e tudo posso 
até mesmo lançar o maior passo 

ou retornar ao ponto donde vim 

ou nem sequer se vivo ou se morri 

 
a cavalgar na luz 

a cavalgar na luz 

                (PONTES, p. 107) 
  

 A possibilidade aventada nesse poema ultrapassa o domínio da tecnologia dos 

laboratórios que cada vez mais se capacitam para o envio de expedições ao espaço 

interplanetário. Ela vai além, pois cogita o momento possível em que será exequível o 

autocontrole da energia cósmica que somos enquanto seres imanentes. Por isso, a aventura 

está para lá dos planetas, nebulosas e buracos negros, pois o poder sobre a própria energia 

significa a comunhão com o indizível.  

Esse último poema nos dá conta de que o homem contemporâneo, ao modo de 

Prometeu, roubou mesmo o fogo aos deuses. É senhor absoluto do conhecimento, pois o papel 

do eu poético: 

 
nessas últimas estrofes do verso ponteano é o de domador da ciência (a luz). 
[...] Ao cavalgar na luz o poeta, como cavaleiro que tem o controle das 

rédeas de seu animal (a luz da razão), já não constrói mais mundos, já não 

instaura mais saberes nem reconstrói espaços, pois ele é o saber, o mundo, a 

compreensão possível do que seja espaço. (GOMES, 1994, p. 45) 

     

E a linguagem de Lições de Espaço? Como se manifesta o caráter solene de um tema 

tão relevante para a humanidade? Em vez de um vocabulário pomposo e de jaez 

grandiloquente, o poeta trabalha com a palavra, experimentando, reinventando, neologizando 
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a matéria-prima do verbo. No livro encontramos termos como: humanimalidade (composição 

neólogica que quer significar o homem animalizado), flamivoragem (idêntico processo de 

criação de palavra, fusão que significa flami, de flama = fogo; e voragem = devorador – 

portanto, fogo devorador), florilinha (uma linha escrita que se torna flor – linha escrita = 

verso – verso em flor), cantocontido (canto preso, ou sintético – na junção ganha mais 

sentido, é mais instigante), tempessência (essência de tempo, o tempo já sendo uma essência, 

a abstração do neologismo vem a ser uma abstração bem mais acentuada). No livro Lógica 

do sentido (1974) Gilles Deleuze qualifica de ―palavras-valises‖ as que se fundem ganhando 

novo significado.  

Eis, pois, como se processa o épico ponteano dentro do seu quadro de referência, e 

como ―Roberto Pontes reinventa a linguagem épica no contexto contemporâneo‖ (DINIZ, 

2017, p. 21), mormente no contexto da Geração 60 e da renovação do gênero a partir do 

século XX. 

 

Comparando as estrelas 

 

―Memento a Manuel Bandeira‖ de Roberto Pontes é o quinto poema do Livro 1 de 

Lições de Espaço, ou seja, se encontra no primeiro dos espaços poetizados, versos forjados 

consoante a visão e a experiência do poeta que é a do Nordeste brasileiro. 

O poema ―A estrela‖ de Manuel Bandeira faz parte de Lira dos Cinqüent‘Anos, de 

1940. 

Esse livro de Bandeira contém as ―produções mais pessoais‖ do autor. Para Wilson 

Castelo Branco, autor da Nota Preliminar à Lira dos cinquent‘anos, na Poesia completa e 

prosa, edição da Editora Aguilar: ―são estas produções de última fase as mais libertas de 

quaisquer preocupações objetivas. (...) Não há no poeta a necessidade de acomodar sua lira ao 

ritmo da arte circunstante‖. Não há preocupação com o outro, somente com a sua 

subjetividade. (BRANCO, In: BANDEIRA, 1977, p. 243-244) 

O autor surge essencialmente lírico. A obra poética vai marcada pelo subjetivismo 

sentimental, quanto ao conteúdo, e por um máximo de elementos musicais, quanto à forma. A 

composição é sobremodo lírica para expressão de sentimentos pessoais. Faz aflorar vivências 

individuais em que predominam tonalidades afetivas. 

Nela, os objetos e fatos do mundo exterior, a estrela, por exemplo, tornam-se apenas 

fundamento, ou seja, aquilo que dá sustentação, apoio para que o eu-poético possa ser 
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expresso. Assim, serve de impulso para que possam surgir os sentimentos, as emoções, as 

reflexões, as opiniões do poeta. Somente para isso ele ultrapassa o círculo estreito do ―Eu‖. 

Manuel Bandeira vê a estrela como símbolo de um bem longínquo: ―Era uma estrela 

tão alta!/ Era uma estrela tão fria!‖. Essa visão desencadeia nele o sentimento de vazio pelo 

bem que lhe falta – a esperança: ―Vi uma estrela luzindo/ Na minha vida vazia.‖ No poema se 

faz patente a solidão do poeta ante a uma esperança inacessível. 

O lirismo de Bandeira é marcado pela presença de verbos e pronomes em primeira 

pessoa. Nele temos um Eu ensimesmado, caracterizando a vibração individual, apenas.  

 

Vi uma estrela tão alta, 

Vi uma estrela tão fria! 
Vi uma estrela luzindo 

Na minha vida vazia. 

 

[...] 

Porque de sua distância 

Para a minha companhia 

[...] 

 

[...] 

Para dar uma esperança 

Mais triste ao fim do meu dia. 

  (BANDEIRA, p.254) 

    

Em Bandeira, lê-se o desejo da companhia da estrela (natureza) para preencher o vazio 

da vida do poeta (eu):  

 

Porque de sua distância 
Para a minha companhia 

Não baixava aquela estrela? 

Porque tão alta luzia? 

  (BANDEIRA, p.254) 
 

Portanto, há nele a preocupação de satisfazer a si próprio, numa atitude egocêntrica, 

romântica e, por isso, ingênua. 

Em Roberto Pontes, o Sol, estrela de quinta grandeza, é simbolizado no poema pelas 

pontas afiadas de seus raios que cortam a pele, ressecam o solo e tudo racham, com seu brilho 

cortante que ―cospe luz‖. 

Sem querer criticar Bandeira, antes demonstrando respeito ao poeta, como se pode ler 

no título, pois memento quer dizer preito, homenagem post mortem, a estrela do poema 

ponteano contrasta com a do modernista.  
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A do poema ponteano é símbolo de uma realidade social e a bandeiriana, de uma 

realidade individual. Em Manuel Bandeira, a estrela é lenitivo para a solidão do eu-poético. 

Este dialoga hipoteticamente com a natureza, tornando-a desse modo animada: 

  
E ouvi-a na sombra funda 
Responder que assim fazia 

Para dar uma esperança 

Mais triste ao fim do meu dia. 
  (BANDEIRA, p. 254) 

 

Em Roberto Pontes, a estrela é angústia, a do cata-vento (impotente) que não puxa 

água. É a dor de ver a aspereza do solo grosseiro, rachado, ressequido: 

 
a estrela de cinco pontas 
cinco facas afiadas  

ou cata-vento de flandres 

a retalhar o espaço 
 

a estrela de cinco gumes 

cinco giletes cortantes 

ou lixas de lima rala 
a esmerilar seu redor 

  (PONTES, p. 13) 

 

Na terceira estrofe do ―Memento‖, os raios da estrela solar são comparados e 

assemelhados ao espinho seco do xiquexique, que bem poderia, pela proximidade das nuvens, 

sangrar os nimbos com suas pontas agudas e ocasionar a chuva:  

 

a estrela de cinco faces 
cinco aspas eriçadas 

ou xiquexiques crivados 

nos arremates dos nimbos 
(PONTES, p. 13) 

 

Na quarta e última, o sonho e o devaneio poéticos se desfazem, pois, ciente da 

realidade nordestina cruel que o circunda, o eu-poético parece adquirir consciência de que 

aquela situação humana não permite o sonho: 

 
a estrela de cinco fios 

cinco serras amoladas 
ou raspadeiras nervosas 

cuspindo luz na piçarra 

(PONTES, p. 13) 
 

Estamos assim diante de um lirismo sem a presença gráfica dos pronomes pessoais. 

Nele o Eu está integrado com os outros, a vibração é coletiva, impessoal. 
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Em Manuel Bandeira, a autossatisfação é egocêntrica, isto é, para um, apenas. O 

léxico se liga ao desejo pessoal. Os verbos e pronomes são de primeira pessoa: ―vi‖, ―ouvi‖ 

―minha‖, ―meu‖. 

Em Roberto Pontes é patente o desejo de realização e felicidade coletivas, é a 

confiança em meio à adversidade. O léxico tem ligação com a realidade nordestina, com os 

instrumentos de trabalho e de luta da sociedade que ali vive: ―facas‖, ―cata-vento‖, 

―xiquexique‖, ―raspadeira‖, ―piçarra‖. O poema é marcado pela quase ausência de pronomes, 

somente um de terceira pessoa: ―seu‖; e de verbos, apenas três: ―esmerilar‖ ―retalhar‖ e 

―cuspir‖, os dois primeiros muito mais adjetivação do que ação, ambos com o mesmo 

emprego sintático, e nenhum deles de primeira pessoa. 

Quanto à forma, os dois poemas são de estrutura paralelística. Em Manuel Bandeira, as 

duas primeiras estrofes. Em Roberto Pontes, o recurso residual da poética das cantigas do 

medievo é empregado em todas quatro. 

Manuel Bandeira recorreu a quadras de sete sílabas, estrutura poética mais tradicional 

e tipicamente romântica e de gosto popular. Todas são rimadas e pontuadas. Os versos são 

iniciados com maiúsculas.   

Roberto Pontes também elegeu a redondilha maior, porém de feição mais moderna 

dada a ausência de rimas, e o poeta evita o encantamento lúdico, desde que no poema a 

realidade cantada é adversa. Entretanto, isso não prejudica a sonoridade dos versos. A 

linguagem do poema é dura e seca, como o solo e a secura da terra, o léxico, sinestesicamente, 

é marcado por consoantes fortes que dão a sensação de secura e temor: r, t, f, s, c, x, p. É de 

notar o uso de minúsculas nas iniciais dos versos e a ausência de pontuação. 

No poema ―A estrela‖ o lirismo está comprometido apenas com a própria poesia e com 

os sentimentos pessoais do poeta. 

Em Roberto Pontes, o lirismo surge comprometido com os problemas de uma região e 

de um grupo social nele representado pelo ―lavrador‖ que ―faz safras‖, mas, das ―cifras‖ que 

estas lhe rendem, só ―decifra‖ as dores (PONTES, p. 22).  

Cabe ressaltar ainda que os dois poetas estão a olhar para o espaço, Bandeira para 

buscar na estrela fria o calor de uma confidente, de uma companhia e um sinal de 

continuidade para a existência solitária do eu-poético. Em Roberto Pontes o olhar é de 

desespero pela presença excessiva da estrela cujos raios são ―cuspidos‖ com desdém sobre a 

―piçarra‖.  
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Concluímos, pois, que a poética do espaço norteia os dois poemas. Em um pela ilusão, 

no outro pela consciência. 

Eis, portanto, dois modos de tratar o mesmo tema, diametralmente opostos. Ambos, 

com riqueza de sugestões poéticas em que se mostram, respectivamente, o lirismo 

transcendente bandeiriano e o lirismo socialmente comprometido da poesia ponteana.  
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A CORRESPONDÊNCIA AMOROSA ENTRE GRACILIANO E HELOÍSA 

 

Roberto Pontes 

(UFC) 

 

 1 A ―escrita de si mesmo‖ e o gênero epistolar 

 

A escrita de si mesmo, que tem por matéria medular a ―estética da existência e o 

governo de si e dos outros‖ (FOUCAULT, 1992, p. 129), inclui o gênero epistolar, de longa 

tradição e prática continuada nas literaturas de todo o mundo.  

Este modo de escrita forma presentemente um conjunto em evidência, ao lado de 

outros, dos quais citaremos apenas a autobiografia, o memorialismo e o diário, suscitando 

uma referta discussão acerca dos gêneros e subgêneros literários.  

Do grande número de epístolas notáveis de todos os tempos, faremos referência 

apenas a três: a Epistula ad Pisones ou Ars Poetica, mais conhecida na língua vernácula por 

Arte Poética, de autoria do poeta Horácio, isto é, o lírico romano Quintus Horatius  Flaccus 

(65 a.C.-8 a.C.), preceptiva de cunho didático-estético, escrita provavelmente entre 14-13 

a.C., carta instrucional dirigida a seus amigos Pisões, pai e filho; as Cartas portuguesas 

(1669) de Soror Mariana Alcoforado, páginas de amor ardente dirigidas ao Cavaleiro de 

Chamilly, que em 1703 foi promovido a Marechal de França entre seus pares; e as Cartas 

chilenas (1786) de Tomás Antônio Gonzaga, sátira mordaz codificada, em decassílabos 

brancos, assacados por este poeta da Inconfidência Mineira contra a administração 

―crapulosa‖ (esse qualificativo é de Rodrigues Lapa)  do governador da Capitania de Minas 

Gerais, Cunha Menezes. 

Estas primeiras achegas têm a ver com o que se dirá da correspondência de amor 

enviada por Graciliano Ramos a Heloísa Medeiros (nome de solteira desta), textos nos quais 

―a escrita de si mesmo‖ bate à porta do convencimento da destinatária ante o propósito 

determinado assumido pelo escritor, de tê-la como noiva e, a seguir, esposa. 

Como dissemos a Epistula ad Pisones se mantém num registro didático-estético, 

conferindo assim a seu autor o nível de teórico da literatura e do estilo entre os mestres do 

fazer clássico, esfera em que predomina o rigor. As Cartas portuguesas, por sua vez, foram 

escritas ao influxo da paixão avassaladora de uma freira não vocacionada, por um militar 

francês em campanha nas terras de Portugal no século XVI. As Cartas chilenas, texto cifrado, 

precaução do autor para evitar ser perseguido e reprimido, são de ordem política. Nelas, ―o 
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poeta Critilo conta a Doroteu sucessos do Fanfarrão Minésio, governador do Chile... são o 

comentário jocoso do governo da Capitania de Minas, sob Dom Luís da Cunha Meneses...‖ 

(LAPA, 1942, p. 208). 

Do exposto, vê-se que as quatro obras servem a quatro fins diversos; e que o gênero 

epistolar oferece maleabilidade própria, podendo ser empregado em ocasiões distintas para 

obter efeitos específicos. 

 

2 As Cartas a Heloísa 

  

Em 1992, o autor deste trabalho foi convidado pelo professor de literatura brasileira 

Luís Tavares Júnior, do Curso de Letras da Universidade Federal do Ceará, a fazer a 

apresentação de Cartas a Heloísa na Casa Amarela daquela Instituição no dia 3 de dezembro, 

convite aceito naturalmente com muita honra. O jornal Tribuna do Ceará registrou o fato 

como a seguir, com texto transcrito quase na íntegra, dado ser de dificílimo acesso: 

 
O escritor cearense e professor do Departamento de Literatura da Faculdade 

de Letras da UFC, Roberto Pontes, fará a apresentação de Cartas a Heloísa. 

Ele lembra que o livro foi extraído [de um volume maior de 
correspondências do autor] em 1980. O capítulo [de cartas de amor] obteve 

grande repercussão o que fez a socióloga Marilena Chauí, Secretária de 

Cultura do Município de São Paulo, escolhê-las como obra que marcasse a 
homenagem [o centenário do autor]. Antes, no entanto, procurou James 

Amado (irmão de Jorge), casado com Luiza Ramos, filha de Graciliano, 

sobre qual trabalho seria mais adequado [para a efeméride]. Sugeriu que 

fossem prestadas aí duas homenagens – ao escritor e à musa. Graciliano 
Ramos também enveredou pela poesia, mas se considerava medíocre nessa 

área. A família também não achou uma boa ideia a publicação [das poesias] 

por considerá-las aquém do potencial do escritor. Segundo o professor 
Pontes, são poesias ultrapassadas formalmente. ‗A importância desta 

publicação [Cartas a Heloísa] é a de revelar um Graciliano diferente daquele 

que nós imaginamos e estamos acostumados a ver através de seus livros‘, 

diz, acrescentando que ‗muitos críticos, como o austríaco Otto Maria 
Carpeaux, viram-no como homem ríspido, uma pedra.‘ Murilo Mendes, 

poeta modernista, dizia que o escritor alagoano era ‗brabo, olho faca, difícil, 

um cacto já se humanizando‘. Não é difícil entender o porquê dessa imagem. 
Ao lermos Vidas secas percebemos seu estilo forte e crítico, seco como os 

sertões brutalizados pela fome e miséria. Uma obra opressiva e deprimente, 

assim como outras, que têm o mesmo grau de sufocação como Angústia e 
Insônia. Talvez [seu estilo] retratasse a situação também difícil da vida do 

próprio escritor, que também exerceu a profissão de jornalista e sempre 

viveu com grandes dificuldades, até morrer em 1957. Ao todo foram 17 

obras (incluindo Cartas a Heloísa) que vão desde romances, cartas, 
memórias, contos e crônicas. ‗Escreveu muita coisa sob encomenda‘, diz 

Pontes, lembrando que ‗seu sustento vinha basicamente dos direitos autorais 
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que recebia das publicações de seus livros no exterior‘ (PONTES In Jornal 

Tribuna do Ceará, 1992, p. 18B). 

 

Isto posto passemos a algumas considerações a respeito de Cartas a Heloísa, uma 

publicação quase desconhecida do público leitor de Graciliano Ramos, com tiragem de apenas 

1000 exemplares e fora de comércio. Foram trazidas a público, por ocasião do seu centenário, 

quando a musa, Heloísa, contava oitenta e dois anos e residia em Salvador. É sobre esse 

epistolário que versará a presente comunicação, desdobramento da apresentação ora noticiada 

e homenagem prestada ao autor de Vidas secas, neste ―IV CONALI – Caminhos e Veredas de 

Graciliano Ramos‖. E se não é caminho nem vereda, a comunicação pode consistir num 

atalho pouco conhecido para a compreensão da obra do notável alagoano. 

A imagem que os leitores fazem de Graciliano Ramos sempre foi deduzida a partir da 

realidade crua por ele transposta nas páginas das obras que o consagraram. Seu livro Vidas 

secas consiste numa narrativa cruel, que reporta as agruras do estio na região Nordeste: a 

impiedade do latifúndio, a miséria humana de um grupo social, de uma família campesina 

desarraigada de seu lugar e a padecer de fome e sede imediatas, no aguardo da morte 

iminente. 

A ideia que o público em geral e os leitores fazem de Graciliano é associada à secura 

do meio por ele representado, visto que era de temperamento seco, frio, duro, consoante a 

visão que tinha da realidade. Murilo Mendes, poeta católico, mineiro, modernista, definiu-o 

em verso como ―um cacto já se humanizando‖, símile capaz de sugerir a aspereza vegetal em 

metamorfose a caminho da hominização. 

Para reverter essa imagem estereotipada do escritor, no seu centenário de nascimento, 

transcorrido em 1992, a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo lançou Cartas a 

Heloísa, reedição de sete epístolas antes publicadas sob o título Cartas de amor. 

O livro, quase um opúsculo, encerra as missivas enviadas à destinatária no curto 

período que foi de 7 de outubro de 1927 a 16 de fevereiro de 1928, quando os dois ainda  

namoravam e se encaminhavam para o noivado e o casamento. Nelas, o escritor de 36 anos 

pratica a ―escrita de si mesmo‖ a fim de quebrantar a relutância da jovem de 18 primaveras 

ainda por completar, atônita diante de um enorme desafio: ser esposa de um home com tão 

grande diferença de idade, sendo ele viúvo e pai de quatro filhos. Este é o eixo em torno do 

qual giram as linhas ali escritas. É assim que podemos entrar em contato com um Graciliano 

Ramos tomado pela paixão, mais humano, brincalhão e, em certos momentos, irônico, 

desabrido.  
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Heloísa também tinha receios quanto ao caráter de seu cortejador, tanto é assim que, 

para convencê-la recorre à autoironia ao confessar-se cheio de vícios, dizendo-se: grande 

bebedor, boêmio e mesmo mentiroso. Eis o trecho da carta de 28 de janeiro de 1928 em cujas 

linhas temos um homem descontraído, capaz de fazer humor, e não um escritor amargo: 

 

Queres que te conte os meus pecados? Não todos, porque há coisas que não 

conto. Alguns. Se não estiveres firme no teu propósito, é provável que te 
desdigas e me esqueças, caso te lembres de mim. Evitarás fazer um péssimo 

arranjo. Se estiveres firme e me quiseres, então amarramos uma pedra no 

pescoço, damos um mergulho – e vá o mundo abaixo, com todos os diabos! 

Aí estão os pecados: o primeiro, um dos piores, é encontrar-me sempre em 
lamentável estado de embriaguez. Eu não tinha intenção de contar-te este, 

mas como descobriste que me havia aventurado a falar-te por achar-me 

bêbedo, resigno-me a confessá-lo. Em todo o caso fica por tua conta, e se 
não puderes, lá em cima, fundamentar a acusação, terás provavelmente uns 

meses de purgatório. Eu irei contigo, se consentirem. Sou leviano, 

inconstante, irascível e preguiçoso. Também creio que minto. Examinando o 
decálogo, vejo com desgosto que das leis do velho Moisés apenas tenho 

respeitado uma ou duas. Nunca matei nem caluniei. E ainda assim não posso 

afirmar que não haja, indiretamente, contribuído para a morte de meu 

semelhante. Não sei. Furtar, propriamente, não furto; mas todos os meus 
livros do tempo de colegial foram comprados com dinheiro surripiado a meu 

pai. Sou ingrato e injusto, grosseiro e insensível à dor alheia, um acervo de 

ruindades. Poderia também acrescentar que sou estúpido, mas isto é virtude. 
O defeito, porém, que mais me apoquenta agora é a pobreza. (RAMOS, 

1992, pp. 44-46) 

 

Na carta de Graciliano de 16 de janeiro de 1928, a primeira mandada a Heloísa, o 

escritor reclama do laconismo reinante na que lhe foi enviada por ela. E o faz de modo 

irônico, a fim de trazê-la para um necessário clima de intimidade, muito embora o contato 

entre ambos fosse o mínimo possível. Escreve ele: 

 
Heloísa: Chegaram-me as duas linhas e meia que me escreveste. Pareceram-

me feitas por uma senhora muito séria, muito séria! Muito antiga, muito 

devota, dessas que deitam égua benta na tinta. Tanta gravidade, tanta 
medida, só vejo em documentos oficiais. Até sinto desejo de começar esta 

carta assim: ―Exma. Sra.: tenho a honra de comunicar a V. Exa., etc.‖ Onze 

palavras! Imaginas o que um indivíduo experimenta ao receber onze 
palavras frias da criatura que lhe tira o sono? Não imaginas. E sabes o que 

vem a ser isto de passar horas da noite acordado, sonhando coisas absurdas? 

Não sabes. Pois eu te conto. Sento-me à banca, levado por um velho hábito, 

olho com rancor uma folha de papel, que teima em conservar-se branca, 
penso que o Natal é uma festa deliciosa. Os bazares, a delegacia de polícia, a 

procissão de Nossa Senhora do Amparo... E depois o jogo dos disparates, 

excelente jogo. ―Iaiá caiu no poço‖. Ora poço! Quem caiu no poço fui eu. 
(RAMOS, 1992, pp. 29-30) 

 

De fato, nessas linhas de abordagem inicial, o escritor compara uma carta proveniente 

de Heloísa a um expediente burocrático expurgado do necessário derramamento devido a 
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quem ama, por pouco que seja. Mas na ―escrita de si mesmo‖ dá a conhecer à sua 

correspondente o estado de ânimo no qual se encontra, se bem que suas linhas não sejam 

também as usuais de quem está em flagrante delito de amor. 

Mesmo assim, é possível notar seu sofrimento com a frialdade do texto recebido, a 

insônia e a impaciência que o devoram, a recordação de momentos breves vividos por ambos 

durante o Natal. Destes, rememora o ―jogo dos disparates‖, entretenimento folclórico comum 

àquele tempo nos festejos populares, para estabelecer uma certeira analogia com aquele 

denominado ―Iaiá caiu no poço‖. A analogia é com o poço da paixão em que submergiu por 

causa de Heloísa... Eis aí uma forma extremamente singular de abordagem amorosa, tentativa 

de convencimento da missivista passiva. 

A carta de 16 de janeiro de 1928 continua: 

 

Principio uma carta que devia ter escrito há três meses, não posso concluí-la. 
Fumo cigarros sem conta, olhando um livro aberto, que não leio. Dança-me 

na cabeça uma chusma de ideias desencontradas. Entre elas, tenaz, surge 

sempre a lembrança de uma criaturinha a quem eu disse aqui em casa, depois 

da prisão do vigário, nem sei que tolices. Apaga-se a luz, deito-me. O sono 
anda longe. Que vieste fazer em Palmeira? Por que não te deixaste ficar onde 

estavas? (RAMOS, 1992, pp. 30-31) 

  

Parece que tomado pelo arroubo amoroso o escritor de Quebrangulo afirma que já 

havia ter escrito essa carta ―há três meses‖, mas ele vislumbrou Heloísa em uma rua de 

Palmeira dos Índios, apenas em dezembro de 1927. Portanto, parece ter havido um lapso de 

memória de sua parte, pois de dezembro de 1927 a janeiro de 1928 contam-se apenas dois 

meses, talvez nem completos. Credite-se a confusão ao estado mental do homem turbado pelo 

impulso amoroso.  

No trecho recém-transcrito, é de bom alvitre esclarecer a expressão ―depois da prisão 

do vigário‖. Esta significava uma forma de arrecadação de meios financeiros nas festas do 

interior do Brasil. Uma moça procurava algum cavalheiro para pagar certa quantia e soltar o 

vigário detido por ela e suas companheiras em determinado local. Ao tempo da redação da 

carta o expediente era comum nos festejos populares religiosos. Outro detalhe diz respeito à 

indeterminação da passagem em que o autor escreve: ―Apaga-se a luz, deito-me.‖. É que à 

época a iluminação pública era fornecida por geradores que tinham horário fixo para serem 

desligados, em geral, às dez horas da noite. 

Na ―escrita de si mesmo‖ desse trecho, Graciliano revela à amada sua inquietude 

noturna e sua confusão mental ante a grata lembrança evocada da ―criaturinha‖ a quem disse 

coisas agora consideradas ―tolices‖. 
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E lhe ocorre, diante do seu desacerto interior, indagar hipoteticamente à amada, para 

recobrar uma situação de ânimo anterior não conflitiva: ―Que vieste fazer em Palmeira? Por 

que não te deixaste ficar onde estavas?‖ O eu-poético de Vinícius de Moraes experimenta 

situação análoga, de caráter lírico, no poemeto ―A um passarinho‖, que pousa no peitoril de 

sua janela para roubar-lhe a calma. Os versos dizem assim: ―Para que vieste/ Na minha janela/ 

Meter o nariz?/ Se foi por um verso/ Não sou mais poeta/ Ando tão feliz!/ Se é para uma 

prosa/ Não sou de Anchieta/ Nem venho de Assis. // Deixa-te de histórias/ Some-te daqui!‖ 

(MORAES, 1976, p. 201). 

Na verdade, tanto o passarinho de Vinícius quanto a ―criaturinha‖ de Graciliano são 

móveis de uma quebra de conforto interior, e se o poeta carioca enxota a avezinha imaginária, 

o narrador alagoano não se atreve a afastar o alvo de seu desvelo. Prefer confessar o que vai 

pelo seu íntimo, como segue: 

 

Não consigo dormir. O nordeste, lá fora, varre os telhados. Na escuridão 

vejo distintamente essa mancha que tens no olho direito e penso em certa 
conversa de cinco minutos, à janela do reverendo. Por que me falaste 

daquela forma? Desejei que o teto caísse e nos matasse a todos. Andei 

criando fantasmas. Vi dentro de mim outra muito diferente da que encontrei 

naquele dia. (RAMOS, 1992, p. 31)    
 

O autor da carta prossegue dando conta do seu estado de vigília tempestuoso, marcado 

pela alusão ao vento nordeste que ataca as cobertas das casas. E nesse clima subjetivo 

acicatado por cogitações com base em fatos concretos de seu relacionamento recente com 

Heloísa, informa à interlocutora que a vê de dois modos diferentes e contraditórios. Este vem 

a ser um expediente voltado à persuasão de Heloísa, muito embora corra o missivista 

apaixonado grande risco. 

Na parte final, a carta de 16 de janeiro de 1928 é bem mais taxativa e instigante para 

aquela que a lê como pretendida: 

 

Por que me quiseste? Deram-te conselhos? Por que apareceste mudada em 
vinte e quatro horas? Eu te procurei porque endoideci por tua causa quando 

te vi pela primeira vez. É necessário que isto acabe logo. Tenho raiva de ti, 

meu amor. Fui visitar o padre Macedo. Falou-me de ti, mas o que disse foi 
vago, confuso, diante de dez pessoas. É triste que, para ter notícias tuas, 

minha filha, eu as ouça em público. Foram minhas irmãs que me disseram o 

dia de teu aniversário e me deram teu endereço. Tinhas razão quando 
afirmaste que entre nós não havia nada. Muito me fazes sofrer. É preciso que 

tenhas confiança em mim, que me escrevas cartas extensas, que me abras 

largamente as portas de tua alma. Beijo-te as mãos, meu amor. Recomendo-

me aos teus, com especialidade a dona Lili, que vais ser minha sogra, diz ela. 
Acho-a boa demais para sogra. Amo-a muito. Espero que ainda venha a 
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gostar de mim um pouco. Teu Graciliano. Palmeira, 16 de janeiro de 1928. 

(RAMOS, 1992, pp. 33-34). 

 

Aí estão, num passo inicial, três inquirições de quem verdadeiramente ama e uma 

declaração de amor à primeira vista, esfuziante, incontida, jamais esperável do comedido 

narrador Graciliano Ramos. A seguir, assume tom imperativo, augurando uma solução rápida 

para a separação – para ele – inexplicável. E os sentimentos antitéticos do querer desordenado 

vêm à tona: ―Tenho raiva de ti, meu amor‖; os mesmos que assaltaram Almeida Garrett no 

seu caso tumultuado de amor com a Viscondessa de Montúfar. No poema ―Não te amo‖, de 

Folhas caídas, o romântico português escreve: ―Não te amo, quer-te: o amar vem d‘alma,/ E 

eu n‘alma – tenho a calma,/ A calma – do jazigo./ Ai! Não te amo, não.‖ (GARRETT, 1984, 

p. 114). Este é um modo poético de dizer, desdizendo, antitético é certo; mas sem deixar de 

ser palinódico, muito embora o que vai sendo desdito esteja no mesmo poema, na mesma 

estrofe e no mesmo verso. O que importa é notar o modo romântico de dizer e desdizer para 

traduzir impulsos antagônicos do eu lírico. E assim, em Graciliano irrompe uma atitude 

romântica com par na melhor tradição literária. 

A carta é concluída com uma exortação desejosa de obter a confiança da jovem 

alagoana, missivas mais extensas, e uma abertura afetiva dela. Nas recomendações à família 

da moça, não perde oportunidade de obsequiar ―a dona Lili, que vai ser minha sogra, diz ela.‖, 

de modo a antecipar a vontade da mãe como sinal positivo do clã familiar. 

O fecho que o escritor elabora é singelo, declaratório, humilde e esperançoso, como 

deve ser o de quem almeja conseguir seu objetivo: ―Amo-te muito. Espero que ainda venhas a 

gostar de mim um pouco.‖ 

A tônica das correspondências aqui examinadas deixa patente o exercício 

argumentativo turbado pela paixão avassaladora que tomou conta do homem Graciliano, após 

encontro casual com a ainda desconhecida Heloísa, na cidade de Palmeira dos Índios, como 

relata o jornalista Dênis de Moraes, biógrafo autor de O velho Graça: 

 

O prefeito eleito [Graciliano] esboçava planos administrativos quando um 

furacão lhe arrebataria os sentidos. Uma tarde de dezembro, cruzaria na rua 
com uma jovem de 18 anos incompletos, que acabara de chegar de Maceió. 

―Foi um olhar profundo em mim‖, relembraria Heloísa de Medeiros Ramos, 

que fora a Palmeira dos Índios, em companhia da avó Austrelina Leite de 

Medeiros, para assistir à primeira missa rezada por seu primo José Leite, 
ordenado padre. (MORAES, 1992, pp. 53-54) 
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O fato é que esse inesperado encontro ocorreu com a força fulminante de um raio, 

tanto assim foi, que Graciliano casaria com Heloísa ―menos de dois meses depois de tê-la 

visto pela primeira vez.‖ (PAES, 1992, p. 12)  

A intensidade da paixão irrompida no ânimo do homem-escritor leva-o a exprimir 

sentimentos contraditórios à amada, como na carta de 18 de janeiro de 1928: ―Amo-te com 

ternura, com saudade, com indignação e com ódio.‖ (RAMOS, 1992, p. 37). Explica-se esse 

modo paradoxal de arroubo pelo turbilhão interior daquele momento: ―Causaste uma 

perturbação terrível no espírito dum pobre homem que nunca te fez mal nenhum.‖ (RAMOS, 

1992, p. 37). 

Mas, mesmo em meio à turbação, Graciliano nos surpreende com momentos de 

lirismo como estes: ―Tenho tanto que te dizer... Nem sei por onde começar, fico indeciso, com 

a pena suspensa, vendo interiormente esses olhos que me endoideceram quando os vi pela 

primeira vez.‖ (RAMOS, 1992, p. 35); ―Muitas coisas para dizer-te, mas coisas que só se 

dizem em silêncio e que talvez compreendas, se houver afinidade entre nós.‖ (RAMOS, 1992, 

pp. 35-36). 

 

3. Arremate 

 

Aí temos, pois, apesar de em tintas breves, outra face do autor de Caetés, a amorosa, a 

passional, a lírica em prosa, que se soma a mais uma assuntada por José Paulo Paes ao 

escrever: ―Posso assim confirmar, por testemunho pessoal, aquilo que, no seu livro póstumo 

sobre o pai, Ricardo Ramos não se esqueceu de anotar a páginas tantas: que Graciliano ‗tinha 

prazer‘ no convívio com os moços ‗vivia ali o seu lado descontraído (...) ficava natural‖. 

(PAES, 1992, pp. 10-11). 

As nuances de caráter de Graciliano Ramos, aqui assuntadas, o foram em razão de sua 

escrita epistolar amorosa com Heloísa. E lembremos agora do que nos diz Michel Foucault a 

propósito desse gênero: 

 

A carta enviada atua, em virtude do próprio gesto da escrita, sobre aquele 
que a envia, assim como atua pela leitura e a releitura sobre aquele que a 

recebe. (...) A carta faz o escritor ‗presente‘ àquele a quem a dirige. E 

presente não apenas pelas informações que lhe dá acerca da sua vida, das 
suas atividades, dos seus sucessos e fracassos, das suas venturas e 

infortúnios; presente de uma presença imediata e quase física. (FOUCAULT, 

1992, pp. 145 e 149-150) 
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As sete cartas enviadas por Graciliano a Heloísa atuaram ao mesmo tempo visando ao 

convencimento da destinatária, enquanto agiam igualmente no reforço da convicção amorosa 

do escritor apaixonado. Daí resulta notar o poder da palavra escrita, mormente a de um 

escritor competente como Graciliano, que podia ser reavaliado em suas intenções por, 

certamente, sucessivas releituras das missivas por parte da pretendida. 

Foucault ressalta o poder que a carta tem de quase presentificar fisicamente quem as 

escreve, e isto deve ter concorrido para o sucesso da conquista final. 

E mais adiante explicita ainda: 

 

Escrever é pois ‗mostrar-se‘, dar-se a ver, fazer aparecer o rosto próprio 

junto ao outro. E deve-se entender por tal que a carta é simultaneamente um 
olhar que se volve para o destinatário (por meio da missiva que recebe, ele 

sente-se olhado) e uma maneira de o remetente se oferecer ao seu olhar pelo 

que de si mesmo lhe diz. De certo modo, a carta proporciona um face-a-face. 

(FOUCAULT, 1992, p. 150). 
 

Eis aí, portanto, a dinâmica, a dialética própria do gênero epistolar. No caso vertente, 

manejada por um homem capacitado a enxugar a linguagem narrativa, fugindo dos 

derramamentos inúteis, num estilo contido que corta o desnecessário. Graciliano aparece nas 

cartas de amor, de outro modo: impulsivo, mostrando seus sentimentos sem resguardo porque 

a paixão o movia a um único objetivo – mostrar seu modo de ser por inteiro a fim de 

consumar a conquista desejada. E como ser contido em tal circunstância? Impossível, 

absolutamente impossível, mesmo para um homem acostumado a recortar o texto com rigor 

clássico.  

Pelo que ora afirmamos, vale a pena agora transcrever o texto de Graciliano inserido 

na quarta capa do caderno da Programação Geral do IV CONALI: ―Quem escreve deve ter 

todo o cuidado para a coisa não sair molhada. Da página que foi escrita não deve pingar 

nenhuma palavra, a não ser as desnecessárias. É como pano lavado que se estira no varal.‖. 

Parece até que estamos a ouvir ecos das lições linguísticas imprescindíveis de J. Matoso 

Câmara Jr. ... 

Do que dissemos até aqui, fica a certeza de que o homem não tem uma só face, é um 

ser de multifaces, e Graciliano, é bom não esquecermos era um homem. E mais: não 

esqueçamos nunca que nenhum escritor é o homem inteiro; e que deste, o escritor é apenas 

―uma de suas virtualidades‖ como observou José Paulo Paes, prefaciador de Cartas a Heloísa. 

Não podemos esquecer, jamais, que Graciliano foi filho, pai, noivo, marido, político, 

comerciante, comunista, preso político, amigo, bom conviva, todas essas componentes de sua 

personalidade completam um perfil mais exato de quem ele foi. Suas múltiplas atribuições na 
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vida o fizeram tão seco e ríspido como atestam algumas pessoas, quanto foi terno e 

apaixonado. Este último atributo, que sobeja nas cartas, dá mostra de um viés pouco 

conhecido da sua personalidade, enquanto sua escrita do eu, ou ―escrita de si mesmo‖, 

enriquece, para nosso júbilo, o epistolário universal.  
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ESTUDO SOBRE OS RÓTICOS EM POSIÇÃO DE CODA EM CIDADES DO 

INTERIOR CEARENSE: DADOS DO PROJETO ALiB 

 

Maria Silvana Militão de Alencar 

(UFC) 

 

INTRODUÇÃO  

 

A presente comunicação objetiva descrever e analisar a realização fonética dos róticos 

em coda silábica, nos contextos medial e final de palavra, no falar de quatro cidades do 

interior cearense, a saber: Camocim (039), Crato (050), Quixeramobim (045) e Russas (046). 

Tem por suporte as bases teórico-metodológicas da Fonética e da Fonologia, uma vez que foi 

feito o estudo de aspectos fonéticos, com abordagem da Dialetologia, tomada em seu sentido 

amplo, ou seja, como estudo das variações não só diatópicas (regionais), mas diastráticas 

(sociais). 

A denominação ―róticos‖, neste trabalho, substituirá o termo ‗vibrante‘ para a classe 

tradicional de consoantes que apresentam as características articulatórias de ―r‖, bem como 

realizações bastante diversificadas com variantes que vão desde o tepe (vibrante simples), 

vibrante alveolar múltipla, fricativa velar (vozeada e desvozeada), fricativa glotal (vozeada e 

desvozeada) a uma retroflexão e, em posição de coda, sua variação articulatória poderá atingir 

o total apagamento. 

Discussões em torno do status fonológico das diferentes variantes dos róticos têm 

chamado a atenção de pesquisadores de diferentes regiões do nosso país, consequentemente, o 

fonema /r/ tem servido como objeto de estudo de diversos trabalhos acadêmicos como artigos 

científicos, Dissertações, Teses, entre outros. Alguns estudos apresentam apenas a 

distribuição destes, outros, o aspecto contrastivo, há aqueles que se voltam para o aspecto 

variacional, enfocando aspectos sociais, como: as diferenças diastráticas, a questão do estigma 

(o povo, a classe inculta), considerando, também, as dimensões diatópico-regionais, com 

possibilidades de apresentarem um maior número de variantes na língua portuguesa. 
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CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS 

 

Um processo de mudança latino-portuguesa iniciou-se, na Língua Portuguesa, com a 

difusão do latim. Segundo Zágari (1988, p. 107), ―[...] a quantidade consonantal perdeu a 

relevância. Houve desfonologização: a perda de uma oposição distintiva. [...] as geminadas – 

todas – se simplificaram‖.  

No português, o fonema /r/ é proveniente do rr latino (vibrante apical múltipla) que se 

opunha ao /ɾ/ (vibrantet simples – de uma só batida), o tepe (ou flap). Esta oposição 

permaneceu no espanhol, no italiano e desapareceu no francês moderno. Consistia na 

quantidade de vibração da língua na articulação do segmento consonantal em posição 

intervocálica. Tempos depois, com a uvularização das vibrantes apicais, passou a apresentar 

uma diferenciação qualitativa, com uma mudança no ponto (de anterior para posterior) e no 

modo de articulação (de vibrante alveolar para fricativa velar ou glotal). 

Viana (1973, p. 105), a quem a linguística portuguesa muito deve, principalmente, no 

aspecto fonético, afirma que ―[...] a consoante rr não poderá ser vista como o redobro de r, 

porque os pontos onde as duas consoantes são produzidas não são idênticos: sua unidade de 

força é diferente‖. E descrevendo a vibrante múltipla diz que 

 
A ancípite central vibrante rr (r) é o r inicial ou rr dobrado das línguas neo-

latinas, exceto o francês. Ela é pronunciada um pouco mais para trás que o r 
simples, e é geralmente lingual. [...] Algumas vezes pronuncio o r inicial 

como uma fricativa sonora, uma espécie de rr. Encontrei raramente esta 

particularidade na pronúncia de outras pessoas portuguesas. Este r fricativo 
sonoro é entretanto muito freqüente na pronúncia de brasileiros[...]; não 

saberia dizer, todavia, até que ponto esta pronúncia é individual ou dialetal; 

eu a notei entre os naturais de Pernambuco e de São Paulo. (1973, p. 102). 

 
Segundo Câmara Jr. (1976, p. 16), a variação da vibrante forte em português, 

corresponde a um ―[...] estado de flutuação fonética, que no plano descritivo, ou sincrônico, é 

a contraparte de um lento trabalho diacrônico, que vai pouco a pouco ganhando novas áreas 

de falantes‖. Essa marcha diacrônica ocorre, segundo o autor citado, 

 
[...] no sentido da substituição da articulação anterior-bucal (vibração 

múltipla da ponta da língua junto aos dentes superiores) por uma vibração 

posterior, que vai da vibração raiz da língua junto ao véu palatino à 
tremulação da úvula e à mera fricção faríngea; [...] processo análogo ao que 

já se completou em francês parisiense, com a consolidação da articulação 

uvular do chamado r grasseyé. (1976, p. 16)  
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Com relação à descrição da vibrante múltipla, Marroquim (1934, p. 93) diz que, de um 

modo geral, ―Em português, o r inicial é sempre forte, rr‖. Quanto à mudança de articulação, 

observou que, no Nordeste, 

 

O r forte, inicial e medial, realmente, sofre uma notável mudança de ponto 

de articulação no falar nordestino. Passa de lingual dental tremulante, para 
gutural ligeiramente tremulante, com um sensível som aspirado. A 

articulação é no fundo da garganta e essa peculiaridade prosódica não sofre 

restrição. É de todos nós, cultos e incultos [...] Quem quer que pronuncie o r 
lingual palatal tremulante, cairá no reparo geral por falar de modo 

pedantesco. (1934, p. 35).  

 

Segundo Aguiar (1996, p. 77), ―O r forte cearense é uma consoante velar que se 

articula com o tronco da língua aproximado do palato mole‖, a quem contrapomos o 

posicionamento de Macambira (1985, p. 270) quando diz que:  

 

[...] o nosso r vibrante se manifesta somente em dois contextos: entre vogais, 

como em Ceará, e após consoante como em Brasil. [...] Em outros contextos, 
isto é, no início e no fim do vocábulo (rosa, flor), bem como seguido por 

consoante (porta), o r cearense é aspirado, surdo ou sonoro, à semelhança do 

inglês home e perhaps. [...] O nosso rr é mais propriamente um som 
aspirado, como o h do inglês e do alemão, do que a fricativa dorso-velar do 

espanhol e do russo: mais um (h) do que (x). 

 

No português europeu (PE), a vibrante em posição pós-vocálica é, geralmente, 

apresentada sem variação e com a especificidade fonética de consoante não-marcada Coronal 

[+ anterior]. Mas a realização da apócope do /ɾ/ é, também, confirmada neste idioma. Mateus 

(2003, p. 188) diz que o discurso informal do português europeu, no nível oral, mostra-nos 

que, ao contrário do que se afirma, é possível a não realização do /ɾ/ em coda, como no 

português brasileiro (PB): ―Essa supressão, que se verifica em final de palavra quando a 

palavra seguinte se inicia por consoante, não depende só de fatores sociolinguísticos como de 

começo se supôs. [...] mas é sensível a factores de caráter estritamente linguístico‖.  

Teyssier (2001, p.103-4), comparando a pronúncia do r em final de sílaba no PB e em 

Portugal, observou que: 

  
[...] em certos registros familiares e vulgares, o português do Brasil tende a 

suprimir o r final de palavras; ex.: doutô (doutor), pegá (pegar), fazê (fazer). 

Por uma reação o que permanece nos registros mais formais, é pronunciado 
nessa posição como [ř] (r forte de carro), quando em Portugal, nesse caso, o 

que se encontra é [r] (r brando de caro). O mesmo sucede em final de sílaba 

no interior da palavra; ex.: parte, certeza têm [ř] no Brasil, mas [r] em 

Portugal.  
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Do ponto de vista do órgão articulatório, em nível fonêmico, há dois tipos de róticos 

em português: um anterior ou ápico-alveolar, tradicionalmente, denominado ―r fraco‖ ou 

―vibrante simples‖, cujo símbolo é /ɾ/, que se manifesta, quase sempre, como um tepe alveolar 

vozeado, e um posterior velar ou uvular, que pode variar, consideravelmente, sua realização, 

chamado ―r forte‖ ou ―vibrante múltipla‖, cujo símbolo é /r/.  

Fonologicamente, os dois fonemas /r/ e /ɾ/ se opõem somente em posição 

intervocálica, no interior da palavra, como em: ―caro‖ – ca/ɾ/o, ―carro‖ – ca/r/o, ―muro‖ – 

mu/ɾ/o, ―murro‖ – mu/r/o. Em posição não-intervocálica, há uma neutralização entre /r/ forte e 

/r/ brando, em proveito do primeiro membro. Seguindo consoante tautossilábica (na mesma 

sílaba), ocorre somente a vibrante simples /ɾ/ – ―prato‖ – /pɾa/to.  

Foneticamente, os dois fonemas róticos apresentam variações. O vibrante simples [ɾ] é 

encontrado na literatura linguística, ora como ―r brando‖ (CÂMARA JR., 1977, p. 38), ora 

como ―r fraco‖ (SILVA, 1999, p. 160), ―ancípite central lene‖ (VIANA, 1973, p. 158), tap - 

tepe (CAGLIARI, 1981, p. 185), flap ―tapinha‖ (MACAMBIRA, 1985, p 70).  

Como afirma Câmara Jr. (1976, p.42), ―[...] em português, a consoante vibrante forte 

(de rato, erro ou tenro) pode ter articulação linguodental ‹rolada›, ou linguovelar, ou ser uma, 

através das variantes [r, ɾ, ɦ, h, ɹ, ɣ, x]‖. 

Além desses posicionamentos a respeito de ponto e modo e articulação dos róticos, na 

literatura da área, há duas interpretações a respeito: a primeira, de base estruturalista, admite 

que em português há duas vibrantes: a múltipla e a simples; a segunda, seguindo a maioria 

dos gerativistas, defende apenas um rótico subjacente no português que, para uns é a vibrante 

múltipla e, para outros, é a simples. 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

  

No Ceará, doze pontos foram selecionados para a realização das entrevistas para o 

banco de dados do Atlas Linguístico do Brasil – ALiB, em um total de cinquenta e duas 

entrevistas: oito na capital, Fortaleza (041), as demais quarenta e quatro entrevistas foram 

realizadas no interior do Estado, em onze localidades, em cada uma das quais foram 

inquiridos quatro informantes: (Camocim 039, Sobral 040, Ipu 042, Canindé 043, Crateús 

044, Quixeramobim 045, Russas 046, Limoeiro do Norte 047, Tauá 048, Iguatu 049, Crato 

050). Foram entrevistados informantes do sexo masculino e do sexo feminino, de duas faixas 
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etárias (Faixa etária I – de 18 a 30 anos; Faixa etária II - de 50 a 65 anos), de dois níveis de 

escolaridade (Ensino Fundamental, no interior; Superior, na capital). 

Todas as transcrições grafemáticas já foram concluídas. No entanto, as transcrições 

fonéticas das localidades do interior, ainda, estão em andamento. Para a análise, nessa 

pesquisa foram selecionados os dados coletados em 16 inquéritos, distribuídos em quatro 

pontos: Quixeramobim (045), Russas (o46), Camocim (043) e Crato (050). 

A metodologia para a análise dos dados segue as linhas gerais do Projeto ALiB, com 

as devidas adaptações. Como instrumentos de pesquisa foram utilizados dois módulos dos 

Questionários do ALiB – 2001: o Questionário Fonético-Fonológico (QFF), que contém 159 

questões e o Questionário Semântico-lexical (QSL), com 202. Na utilização do QFF e do 

QSL, evidentemente, foram selecionadas perguntas cujas respostas levam a palavras em que 

ocorre o fonema /r/ em coda silábica nos contextos medial e final. 

Ao todo são 68 questões que exploram diretamente ou indiretamente a realização do 

/r/ em coda interna ou externa.  

 
Questões do QFF com róticos em coda interna: 12. torneira, 14. (feche a) 

porta, 22. gordura, 27. fervendo, 39. árvore, 46. borboleta, 62. tarde, 65. 

catorze/quatorze, 92. pernambucano, 105. certo, 110. perdão,  144. perfume, 

148. dormindo, 150. perdida, 152. perguntar, 158. esquerdo. 
Questões do QFF com róticos em coda externa: 18. varrer, 25. colher 

(substantivo), 26. liquidificador, 36. botar, 43. montar, 61. calor, 80. 

trabalhar, 88. rasgar, 129. Mulher, 146. beijar,151. encontrar, 152. 
perguntar, 153. sair.  

Questões do QSL com róticos em coda interna: 14. (chuva) forte, 17. 

arco-íris, 20. orvalho, 30. (estrela), vespertina, 32. meses do ano (março), 

44. parte terminal, 54. forquilha, 59. cordeiro, 60. perda (da cria), 88. 
pernilongo, 94. terçol, 95. dor (d`olhos) 107. corcunda, 114. perneta, 116. 

pessoa de pernas arqueadas, 118. tornozelo, 123. parteira, 126. aborto, 129. 

irmão (de leite), 174. lanterna, 183 carne moída,  201. (ônibus) interurbano, 
Questões do QSL com róticos em coda externa: 16. estiar, 22. amanhecer, 

23. nascer (do sol), 25. pôr (do sol), 27. entardecer, 28. anoitecer, 32. 

mudar, correr (uma estrela), 61. trabalhador, 65.beija-flor, 112. vomitar, 
119. calcanhar, 122. entrar (na menopausa), 124. dar (à luz), 127. abortar, 

139. (mau) pagador, 175. interruptor (de luz), 178. carne (moída), 202. bar. 

 

Sobre os dados 

 

No levantamento dos dados para a análise das realizações dos fonemas /r/ e /ɾ/, levou-

se em consideração, além dos fatores extralinguísticos, tais como, fator geográfico 

(diatópico), fatores sociais diastráticos (faixa etária, grau de escolaridade e sexo), os fatores 

linguísticos (estruturais), como tonicidade da sílaba que contém o fonema, dimensão do 

vocábulo, categoria gramatical, natureza do contexto fonológico precedente e natureza do 
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contexto fonológico subsequente. Posteriormente, estas ocorrências foram distribuídas por 

quatro contextos: contexto 1 (posição inicial), contexto 2 (intervocálico), contexto 3 (posição 

pós-vocálica medial) e contexto 4 (posição pós-vocálica final).  

Pesquisas revelam que há uma estreita relação entre a estrutura silábica e a força 

consonantal. Por esta razão, na análise dos dados linguísticos em variação, o nosso estudo se 

voltou para análise do r em posição pós-vocálica (interna e externa - contextos 3 e 4 

respectivamente), favorável à variação linguística, por destacar os fatores dialetais no realce 

de suas variantes. 

 

Contexto 3 (pós-vocálico medial) – porta – po[h]ta, corda – co[ɦ]da  

 

Em posição pós-vocálica medial, o comportamento das variantes está relacionado à 

variável natureza do contexto fonológico subsequente e a fricativa glotal [h] é a 

predominante. O apagamento se coloca como a segunda forma preferida e são apresentados 

alguns processos de alteração fonética, do tipo metátese, alternância e raras realizações do 

tepe.  

Analisando o comportamento das variantes em posição pós-vocálica no interior da 

palavra, foram encontrdas duas restrições: a presença da fricativa glotal – [h,ɦ] – como em 

―porta‖ – po[h]ta, ―corda‖ – co[ɦ]da, e um processo de apagamento do rótico, ocasionado pela 

variável contexto fonológico subsequente, no caso, as obstruintes (oclusivas e fricativas, e 

soantes (nasais), como em: ―surpresa‖ – su[Ø]presa, ―perturbado‖ – pertu[Ø]bado, ―perfume‖ 

– pe[Ø]fume, ―força‖ – fo[Ø]ça, ―murchar‖ – mu[Ø]char, ―informar‖ – info[Ø]mar. 

Analisando este processo de apagamento, verificou-se que, dentre as obstruintes, as fricativas 

desvozeadas, /f/, /s/ e /ʃ/, condicionam em maior número de vezes a não-realização do r 

precedente.  

Por um processo de enfraquecimento, observou-se que pode ocorrer o inverso do 

fenômeno acima, ou seja, a substituição das fricativas vozeadas /v/, /z/ e /Ʒ/, em determinados 

contextos, pela vibrante múltipla /r/ em sua variante aspirada [h], como em ―vou‖ – [ho], ―a 

gente‖ – [ahtʃi], ―mesmo‖ – [meɦmu]. 

Pesquisadores documentaram esse fenômeno em Alagoas, Pernambuco e no Ceará 

(AGUIAR 1996, p. 271-307), (SERAINE 1970, p. 21-55). O fenômeno não é novo para estes 

autores e, todos eles, sem muita especificidade, corroboram que o uso dessa variante é 

socialmente estigmatizado. Outros autores veem, neste caso, um fator de nível de registro 
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informal, numa fala mais relaxada ou mesmo familiar, sem que venha a marcar uma variante 

regional ou social.  

Para Roncarati (1988), as evidências de seu estudo demonstram que ―[...] os fatores 

mais influentes no enfraquecimento das fricativas sonoras são de natureza lexical e 

interacional‖. Cita como fatores linguísticos mais importantes: a natureza da consoante 

seguinte, a presença do morfema imperfeito {-ava} e a natureza da vogal seguinte.  

A respeito dessa marca no falar cearense, Macambira (1985, p. 273-4), 

fundamentando-se no ―dialeto‖ [sic.] culto de Fortaleza, diz que:  

 

O pronunciar-se o nosso v como r espirante nalgumas regiões cearenses 

demonstra com evidência o parentesco fonético entre as duas fricativas: 
carralo réi em lugar de cavalo velho. Até mesmo no português coloquial de 

Fortaleza, rambora substitui vambora na boca de formandos e formados, 

incluídos também os professores. A maior prova da semelhança é que, 

falando-se depressa, não se distingue se o falante proferiu v ou r no caso de 
vambora. 

 

A análise indica alguns fatos como os mostrados a seguir:  

 

- A neutralização de /v/ > [] ocorre de forma sistemática, em 

posição inicial e medial, em nomes e verbos. Eis alguns dados: Vai se 

virar da maneira que ... – []ai se virar da maneira que ... ; Ave 

Maria! A[ɦ]e Maria! ; Ele estava lá. Ele ta[ɦ]a lá; Jogava bola. 

Joga[ɦ]a bola. 

- A neutralização de /z/ > [] ocorre, sistematicamente, em posição 

medial, antes de consoante vozeada e, em posição final, seguida de 

vogal ou de consoante vozeada, como segue: Rixa mesmo. Rixa 

me[ɦ]mo; Tem tantos nomes. Tem tanto[ɦ] nome; Tisna - Ti[ɦ]na; 

Desde - De[ɦ]de.; Mais de trinta. Mai[ɦ] de trinta. (Inf.20); Foi mais 

ou menos. Foi [maɦo‘mno]. 

- A neutralização de // > [] ocorre, sistematicamente, em posição 

inicial, sendo mais frequente com a vogal /a/ e com a vogal nasal 

//, como nos casos: Já dá pra pintar. []á dá pra pintar; Levava a 

gente. Levava a []ente. 

 

Observou-se que, em termos discursivo-pragmáticos, em situação menos monitorada, 

digamos mesmo, relaxada, mais rápida, a fala favorece a neutralização e, até mesmo, o 

apagamento das referidas consoantes. Não muito comum é a troca do r pela fricativa 

desvozeada [ʃ]. Foram identificados no corpus alguns dados com esta marca, a exemplo de: 

divertir - dive[ʃ]tir; artista - a[ʃ]tista; vertigem - ve[ʃ]tigem. Observou-se o processo de 

apagamento da vogal postônica átona medial nas proparoxítonas e posterior vocalização, 

como, por exemplo, na palavra córrego > co[ɦ]go > cóigo. Observou-se, também, a 
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vocalização; na palavra ―terçol‖, realizada ―teiçol‖. Alguns casos de metátese foram 

identificados em nossos dados, tais como: ―terçol‖ por ―treiçol‖. 

 

Contexto 4 (pós-vocálico final) – mar – ma[h] 

 

Neste contexto, são consideradas duas condições para realização do rótico: a sua 

realização diante de pausa (posição final absoluta); a sua realização diante de palavra iniciada 

por vogal ou por consoante (posição pós-vocálica, implosiva). 

Diante de pausa, o comportamento das variantes correlaciona-se à variável natureza do 

contexto fonológico subsequente. Este contexto ficou resumido a uma variável binária, 

constituída pela presença do [h] e de sua supressão [Ø], com predomínio da última. Pelo alto 

índice de apagamento, deduzimos que a pausa pode ser considerada como favorável à não-

realização da consoante. Tais resultados ratificam outras pesquisas anteriores a respeito dos 

róticos em posição implosiva, como: a de Callou (1979), Monaretto (2000), Hora; Monaretto 

(2003).  

Diante de palavra iniciada por vogal, a permanência da consoante rótica, pode 

favorecer o seu apagamento, como em: ―por exemplo‖ – po[Ø]exemplo, ―botar água‖ – 

bota[Ø]água, ou favorecer a sua presença, como em: por exemplo – [poɾe‘zplu]; ouvir 

isto – [ovi‘ɾiʃtu].  

 

Tonicidade da sílaba que contém o fonema 

 

A maior taxa de apagamento, em nossos dados, ocorreu em sílaba tônica e com o 

verbo no infinitivo. As formas que apresentam sílaba final átona são sempre não-verbais e se 

correlacionam mais positivamente à manutenção do r. 

 

Dimensão do vocábulo 

 

Os polissílabos, não fugindo à regra, apresentam a maior taxa de apagamento (85%). 

Quanto aos dissílabos, talvez, motivados pela variável tonicidade, tenham apresentado um 

índice tão alto de não-realizações, pois a maior parte de suas realizações foi como verbo no 

infinitivo. 
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Classe do vocábulo ou categoria gramatical – (verbo/não-verbo) 

 

A maior taxa de ocorrência de apagamento da consoante rótica foi apresentada com 

verbos no infinitivo, estando relacionada, portanto, à posição do r em final de palavra. 

Confirmado em Callou (1979), Monaretto (2000). 

 

À GUISA DE UMA CONCLUSÃO 

 

Analisando uma amostra do corpus foram identificadas na fala das localidades 

estudadas, algumas tendências que aproximam essa variedade do falar fortalezense e do, de 

outras localidades dos Brasil. As primeiras análises mostram as seguintes tendências:  

 

- as variantes registradas não dependem apenas de fatores sociais, são 

sensíveis, também, a fatores de caráter estritamente linguísticos, ocorrendo a 
supressão, preferencialmente, em determinados contextos segmentais; 

- o processo de variação referente ao apagamento do r, em posição pós-

vocálica final de vocábulo – CVr → CVØ – ―cantar‖ > [kã‘taØ] reflete uma 

tendência generalizada, no português brasileiro, à simplificação da estrutura 

silábica e, consequentemente, ao aumento numérico de sílabas canônicas – 
CV – no PB;  

- no contexto pós-vocálico medial, o r apresenta um condicionamento 

fonético para o apagamento diante de fricativas desvozeadas, como em: 
―curso‖ – cu[h]so, cu[Ø]so, ―marcha‖ – ma[h]cha, ma[Ø]cha;  

- a ―reificação‖ das fricativas, ou seja, o processo de enfraquecimento das 

fricativas vozeadas /v/, /z/ e /Ʒ/ na forma [], variante do fonema /r/, em 
posição medial, como em ‗mesmo‘ – me[ɦ]mo, ou em final de palavra, como 

em ‗mas é‘ – ma[ɦ]é, ocorre de modo significativo nos informantes e 

constitui uma marca muito forte, revelando a importância de um estudo mais 

aprofundado de descrição do PB; 
- nos contextos pós-vocálicos medial e final, dependendo da variável 

natureza do contexto fonológico subsequente, podem ocorrer as variantes: 

[h], [ɦ], [ɾ] e [Ø];  
- no contexto de coda externa predominam o apagamento e o preenchimento 

da glotal; 

- o apagamento do /r/ pós-vocálico é mais acentuado em final de palavra do 
que em posição interna; 

- quanto aos fatores sociais, constatou-se que a variável sexo não se mostrou 

particularmente relevante, observando-se apenas que o informante do sexo 

masculino apaga mais o /r/ pós-vocálico, e se revela, portanto, mais 
inovador, contrariando a literatura pertinente, que tem destacado a mulher 

como inovadora;  

- em relação à faixa etária, não se observou diferença importante entre 
jovens e idosos quanto ao do apagamento do fonema pós-vocálico, há até um 

certo equilíbrio, apontando a estabilidade da variante; 

- quanto ao grau de escolaridade (alfabetizados ou tendo cursado até a 8ª 

série do Ensino Fundamental) mostrou-se relevante: quanto maior o grau de 
escolaridade, maior a presença do /r/. 
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- O contexto coda externa e verbos são mais favoráveis à queda do /r/ 

independentemente do sexo ou região.  

 

Conforme as observações citadas, a realização do /r/ pós-vocálico em final de palavra 

na fala interiorana cearense corresponde ao que foi descrito por Callou, Moraes e Leite (1996, 

1998), em relação ao português de Recife, e por Hora (2003), em referência a João Pessoa, a 

saber: a variação se dá entre a fricativa glotal [h] e apagamento [Ø ], tanto em posição interna 

como externa.  

Acredita-se que em análises posteriores, com o corpus mais amplo, com todas as 

transcrições fonéticas concluídas, as tendências aqui apresentadas possam ser confirmadas. Os 

estudos dialetais têm mostrado que o conhecimento dessas variações pode ajudar bastante no 

conhecimento de nossa língua como um todo. Fazemos nossas as sugestões de Bagno (2000, 

p. 154), no sentido de que deve haver ―Valorização das variedades não-padrão menos 

prestigiadas com demonstração científica de seu funcionamento linguístico perfeitamente 

regulado, e incentivo ao estudo da língua falada em sala de aula‖. 
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INFÂNCIA: ANOS DE APRENDIZAGEM - GRACILIANO RAMOS 

 

Ana Isabel de Souza Leão Andrade  

Bibliotecária/Arquivista.  

Membro da Academia de Letras e Artes do Nordeste –

ALANE e da União Brasileira de Escritores – Núcleo Paraíba    

 

―Se Infância me parece ser o livro mais importante de Graciliano Ramos (...) 

é que só vejo um caminho seguro para a compreensão do fenômeno literário 
chamado Graciliano Ramos, a criação levando ao criador e o criador levando 

à criança, ao menino que existiu nele e nunca morreu inteiramente‖ 

(OTÁVIO DE FARIA, 1977).  

 

O trabalho pretende traçar considerações sobre o escritor Alagoano Graciliano Ramos 

e fazer uma analise com reflexão sobre o seu livro Infância, publicado em 1945.  

Graciliano Ramos de Oliveira nasceu no dia 27 de outubro de 1892, no município de 

Quebrangulo, sertão do Estado de Alagoas e faleceu em 20 de março de 1953 (com 61 anos), 

na cidade do Rio de Janeiro, vítima de câncer de pulmão.  Era filho primogênito dos dezesseis 

filhos de seus pais: Sebastião Ramos de Oliveira e Maria Amélia Ferro Ramos. Romancista, 

cronista, contista, jornalista, politico e memorialista brasileiro do século XX. Casou-se pela 

primeira vez em 1915 com Maria Augusta de Barros quando morava em Palmeira dos Índios 

do qual foi Prefeito em 1927. Maria Augusta faleceu em 1920 deixando 4 filhos. Casou-se, 

novamente em 1928 com Heloisa Leite de Medeiros com quem teve mais 4 filhos. Um 

morreu muito cedo.  

Viveu sua infância nas cidades do interior do Nordeste. Em 1894 na Vila Buíque (PE), 

Viçosa, (colégio interno em 1904), Maceió (AL) também no Colégio Interno Quinze de 

março, onde concluiu o segundo grau. Seguiu para o Rio de Janeiro. Lá trabalhou como 

jornalista e revisor dos jornais o MALHO, Correio da Manhã, o Século e a Tarde. Regressou 

para o Nordeste em 1915, devido uma tragédia familiar em que faleceu quatro irmãos, da 

doença peste bubônica e foi morar em Palmeira dos Índios, (trabalhou na loja Sincera  com o 

pai.)  

Em 1930, volta a escrever e publica seu primeiro romance Caetés (1933), e São 

Bernardo (1934); Foi preso após a Intentona Comunista de 1935.  Apesar da prisão, com a 

ajuda de José Lins do Rego e outros amigos publicou o livro Angústia (1936).  

Estabeleceu-se no Rio de Janeiro como inspetor Federal de ensino. Publicou os livros 

Vidas Secas (1938), A Terra dos meninos Pelados (1939), Histórias de Alexandre (1944), 

são contos infanto-Juvenis. Recebeu o prêmio de Literatura Infanto-juvenil pelo Ministério da 
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Educação; Brandão entre o Mar e o Amor (1942), escrito com Jorge Amado, José Lins do 

Rego, Anibal Machado e Rachel de Queiroz; Dois Dedos – coletânea de contos (1944), 

Infância (1945) relato autobiográfico (memórias) livro que vou me deter a fazer algumas 

considerações; Histórias Incompletas (1946); Insônia - Contos (1947).  

Outros Livros como Obras Póstumas.  

Memórias do Cárcere - memórias (1953); Viagem - crônicas (1954); Linhas 

Tortas (1962); Alexandre e outros Heróis contos infanto-juvenis (1962)  entre  outros. 

Reportando-me ao livro Infância. 

Em Infância o escritor Graciliano Ramos, narra fatos que comovem a todos que se 

dedicam a essa leitura. A obra supera e, ultrapassa o seu criador. Ainda que seja uma obra 

memorialística, ainda que verse a respeito da vida do autor, ela não se limita apenas em sua 

vida, porque nela, há também aspectos de uma sociedade em certo contexto histórico-social.  

Segundo Galvão (Ana Maria de Oliveira) (1996, p. 106), 

  
―a criação, apesar da sua liberdade, está sempre ancorada na realidade sócio-

histórica em que o autor está inserido‖. 

 

O livro Infância muito bem escrito, o autor alagoano Graciliano Ramos, narra o 

período entre os seus dois anos de idade até a sua puberdade; isto é, a reconstituição de suas 

memórias de infância, vividas no interior do Nordeste. Pode ser lido como um conjunto de 

fatos vivenciados na sua infância e é considerado como um livro de memórias ou um livro 

autobiográfico. Em sua organização, a obra Infância foi composta por 39 capítulos. Mas a 

produção dos relatos foi realizada entre os anos de 1936 e 1944, sendo os 27capítulos 

publicados aos poucos em um periódico de Alagoas e nos jornais Diários de Notícias e O 

Jornal. O lançamento de sua versão completa aconteceu em 1945. Nesse período em que 

escreveu essa obra, muitas circunstâncias marcaram e mudaram o curso da sua vida.  

Em 1936, foi preso. Em 1937, ao ser libertado, residiu no Rio de Janeiro, distante da 

esposa e filhos, e passou por instabilidade financeira. O livro apresenta uma coesão temática e 

formal. No entanto, seus capítulos podem ser lidos de maneira autônoma, característica 

presente também na obra ―Vidas Secas‖. Contempla um período de amadurecimento da 

criança exposta como protagonista. 

Portanto, vou aqui me referir aos capítulos deste livro autobiográfico ou de memórias 

que mais me chamaram a atenção e até me comoveram e porque não dizer me feriram  

durante a sua leitura.  
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O escritor Carlos Drumond de Andrade diz que a imprensa (a crítica) esteve atenta à 

publicação do livro Infância e ―Analisou a qualidade e a capacidade expressiva do autor em 

transmitir literariamente as situações de sua infância, principalmente as memórias 

tempestuosas e hostis que tinha da família, de maneira tão aguda e exasperada, a ponto de 

ferir o leitor‖. 

Isto é uma verdade. O autor narra os problemas de uma infância difícil assinalada por 

dificuldades na relação com seus pais, que eram bastante rígidos, frios e de quem levava 

surras tremendas. A dor sofrida é também a dor dos que passam e passaram pelos mesmos 

problemas sociais e de educação que Graciliano.  

Além disso, esse livro lida com elementos que nos fazem entendê-lo como base de 

todo o universo literário do autor. Nele vemos temáticas que vamos encontrar em algumas de 

suas obras: São Bernardo, Vidas Secas e Angústia. 

Analisando os capítulos que mais me comoveram e me chamaram a atenção onde o 

autor denuncia um quadro de violência na sua educação. Seus pais eram impacientes e 

acreditavam que aquele que ama o seu filho, castiga-o com frequência.   

No capítulo 1º  ― Nuvens‖ Graciliano assim se refere a seus pais: 

 

―Nesse tempo meu pai e minha mãe estavam caracterizados:  

Meu pai "Um homem sério, de testa larga (...), dentes fortes, queixo rijo, fala 
tremenda.(...) não economizava pancadas e repreensões;  

Minha mãe: uma senhora enfezada, agressiva, ranzinza (...), cabelinho ralo, 

boca má, olhos maus que em momentos de cólera se inflamavam com um 
brilho de loucura". ―(...) Maltratava-se maltratando-nos‖.  

 

D. Maria, a mãe do narrador, não tinha instrução apurada, mas, mesmo com muita 

dificuldade, lia romances. E é justamente aí que o menino encontraria um dos maiores 

obstáculos de sua infância: penetrar no universo das letras. 

No capitulo 4º ―Um cinturão‖ relata um ponto perturbado na relação familiar em que 

seu pai, se mostra extremamente autoritário, déspota e tirano em muitos momentos. O 

episódio em que surra o filho por achar que este havia sumido com um cinturão (descobre 

depois que a acusação era falsa) é um dos mais dramáticos. Em ―um cinturão‖ refere-se sobre 

suas primeiras relações com a justiça que foram dolorosas e deixaram  funda impressão.  

Devia ter quatro ou cinco anos e figurou na qualidade de réu.  

Narra Graciliano que o pai não encontrando o seu cinturão dirigiu-se para ele gritando 

e perguntando:  
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―Onde está o cinturão? ―Comecei a ficar tremulo e fui me esconder.‖ Meu 

pai me descobriu acocorado e sem fôlego, colado ao muro, e arrancou-me 

dali violentamente reclamando um cinturão. Onde estava o cinturão? Eu não 
sabia, mas era difícil explicar-me: atrapalhava-me, gaguejava (...) os modos 

brutais, coléricos, atavam-se: os sons duros morriam, desprovidos de 

significação. (...) Diz na sua narração: ―Não consigo reproduzir toda cena.‖  

 

É possível que a criança alagoana, imersa em um universo de castigos e 

malentendidos, não descreveria com tanta riqueza as suas primeiras lembranças. Graciliano 

Ramos passeia pelos caminhos da memória e da imaginação  

 

Diz ele. ―(...) Juntando vagas lembranças dela a fatos que se deram depois,   
imagino os berros de meu pai , a zanga terrível, a minha tremura infeliz. 

―Os seus gritos me entravam na cabeça, nunca ninguém se esgoelou de 

semelhante maneira. “Hoje não posso ouvir uma pessoa falar alto. O 

Coração bate-me forte, desanima como se fosse parar, a voz emperra , a 

vista escurece , uma cólera doida agita coisas adormecidas cá dentro.   

“Situações de torturas da minha infância, e as consequências delas me 

acompanharam”.  

 

Conta ainda Graciliano como foi a surra. Escondido diz ele:  

 

 ―Não vi meu pai aproximar-se (...) e pegar o chicote. A mão cabeluda 

prendeu-me, arrastou-me para o meio da sala, a folha de couro fustigou-me 
as costas. Uivos, alarido inútil, estertor. Já então eu devia saber que rogos e 

adulações exasperavam o algoz. Diz ainda Graciliano na sua narrativa. 

―Nenhum socorro, José Baia era amigo, mas era um pobre diabo.‖ 

 

Acredita-se que essa sensação de fardo, que a obra Infância, ou as suas obras em 

conjunto nos apresentam, tem muito da sua vida, da sua trajetória, assim como do seu 

temperamento retraído e descrente, fruto de uma educação carente de atenção, carinho e 

cuidado, carregada por uma força bruta, que o orientava por meio de desentendimentos, 

violências e injustiças:‖ 

Coelho, (1977). Através da obra Infância, vemos que o menino Graciliano teve 

consciência de si mesmo em meio ao aturdimento que lhe causavam a incompreensão, a 

violência e a injustiça dos que o rodeavam. Ninguém o compreendia, nem procurava 

compreender, e isso que podia tê-lo levado à revolta ou à própria destruição, à análise, à 

solidão. Aí entrincheirado, inclina-se sobre si mesmo, através de si, analisa o mundo e procura 

uma justificação para cada um dos seus gestos, tentando surpreender o fundo secreto de sua 

natureza. 

 

Relembrando a relação com sua mãe; ele narra ainda no capitulo ―um 

cinturão‖. ―Certa vez minha mãe surrou-me com uma corda nodosa que me 
pintou as costas de manchas sangrentas. Moído, virando a cabeça com 
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dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lenhos vermelhos. Deitaram-

me, enrolaram-me em panos molhados com água e sal – e houve uma 

discussão na família. Minha vó que nos visitava, condenou o procedimento 
da filha e esta afligiu-se. Irritada , ferira-me à toa, sem querer. Não guardei 

ódio da minha mãe: o culpado  era o nó. Se não fosse ele, a flagelação me 

havia causado menor estrago. E estaria esquecida.   

 

Diz ele ainda:                       

 
―Batiam-me porque podiam bater-me, e isto  era natural‖   

 

Também faz parte do intento (escopo) do livro a secura das relações humanas. De 

acordo com a obra em questão, sua mãe era extremamente ríspida, fria, o que se percebe pelos 

apelidos com os quais se dirigia a Graciliano: cabra-cega (por causa de uma doença que teve 

nos olhos que impossibilitava sua visão) e bezerro-encourado (bovino órfão que recebia o 

couro de um outro, já morto, para que a mãe deste, enganada pelo cheiro, permitisse a 

amamentação do desprestigiado).  

No capítulo intitulado Cegueira narra o universo de dificuldades e incompreensões do 

menino Graciliano Ramos.  

Cabra-cega e bezerro-encourado foram os apelidos que sua mãe lhe dera e que muito 

cedo o fizeram compreender a condição de excluído na família. O primeiro apelido fazia 

menção à doença que recorrentemente acometia seus olhos, uma oftalmia, que inflamava suas 

pálpebras e o torturava por semanas. Com olhos vendados por um pano escuro, para amenizar 

as fincadas, encontrava-se na solidão. Esses momentos de dor e padecimento marcaram a sua 

infância‖. 

O segundo apelido, bezerro-encourado, deixava ainda mais evidente o seu lugar na 

família: bezerro-encourado é um intruso. Na morte de uma cria, tiram-lhe o couro e o estira 

em um bezerro órfão, para que, enganada, a vaca sinta o cheiro da cria e amamente o filhote. 

Desse modo, o bezerro era empurrado para a mãe. O menino Graciliano observou que, 

―comparado ao bicho infeliz, considerei-me um pupilo enfadonho, aceito a custo‖ (Infância –

Cegueira, 2002). As vestimentas do menino não tinham caimento ajustado nele. Sempre 

ficavam frouxas e o deixavam desajeitado. Sentia-se na pele de outro, indesejado pela mãe, 

um enjeitado.  

Mas foi nessa condição de cegueira, solidão e introspecção, imerso no universo da 

audição ao seu entorno, pois era o que se podia fazer, nos momentos de cegueira para aliviar a 

dor, ao escutar as cantigas folclóricas que sua mãe cantava durante as lidas domésticas, que 

lhe despertou um sentimento e nasceu uma paixão pelas palavras: 
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No capitulo A leitura   

 

Ao descrever a insignificância do homem frente às circunstâncias da vida, o narrador 

apresenta-nos o primeiro contato da criança com as letras, descrevendo a experiência árdua 

que ela teve com as ―malditas letras‖; entretanto, o prazer de ―decifrá-las só acontece na vida 

da criança quando o texto se torna ―objeto proibido‖ que seduz e desperta curiosidade e 

interesse‖. Trata-se da passagem da fase de alfabetização para o letramento. 

 E logo se iniciou a aprendizagem orientada pelo pai, com a recomendação de cinco 

letras, escutadas certa vez na escola rural onde a família ficou abrigada durante a mudança 

para Buíque. E com o passar dos dias, foram brotando outras e mais outras. E, logo, se 

iniciaram também a severidade do pai e as pancadas:  

 

―Meu pai não tinha vocação para o ensino, mas quis meter-me o alfabeto na 

cabeça. Resisti, ele teimou — e o resultado foi um desastre. Cedo revelou 
impaciência e assustou-me. Atirava rápido meia dúzia de letras, ia jogar 

solo. À tarde pegava um côvado, leva-me para a sala de visitas — e a lição 

era tempestuosa. Se não visse o côvado, eu ainda poderia dizer qualquer 

coisa. Vendo-o, calava-me. Um pedaço de madeira, negro, pesado, da 
largura de quatro dedos‖  Infância –Leitura p. 96. (2002)   

 

Graciliano ainda recorda que sozinho não se atrapalhava, mas a presença de seu pai o 

silenciava e a lição era realizada uma vez por dia. O brado do seu pai ao chamá-lo para a 

atividade já o assustava. Dizia ele:  

 

Levantava-me, com um baque por dentro, dirigia-me à sala, gelado. E 

emburrava: a língua fugia dos dentes, enrolava ruídos confusos. Livrava-me 
do aperto crismando as consoantes difíceis: o T era um boi, o D uma 

peruinha‖ (Infância –Leitura p. 98. (2002) 

   

O pai até achava engraçada a novidade, mas rapidamente voltava à cobrança com 

seriedade. E o pedaço de madeira escuro, côvado, castigava-o.  

 

As ―pobres mãos inchavam, as palmas vermelhas, arroxeadas, os dedos 
grossos mal se movendo. Latejavam como se funcionassem relógios dentro 

delas‖. Findo os momentos de ensino e tortura, ia repousar-se, sozinho, no 

banco da sala de jantar onde estendia os braços sobre a mesa, a fim de 

desprezar os incômodos nas mãos. Graciliano adverte que nesses momentos, 
com os olhos inebriados de lágrimas, percebia os movimentos ao seu redor, 

no exterior da casa e julgava-se ―meio louco‖, distraindo-se com 

―figurinhas de sonhos que lhe abrandavam a solidão‖ 
  

Tratado sempre quase sem nenhum desvelo, sem ternura, habituado a iniquidades em 

seu entorno, o sofrimento era um sentimento ordinário em sua vida. Porém, de todas as 



ISBN: 978-85-732-0158-1 

142 

 

tristezas e sofrimentos passados em sua infância, a aprendizagem da carta do alfabeto de certo 

foi a mais dolorosa e traumatizante para o autor:  

Muitas infelicidades me haviam perseguido. Mas vinham de chofre, dissipavam-se. Às 

vezes se multiplicavam. Depois, longos períodos de repouso. Em momentos de otimismo 

supus que estivessem definitivamente acabadas. Agora não alcançava esse engano. As três 

manchas verticais, úmidas de lágrimas, estiravam-se junto à mão doída, as letras renitentes 

iriam afligir-me dia e noite, sempre. As réstias que passeavam no tijolo e subiam a parede 

marcavam a aproximação do suplício. Dentro de algumas horas, de alguns minutos, a cena 

terrível se reproduziria: berros, cólera imensa a envolver-me, aniquilar-me, destruir os últimos 

vestígios de consciência, e o pedaço de madeira a martelar a carne machucada (Infância –

Leitura p. 98-99  (2002).  

A pedagogia paterna ainda que, quase analfabeta como ele, a meia-irmã era zelosa ao 

tentar ensiná-lo. Ambos gemiam a cantiga ―fastidiosa‖ da carta do ABC, e aos poucos ele ia 

se familiarizando com as vogais e as demais letras do alfabeto. Guiado pela irmã, ―as duas 

letras amansaram‖ (Infância – Leitura p. 98-99 (2002), as consoantes T e D já não o 

aborreciam mais. Aos poucos, eram formadas as sílabas, as palavras, as frases. Numa 

passagem no livro Infância, o autor conta um pouco sobre esses momentos com a meia-irmã 

Mocinha:  

 
―Eu não lia direito, mas, arfando penosamente, conseguia mastigar os 

conceitos sisudos: ‗A preguiça é a chave da pobreza — Quem não ouve 

conselhos raras vezes acerta — Fala pouco e bem: ter-te-ão por alguém. 

Esse Terteão para mim era um homem, e não pude saber que fazia ele na 
página final da carta. [...] — Mocinha, quem é o Terteão? Mocinha 

estranhou a pergunta. Não havia pensado que Terteão fosse homem. Talvez 

fosse. ‗Fala pouco e bem: ter-te-ão por alguém‘. — Mocinha, que quer dizer 
isso? Mocinha confessou honestamente que não conhecia Terteão. E eu 

fiquei triste, remoendo a promessa de meu pai, aguardando novas 

decepções‖ (Infância –Leitura p. 98-99  (2002,).  
 

No interior do seio familiar do menino, havia uma prima chamada Emília, com quem o 

menino compartilhava suas aventuras pelas sendas do mundo das letras e também a quem 

confessava suas dúvidas e dificuldades. Com a ajuda da prima, mesmo vivendo num ambiente 

hostil, suportando as agressões do pai e sem a autorização dele para as noites de leitura, o 

menino mergulhou no mundo das letras e dos personagens, interessou-se por certas narrativas. 

Emília também o incentivou a ler sozinho, embora ele insistisse que seria incapaz de fazê-lo. 

Mas a prima estava determinada a mudar o destino daquele garoto. Desse modo, por 
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intermédio de Emília, o narrador adentrou com prazer no universo das letras. Os impressos 

não eram mais papéis borrados de tinta preta, mas algo que lhe proporcionava alegria. 

Capítulo: A Escola: Observamos em seus relatos que as representações de escola não 

eram as desejadas pelo menino Graciliano. É marcante a presença da representação da 

instituição escolar como prisão, horrível e pobre, mesmo que houvesse também 

representações mais afáveis ao seu respeito.  

 

―A notícia veio de supetão: iam meter-me na escola. Já me haviam falado 
nisso, em horas de zanga, mas nunca me convencera de que realizassem a 

ameaça.‖  

 

A escola, segundo informações dignas de crédito, era um lugar para onde se enviavam 

as crianças rebeldes. 

 

―A escola era horrível — e eu não podia negá-la, como negara o inferno. 
Considerei a resolução de meus pais uma injustiça. Procurei na 

consciência, desesperado, ato que determinasse a prisão, o exílio entre 

paredes escuras. (...). Não me defendi, não mostrei as razões que me 
fervilhavam na cabeça, a mágoa que me inchava o coração. Inútil qualquer 

resistência‖. (Infância – Escola,  2002). 

 

Aquela era a escola que estava posta para todos. E o menino Graciliano se apropriou 

do que a escola do seu período tinha a lhe oferecer. As apropriações que ele fez da escola, 

possivelmente, contribuíram para o grande expoente da literatura brasileira o qual se tornou. 

Graciliano, na prática, despontou e superou as representações de escola que pôde frequentar. 

O Escritor critica duramente o descaso e a falta de humanidade de seus mestres de 

escola. Mas, dedica um capítulo a d. Maria uma professora que fez o menino Graciliano 

gostar de estudar. Segundo a descrição de Graciliano, a escola de D. Maria era vista com bons 

olhos pelos pais de família; a primeira não lhes passava uma boa impressão e tinha como 

professora Dona Agnelina. Referindo-se a Angelina:  

 
―Mulata fosca, robusta em demasia, uma das criaturas mais vigorosas que 

já vi‖ (...) extremamente agressiva e violenta sem motivos, principalmente 

com a prima Adelaide‖ 
 

A escola particular ou doméstica funcionava em casas de família ou na casa dos 

próprios professores, que, muitas das vezes, dividiam suas tarefas de educadores com 

atribuições domésticas.  

Referindo se a D. Maria professora Graciliano narra:    
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―Felizmente  dona Maria encerrava uma alma infantil. O mundo dela era o 

nosso mundo, aí vivia farejando pequenos mistérios nas cartilhas  (...) . ―A 

mão curta, a virar a folha, apontar a linha, o vestido claro limpo, tudo me 
seduzia. (...).‖ imagem de uma mulher doce, angelical, de gestos suaves, voz 

mansa, uma pessoa asseada. Nela não havia manifestações de 

agressividade. ―(...). Cuidava da higiene dos alunos, ouvia-os pacientemente 

e era a guia das crianças no universo das letras. É comparada a Nossa 
Senhora, representando para os alunos, uma ―grande ave maternal _ e, 

ninhada heterogênea, perdíamos, na tepidez e no aconchego, os diferentes 

instintos de bichos nascidos de ovos diferentes‖ (...) Narrei-lhe tolices e ela 
me escutou. Assim amparado elevei-me um pouco. (RAMOS)- Infância . D. 

Maria p. (2002) p.114. 

 

Essas revelações que o escritor faz em suas memórias ou autobiografia a obra Infância 

muito me comoveu e me fez recordar o meu tempo de Infância em que passei no Engenho de 

meus pais localizado no Estado de Pernambuco. Lá presenciei os mesmos fatos narrados por 

Graciliano, com referencia àqueles pais moradores do Engenho que maltratavam seus filhos 

dando surras de tabicas de madeira fina, as mesmas com que batiam nos cavalos e burros do 

engenho. Eram surras tremendas acompanhadas de nomes de baixo escalão que denegriam a 

auto estima daquelas crianças. E na escola usavam palmatorias. As crianças tornavam-se 

adultos muito rudes ou muito humildes e tinham amadurecimento precoce.   

Além disso, o livro lida com elementos que nos fazem entendê-lo como base de todo o 

universo literário do autor. Em toda narrativa de Infância, a criança Graciliano passa por um 

processo de aprendizagem e amadurecimento interior, principalmente ao aprender lidar com 

as perdas e as dores. O autor denuncia também uma pedagogia de violência. O momento de 

descoberta da leitura surge de forma mágica e prazerosa. Como conclusão, o livro Infância 

proporciona um estudo mais aprofundado sobre o escritor Graciliano Ramos. 

Graciliano Ramos, consagrado escritor brasileiro, deixou um rico legado literário 

destacando-se com seus romances e obras memorialísticas condensando tanta magnificência, 

que uma exploração crítica teria dificuldades para esgotar por completo a expressiva 

densidade de suas obras. 

    Encerrro com a frase de Graciliano Ramos:   

          

―Nunca pude sair de mim mesmo. Só posso escrever o que sou. E, se as 

personagens se comportam de modos diferentes, é porque não sou um só.‖ 
 

O Instituto de Estudos Brasileiros (IEB-SP) guarda o acervo de Graciliano Ramos com 

manuscritos, cartas, originais de seus livros, dissertações e teses de doutorado. Zenir Campos 

Reis foi um dos organizadores desse acervo e publicou, em colaboração com Yêda Dias Lima, 
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o livro ―Catálogo de Manuscritos do Arquivo Graciliano Ramos‖, uma publicação da Editora 

Universidade de São Paulo.  
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O FALAR NORDESTINO EM CAETÉS, DE GRACILIANO RAMOS: UM ESTUDO 

LÉXICO-SEMÂNTICO 

 

Clécia Maria Nóbrega Marinho 

IFPB 

 

Os estudos linguísticos contemporâneos estão ligados a diferentes orientações teóricas. 

De um lado, a formal (imanentista); de outro, a contextual (menos imanentista), que considera 

fundamentais as relações entre língua, sociedade e cultura para melhor compreensão de alguns 

fenômenos ocorridos em uma dada língua.  

Levando-se em conta a contextual, a língua em sua totalidade e as unidades lexicais 

não são um todo marcado pela homogeneidade, ao contrário, são um compósito de variedades 

resultante de um processo histórico. São variações de natureza espacial, geográfica ou 

diatópica; social ou diastrática; diafásica ou estilística; histórica ou diacrônica. Todas 

analisáveis nos níveis fonético-fonológico, morfológico, sintático e semântico.  

Para a análise, descrição e explicação desses diferentes aspectos da língua, bem como 

de suas relações com outras instituições humanas e sociais, existem ramos específicos da 

Linguística: a Estilística, a Diacronia, a Etnolinguística, a Sociolinguística, a Dialetologia.  

A Dialetologia, que estuda os dialetos e os falares, sistematizando-os e interpretando-

os, tendo como objeto a variação diatópica, em muito contribui para o desenvolvimento, 

respectivamente, das mais recentes Sociolinguística, que, nas palavras de Coseriu (1990, p. 

28-29), enquanto disciplina linguística e não sociológica deve ser limitada ―ao estudo da 

variedade e variação da linguagem em relação com a estrutura social das comunidades‖ e  

Etnolinguística, que, ainda com esse estudioso (1990, p. 36), enquanto disciplina linguística e 

não etnológica, deve ser limitada ―ao estudo da variedade e variação da linguagem em relação 

com a civilização e a cultura‖.   

Contudo, apesar de possuírem objetos e métodos próprios bem delimitados, essas 

disciplinas se interpenetram quando estudamos a língua na perspectiva geo-etno-

sociolinguística.  

Conforme nos lembra Morin (1991, p. 17), ―Cultura e sociedade encontram-se em 

relação geradora mútua, e, nesta relação, não esqueçamos as interações entre os indivíduos, 

que são eles próprios portadores/transmissores de cultura; estas interações regeneram a 

sociedade, a qual regenera a cultura.‖  
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Fundamentalmente, as interações sociais se dão pela língua. Ao nomear seres e 

objetos, classificando-os, o homem vai estruturando dados do mundo em que vive e, desta 

forma, gerando os léxicos das línguas naturais. Logo, o acervo lexical de uma comunidade 

linguística revela as idiossincrasias formadoras da etnia dessa comunidade, renovando-se e 

alterando-se proporcionalmente à atuação de fatores extralinguísticos – social, histórico, 

cultural e geográfico. Todavia, isso não se dá aleatoriamente, senão mediante processos de 

criação dentro da própria língua, dos quais resultam as inovações formais e conceptuais, bem 

como pelo processo de adoção e adaptação de um termo estrangeiro, determinado por fins de 

natureza cultural, estética e funcional.   

É bom lembrar, também, que, se os membros de uma comunidade linguística se 

comunicam entre si por meio de um conjunto de palavras que chamamos de léxico, numa ou 

noutra perspectiva – cognitivo-representativa ou comunicativa –, o léxico sempre codifica um 

saber partilhado.  

Ao definir léxico, objeto de estudo da Lexicologia, diz Barbosa (1981, p. 120): 

 
O léxico, cujas formas exprimem o conteúdo da experiência social, é o 

conjunto dos elementos do código linguístico, em que se sentem 

particularmente as relações entre a língua de uma comunidade humana, sua 

cultura – no sentido antropológico – sua civilização; e compreende-se, pois, 
que uma alteração das unidades desse inventário, seja o reflexo, não raras 

vezes, de alterações culturais. 

 

Nessa perspectiva, das relações do homem com o meio e atendendo às necessidades de 

comunicação e interação fluíram saberes linguísticos e não-linguísticos, que configurados nos 

falares das respectivas populações constituem o chamado léxico regional, ou cultural, 

estabelecendo, assim, diferenças entre os falares das regiões Norte, Sul, Centro-Oeste, 

Sudeste e Nordeste.  

Para Isquerdo (2001, p. 91), ―o estudo de um léxico regional pode fornecer, ao 

estudioso, dados que deixam transparecer elementos significativos relacionados à história, ao 

sistema de vida, à visão de mundo de um determinado grupo.‖ 

Se observado em suas distintas realidades, o léxico regional não se apresenta muito 

extenso. Por vezes, os chamados regionalismos originam-se das nuanças especiais que os 

falantes dão a unidades lexicais já existentes na língua; às vezes, são arcaísmos que ficaram 

restritos a locais onde os meios de comunicação de massa não chegaram cujo uso caracteriza-

o como pertencente a uma determinada norma parcial (regional). Embora evidencie as 

singularidades de tais realidades, graças ao contato humano, o léxico pode mover-se de uma 

região a outra, ou mesmo dentro dela, levando-se em conta os Estados e/ou respectivas 
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mesorregiões, a exemplo de desmaio = ―turica‖, na Paraíba (Cf. Almeida: 1984, p. 177), 

―cangolé‖, em Alagoas (Cf.Medeiros: 2005, p. 25) e ―acidente‖, em Santa Catarina (Cf. 

Alexandre: 1994, p. 10), em que o mesmo conteúdo se apresenta em distintas expressões. 

Parece-nos, ainda, oportuno observar que o grau de dinamicidade da língua não é determinado 

pela extensão territorial maior ou menor, visto ser-lhe este atributo inerente quando de sua 

realização.  

O léxico de uma língua pode ser estudado sob diferentes pontos de vista, a lexia – 

termo criado por Pottier (1972), que a define como ―unidade de comportamento‖ resultante de 

hábitos associativos, e propõe que nela se reconheça a unidade lexical – pode constituir-se de 

um único lexema (lexical - unidade de significação externa), coincidindo com a palavra, ou de 

uma sequência de lexemas (lexicais ou lexicais e gramaticais). As lexias, ou unidades léxicas 

são classificadas por esse linguista francês em simples, compostas, complexas e textuais em 

cujas definições, aqui, não adentraremos.   

Para efeito desta comunicação, do ponto de vista morfossintático e léxico-semântico, 

classificamos as lexias do primeiro grupo (monolexemáticas) em simples e as do segundo 

grupo (polilexemáticas), em complexas, independente de serem compostas, complexas ou 

textuais. Lembramos que o sentido destas lexias encontra-se  no seu todo e não no significado 

de cada constituinte isoladamente. 

Na opinião de Barbosa (1978, p. 118), a lexia é  

 

um nível de signo linguístico bastante elaborado, não só para o estudo das 
estruturas de uma língua e a definição de sua tipologia, como também para 

abordagem de um universo de discurso, de um texto ou para o exame do 

universo léxico de um autor. 

 

Nesse sentido, na literatura brasileira, principalmente, em se tratando de escritores 

modernistas, a presença de recursos da modalidade falada de uso da língua vem sendo 

verificada em textos escritos tanto em prosa quanto em verso, nas distintas épocas. Tal fato 

depende não só de uma escolha estética, ou de procedência regional, mas, também, da 

austeridade no uso da língua, que é proporcional à personalidade do escritor: quanto mais 

marcante, forte e genuína, tanto mais ímpar e próprio o matiz, o colorido de sua linguagem. 

Neste espaço, voltamos nosso olhar para o universo linguístico contextualizado em 

Caetés, de Graciliano, que, apesar de para muitos ter estilo moderado e linguagem clássica, 

parece ter perpetuado, no romance analisado, o jeito simples e verdadeiro do nordestino 

expressar sua visão de mundo e o sentimento de nele estar. Longe da pretensão de totalidade, 

tampouco, de prontidão, trata-se de um estudo de caráter lexicológico cuja perspectiva de 
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análise fundamenta-lhe a especificação de regional/popular: regional pelo viés da 

Dialetologia; popular pelo da Sociolinguística; e referente à cultura pelo da Etnolinguística,  

Para subsidiar o corpus desta investigação, serviu de elemento-fonte a 32ª edição de 

Caetés, Rio de Janeiro - São Paulo: Editora Record, 2012.  

Por se tratar de uma obra de ficção, visando à análise mais consistentes do léxico em 

estudo, consideramos fundamental a constatação do registro ou não da lexia e acepções 

dicionarizadas em três dicionários gerais, por estes trazerem marcas de uso (diatópico e 

sociocultural) e, por razões óbvias, em três obras de cunho regional/popular. Para este fim, 

foram consultados os dicionários gerais on-line de Aurélio (AB), de Houaiss (AH), e de 

Michaelis (MC). Em relação às de cunho regiona/popular, as consultas deram-se no 

Dicionário Regional Cearense de Tomé Cabral (TC), no Dicionário Popular Paraibano, de 

Horácio de Almeida (HA) e no Tesouro da fraseologia brasileira, de Antenor Nascentes 

(AN)).  

Em Caetés, dois planos estruturam a narrativa: 1) a paixão do narrador, João Valério, 

por Luísa, esposa de Adrião, proprietário do armazém onde ele trabalha como guarda-livros. 

Ao saber do romance, após três anos, por meio de uma carta anônima, Adrião se suicida, 

gerando um certo remorso em Valério, que se afasta de Luísa, no entanto, torna-se sócio do 

armazém; 2) a tentativa de João Valério escrever um romance histórico sobre os caetés – 

índios brasileiros, de língua tupi antigo, que, no séc. XVI, habitavam o litoral entre a ilha de 

Itamaracá e o rio São Francisco. 

Perfila o romance a sociedade ―média‖ de Palmeira dos Índios, no Agreste alagoano: 

comerciantes, bacharéis, jornalistas, médicos, padres, sem, contudo, faltarem os 

representantes da classe menos abastada, menos favorecida, necessários por serem parte 

constituinte de uma estrutura social hierarquizada. Todos vivendo, cotidianamente, com suas 

crenças, seus projetos, suas visões de mundo, em suas relações e inter-relações, conforme o 

ambiente sociocultural da cidade do interior alagoano em que estão inseridos.  

Introspectivo e cheio de fantasias, Valério tinha acesso a esse ambiente compartilhado 

pelos mais abastados – trabalhava com Adrião e escrevia no jornal dirigido pelo padre da 

cidade – e, sentindo-se um tanto inferiorizado, aspirava a um status semelhante, o que pode 

ser lido nas seguintes palavras do personagem: 

 
Fiz a carta com inveja. Ora ali estava aquela viúva antipática, podre de rica,  

morando numa casa grande como um convento, só se ocupando em ouvir 

missa, comungar e rezar o terço, aumentando a fortuna com avareza para a 
filha de Nicolau Varejão. E eu, em mangas de camisa, a estragar-me no 
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escritório dos Teixeira, eu, moço, que sabia metrificação, vantajosa prenda, 

colaborava na Semana de padre Atanásio e tinha um romance começado na 

gaveta. É verdade que o romance não andava, encrencado miseravelmente 
no segundo capítulo. Em todo caso sempre era uma tentativa. (CTS – p. 14)  

(...) Adrião Teixeira, um velhote calvo, amarelo, reumático, encharcado de 

tisanas. Ou injustiça da sorte. Para que servia homem tão combilado, a perna 

trôpega, cifras e combinações de xadrez na cabeça? Eu, sim, estava a calhar 
para marido dela, que sou desempenado, gozo de saúde e arranho literatura. 

Nova e bonita, casada com aquilo, que desgraça! (CTS – p. 15)  

 

Sobre a escritura do livro, João Valério reflete nos seguintes termos:  

 
Também aventurar-me a escrever um romance histórico sem conhecer 

história! Os meus caetés realmente não têm verossimilhança, porque deles 

apenas sei que existiram, andavam nus e comiam gente. Li, na escola 
primária, uns carapetões interessantes no Gonçalves Dias e no Alencar, mas 

já esqueci quase tudo. Sorria-me, entretanto, a esperança de poder 

transformar esse material arcaico numa brochura de cem a duzentas páginas, 

cheia de lorotas em bom estilo, editada no Ramalho. (CTS – p. 23-24)  
 

Assim, nesses dois planos, a análise da sociedade é feita, a partir do pensar e agir dos 

personagens, nas mais diversas situações: família, festas religiosas, bate-papo informal 

estabelecido no barzinho da cidade, ou em situações mais formais, ou evento cultural, numa 

linguagem que se mescla de registros culto e popular; este na voz não só dos letrados, mas 

também dos de pouca ou nenhuma escolaridade, refletindo, na espontaneidade da fala, dados 

socioculturais da realidade transfigurada nos contextos narrados.  

Em consenso com o exposto, procedemos à análise das lexias, que, em seus aspectos 

léxico-semânticos, denotam e/ou conotam marcas culturais e/ou sociais de uma estrutura 

econômica e politicamente definida na região nordestina contextualizada nos limites da obra 

em estudo.  Destas, aleatoriamente selecionadas, apresentamos as que se seguem: 

 

À BICA... = Estar em vias de entrar para...; na iminência de...; prestes a... 

―[...] Evaristo [...] estava à bica para deputado estadual‖ (CTS – p. 32, l. 16). 

Antenor Nascente registra: ―Estar na bica‖. Diz ser ―reminiscência do tempo em que 

o povo se abastecia em fontes públicas‖. Vale lembrar que bica, ou torneira para o nordestino, 

é uma peça que possui uma chave; quando esta peça é acoplada a um cano, a um tubo ou a 

recipientes de variados tipos, a chave controla o fluxo de entrada ou saída do líquido que 

escorre através da peça.  

 

ACABAR (ACABOU-SE) = Encerrar uma situação, tomando uma atitude definitiva em 

relação a esta, por não haver nada mais a fazer ou dizer.  
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―Não admito que desconfiem de mim. Acabou-se, vou falar com o Monteiro.‖ (CTS – p. 38, 

l. 28). 

Nesse sentido, essa lexia simples dicionarizada é usada, sempre, na terceira pessoa do 

singular, variando apenas quanto à voz verbal, que pode ser sintética (acabou-se) ou analítica 

(está acabado).  

 

ACANHAMENTO = Sentimento de timidez, de vergonha, de constrangimento 

experimentado por uma pessoa em situações sociais. 

―E dispunha-me a sair, porque sentia acanhamento e não encontrava assunto para conversar.‖ 

(CTS – p. 9, l.4).  

Com o esse mesmo sentido dessa lexia simples, Horácio Almeida registra 

―acanhança‖.    

  

AJOUJAR = Promover, por imposição, uma união ou relação indesejada ou descabida de 

uma pessoa com outra.   

―Era como se ela me houvesse ajoujado à outra‖ (CTS – p.137, l. 17).  

Ajoujado: ―Unido, ligado a outro, especialmente por meio de canga‖, conforme Tomé 

Cabral, ou de ajoujo, correia que liga uma rês a outra. Canga ―é o jugo de madeira que se põe 

ao pescoço do animal‖ para que esses prossigam paralelamente unidos, mutuamente 

dominados.  No Nordeste, a expressão estar com a canga no pescoço é usada, comumente, em 

referência a uma pessoa que se encontra unida a outra por laços matrimoniais ou equivalentes.   

 

ALHO = Indivíduo muito espertalhão; vivo, sagaz, arguto.  

―[...] admirei o talento do Barroca. Sim senhor, é um alho, pensei. Faz seis anos que aqui 

chegou, pobre, [...]. E lá vai [...] Grande clientela [...], comprou fazenda de gado, [...].‖ (CTS 

– p. 31, l. 22).  

A lexia simples em pauta encontra-se dicionarizada. Provavelmente, a motivação 

semântica dessa lexia encontra-se no fato de o alho possuir propriedades que lhe garantem 

sabor e cheiro bastante acentuados, distinguindo-o dentre os temperos mais comuns. Daí, a 

associação à esperteza, à vivacidade.  

 

APANHAR O COBRE = Herdar uma riqueza ou fortuna. 



ISBN: 978-85-732-0158-1 

152 

 

―E a afilhada, a Marta Varejão, beata e sonsa, é que ia apanhar o cobre. Mundo muito mal 

arranjado.‖ (CTS – p. 14, l.24).  

A lexia simples ―cobre‖, base da expressão, equivale coloquialmente a dinheiro. 

Porém, a lexia complexa analisada não se encontra dicionarizada.   

 

CAIR NA BOCA DO MUNDO = Ficar difamada; ser alvo de comentários maledicentes; ser 

alvo de censuras.  

―Em todo o caso fica você avisado, porque enfim não é bonito que a pobre moça caia na boca 

do mundo.‖ (CTS – p. 186, l. 21 – 22).  

Essa lexia complexa é bastante usada na região nordeste, bem como suas variantes 

―andar na boca do mundo‖ e ―cair na boca do povo‖, registradas, respectivamente, por 

Antenor Nascentes e Horácio Almeida.  

 

CANTAR LOAS = Dizer elogio a alguém; louvação.  

―– Um quartau. [...] não há no mundo um sujeito mais burro. E o doutor vem cantar loas ao 

Mesquita?‖ (CTS – p. 30, l. 2).  

Lexia complexa dicionarizada, exceto por Tomé Cabral, dentre as obras lexicográficas 

consultadas. 

Loa é um tipo de cantiga popular em louvor a santos católicos, como acontece no 

Brasil, atualmente. No século XVIII, era a única forma de teatro popular. ―Simples e original 

a toada é composta e executada, especialmente, pelos canoeiros do baixo São Francisco e da 

lagoa do Norte e Manguaba, no estado de Alagoas, subordinada, geralmente, ao compassar 

dos remos. De um acento doce e melancólico, as palavras dessa toada de caráter vulgar e 

singelo representam um pensamento verdadeiro, sob uma forma musical tão simples e natural, 

como as próprias convenções por eles usadas.‖ Podem ser executadas em solo, por uma 

pessoa ou por um instrumento, em dueto ou ainda na forma de diálogo (CASCUDO: 2006, p. 

334). Originada da loa, temos a lexia popular ―É loa mas não entoa...‖, Esta é usada em 

referência à falta de harmonia  entre duas ―coisas‖, especialmente, entre um elemento 

elogiado e o elogio em si, com o intuito de criticar um elogio não pertinente à pessoa 

elogiada, ―louvada‖, exatamente por não soar bem, harmoniosamente como a loa.                               

 

COM O NARIZ EM BICO = De cabeça erguida, levemente inclinada para trás, olhando 

com imperiosidade e arrogância para as pessoas a quem se dirige.  
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―Agressiva e espalhafatosa, falava como se quisesse espetar a gente com o nariz em bico.‖ 

(CTS – p. 63, l. 29). 

Essa lexia complexa não se encontra dicionarizada. A palavra espetar presente no 

contexto traz em si a noção de algo que assusta, agride, domina, representa, no caso, a 

exibição de importância pessoal, enquanto instrumento que pode garantir ascendência sobre 

outras pessoas nas relações com elas mantidas.  

 

COM OS COTOVELOS NO FIO = Camisa que, de muito usada, traz as mangas puídas 

na altura dos cotovelos.  

―Faz seis anos que aqui chegou, pobre, saído de fresco da academia, sem recomendações, 

com os cotovelos no fio e os fundilhos remendados.‖ (CTS – p. 31,  l. 23).  

Nessa lexia complexa, dicionarizada com valor equivalente por Antenor Nascentes, 

evidencia-se a condição econômica da personagem, consequentemente, seu status numa 

estrutura de sociedade estratificada.  

 

DAR ÁGUA PELA BARBA = Criar sérios problemas a... ; atrapalhar o intento de alguém; 

causar enormes dificuldades a outra ou outras pessoas.  

―Essas sessões [de doutrinação espírita] têm dado água pela barba a padre Atanásio.‖ 

(CTS – p. 18, l .2). (Grifo nosso) 

Lexia complexa dicionarizada por Horácio Almeida, com o mesmo sentido dado 

pelo autor.  

 

DAR EM OSSO DE MINHOCA = Fracassar; não se concretizar; não se realizar; dar em 

nada.  

―Que azar de Clementina! Sempre os casamentos que dão em ossos de minhoca.‖ (CTS – 

p. 208, l. 17).  

Lexia complexa não dicionarizada. Antenor Nascentes registra, com esse mesmo 

sentido, a variante ―dar em água de barrela‖.  No Nordeste, usa-se também a variante ir 

por água abaixo. Nesse contexto narrado, o valor ético-sociocultural positivo do casamento 

reflete-se na noção negativa contida na lexia analisada, que é usada em relação a diversas 

situações fracassadas. 

  

DE FRESCO = Recentemente; há pouco tempo.  
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―Faz seis anos que aqui chegou, pobre, saído de fresco da academia. E lá vai [...]. Grande 

clientela [...], comprou fazenda de gado, [...].‖ (CTS – p.31, l.22).  

Essa locução adverbial constitui-se lexia complexa não dicionarizada.  

 

DEUS A CONSERVE POR MUITOS ANOS = Rogo de longa vida a uma pessoa 

motivado pela bondade que lhe deve ser, também, preservada. 

―Boa mulher. Deus a conserve por muitos anos.‖ (CTS – p. 25, l. 22).  

Lexia complexa não dicionarizada. Nessa fala, configura-se um valor ético-místico-

religioso: a noção de que a vida é merecimento dos bons.  

 

EM MANGAS DE CAMISA = Sem paletó, vestido com camisa de mangas longas 

dobradas a uma altura pouco abaixo dos cotovelos, ou curtas à altura dos cotovelos ou um 

pouco acima.  

 ―E eu em mangas de camisa, a estragar-me no escritório dos Teixeira, eu, moço, que sabia 

metrificação, vantajosa prenda, colaborava na Semana de padre Atanásio e tinha um 

romance começado na gaveta.‖ (CTS – p. 14, l.14).  

Lexia complexa não dicionarizada. No contexto narrado, essa lexia configura em 

seus aspectos semânticos a posição social inferior ocupada pela personagem, uma vez que 

andar bem-posto, de paletó é costume e prerrogativa dos abastados, e os atributos 

intelectuais que julga tê-los não promovem a ascendência social dela.   

 

FITA AZUL = Colar de fita de cor azul, feito em formato de V, com uma medalha de 

Nossa Senhora, usado no pescoço por mulheres que fazem parte da Congregação de Maria. 

―– Obrigada, respondi. Com um pai destes! E a carolice, os bentinhos, a fita azul...‖ (CTS – 

p. 21, l. 25).  

Lexia complexa não dicionarizada. A cor azul é determinada como representação 

das vestes de Nossa Senhora, conforme nos são apresentadas na literatura do cristianismo 

católico.  

 

GANHAR O PÃO = Garantir a sobrevivência por meio do trabalho. 

―Morei trinta anos em Turim e ganhei o pão como tipógrafo.‖ (CTS – p. 19, l. 27).  

A lexia complexa em pauta não se encontra dicionarizada. Denota a capacidade de 

as pessoas conseguirem a satisfação de seus desejos e necessidades no mercado, a exemplo 
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da compra de bens e serviços, da proteção de uns em relação aos demais, que caracterizam 

uma sociedade estratificada. 

 

NÃO VIVER COM SALTOS DE PULGA = Ter conduta correta; agir de modo a não ter 

o que esconder, a não temer julgamentos.  

―Não vivo com saltos de pulga, ninguém, encontra em mim rabo de palha. Amigo de 

todos, mas com seriedade, sem maroteiras.‖ (CTS – p. 198, l. 12).  

Lexia complexa dicionarizada por Antenor Nascentes. Denota valor ético-moral de 

individual.  

 

O MUNDO É UM PAU DE FORMIGA = Universo complicado, cheio de encrencas, de 

contradições. 

―No dia seguinte o [...] Epitácio visitou-me no hospital e repreendeu-me: ‗Pois você, seu 

Nicolau, um sujeito de coragem, virar maluco!‘ E eu respondi: ‗É verdade, seu Presidente, o 

mundo é um pau de formiga.‖ (CTS – p. 82, l. 11-12).  

Lexia complexa dicionarizada com sentido equivalente por Antenor Nascentes.  

 

PANCADÃO = Mulher de dimensões graúdas, corpulenta, atraente, bonita, que enche os 

olhos de qualquer um. 

―Sim senhor, um pancadão. Isto de saias eu conheço bem.‖ (CTS – p.86, l. 22).   

Lexia simples popular registrada por Horácio Almeida.  

 

POR DESGRAÇA = Em grande quantidade; muito; em excesso.  

―– Olhe aquilo, veja que prédio. Vale vinte contos. Pedra e madeira de lei. E terras, cada 

zebu de trinta arrobas, libra esterlina por desgraça [...].‖ (CTS – p.40, l. 30).  

A lexia complexa em destaque não se encontra dicionarizada.  

 

RASGAR MORTALHA = Voar (a coruja) anunciando com um canto lúgubre, fúnebre a 

próxima e inevitável morte de um enfermo da vizinhança.  

―No céu negro uma coruja passou alto piando. – Diabo! exclamou Isidoro, supersticioso 

[...]. Não gosto de ouvir estes amaldiçoados gritos. Justamente por cima da casa do Silvério, 

que está de cama, esta peste voar, rasgando mortalha.‖ (CTS – p. 36, l. 27).  

Essa lexia complexa já se encontra dicionarizada. 
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Segundo Câmara Cascudo (2002, p. 164 e 571), essa espécie de coruja, pequena e 

alvacenta, é denominada rasga-mortalha porque o atrito de suas asas nesse voo baixo e 

pesado ―lembra um pano resistente que fosse rasgado bruscamente. Os supersticiosos dizem 

que a coruja está rasgando mortalha para algum doente da vizinhança.‖ Esse autor afirma 

que, em Alagoas, a rasga-mortalha é chamada de ―graxadeira‖. 

 

SER COM DEUS = Morrer. 

―[...] Como vai o doente? [...]. – Finou-se, é com Deus, descansou, foi-se embora.‖ (CTS – 

p. 229, l. 16).  

Aqui, o autor apresenta três das inúmeras variantes dessa lexia complexa: ―finou-

se‖, ―descansou‖ e ―foi-se embora‖. No Nordeste, é, também, bastante conhecida a variante 

dar o couro às varas. 

 

TER UMA ADUELA A MENOS = Ser excêntrico, esquisitão, meio amalucado; não 

regular bem do juízo.  

―Ela deu um muxoxo e, brincalhona como uma garota: / – Parece que este rapaz tem uma 

aduela a menos.‖ (CTS - p. 109, l. 15-16).  

Horácio Almeida registra a variante ―ter uma telha a menos‖.  

 

VOLTA = Corrente feita em metal, geralmente, ouro ou prata usada como adorno para o 

pescoço.  

―Ajeitou a volta, abotoou a batina [...] e atirou de chofre uma de suas falas embaralhadas.‖ 

(CTS – p. 34, p. 4).  

Michaelis registra essa lexia simples como regionalismo do Nordeste.  

 

Não obstante se tratar de um recorte de um corpus mais amplo, a análise dos 

exemplos acima postos, num só tempo, evidenciam o pensar e o agir intrínsecos das 

relações sociais que se estabelecem num contexto urbano e permite-nos afirmar que no 

universo linguístico contextualizado em Caetés constam lexias que, analisadas em seus 

aspectos léxico-semânticos, sob a perspectiva selecionada, revelam traços do universo 

sociocultural da região transposta à obra por Graciliano Ramos, convalidando, portanto, as 

teorias representadas.  

Ao fim, esperamos que este estudo cumpra seu papel de divulgar não só a 
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linguagem que caracteriza o povo nordestino, mas, também, parte do léxico regional-

popular desse renomado autor, para quem  

 

Deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas 
fazem seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a 

roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham-no 

novamente, voltam a torcer. Colocam o anil, ensaboam e torcem uma, 
duas vezes. Depois enxáguam, dão mais uma molhada, agora jogando a 

água com a mão. Batem o pano na laje ou na pedra limpa, e dão mais uma 

torcida e mais outra, torcem até não pingar do pano uma gota. Somente 
depois de feito tudo isso é que elas dependuram a roupa lavada na corda 

ou no varal, para secar. Pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma 

coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso; a 

palavra foi feita para dizer. 
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DOS AMORES INQUIETOS AOS SILÊNCIOS DA ANGÚSTIA: A LITERATURA 

QUEIXA-SE À PSICANÁLISE  

 

TECENDO A DIFERENÇA: DESÍGNIOS FEMININOS NA PROSA DE MARINA 

COLASANTI 

 

Elizabeth Tavares Alcázar 

 (UFPB) 

 

Introdução  

 

O presente artigo tem por objetivo analisar, de forma crítica, o conto A moça Tecelã 

(COLASANTI, 2006), com a finalidade de referenciá-lo e fazer analogias com a história e 

posição da figura feminina na sociedade patriarcal, a qual foi imposta no decorrer da história. 

Para tanto, nosso arcabouço teórico compreende as elucubrações de Simone de Beauvoir 

(2016) e Michele Perrot (2006), acerca da opressão e marginalização do sujeito feminino, 

além das contribuições de Michel Foucault (2011) sobre as interdições e os dispositivos que 

regem a sexualidade. Isso nos permitirá submergir nas memórias ―envelhecidas‖ que ainda 

pairam sobre o sexo e seus agentes, sobretudo no que concerne às idiossincrasias próprias do 

feminino e ―escavar o solo‖ do presente para problematizar o que nos é dado a ver no 

presente, e interpretar verdades possíveis. 

O corpus para discussão desse trabalho é o texto A moça tecelã de Marina Colasanti, 

jornalista e tradutora, produtora de ensaios, contos e obras infantis e juvenis, exercendo 

também atividades de redação em revistas femininas, como Claudia, Nova, Fatos e Fotos, 

entre outras. 

Como escritora, publicou cinquenta livros, entre contos, poesias e normas. Seu 

primeiro livro foi lançado em 1968 e se chama Eu Sozinha. O que buscamos, neste trabalho, 

é evidenciar o caráter contestador do conto colasantiano, que diz respeito à condição feminina 

e suas conquistas, sobretudo diante das imposições patriarcais. COLASANTI (2006) retrata 

diferentes perfis femininos. No conto, a Moça Tecelã (2003), por exemplo, situa a mulher 

como figura independente, que constrói a cada dia seus sonhos, sem a necessidade da 

companhia de um homem para se sentir feliz. 



ISBN: 978-85-732-0158-1 

164 

 

O conto A Moça Tecelã narra o dia a dia de uma mulher que tece, nada lhe falta, 

passa seu dia a tecer. A moça usa seu tear para expressar seus sentimentos. Através das cores 

das linhas, tece a vida e seus humores. Num certo dia, começa a sentir-se solitária e chega à 

conclusão de que necessita da companhia de um marido para que, assim, possa construir 

família. Imediatamente, pega os fios e começa a tecer um marido imaginariamente ideal. 

Contudo, com o passar do tempo, ela começa a perceber que seu marido não tinha os 

mesmos sonhos que ela, e, como esta realidade não lhe fazia mais feliz, percebeu que poderia 

viver melhor sem uma figura masculina, com a qual tanto sonhou, e, nesse momento, ela 

resolve desmanchá-lo, e levar sua vida como antes, sozinha.  

 

A sexualidade e seus códigos  

 

Michel Foucault manifesta o processo da repressão à sexualidade, vivida pela 

sociedade a partir do século XVIII e questiona os sujeitos sobre o quão hipócritas são nesse 

curso do regime vitoriano e aponta a rigidez vivida nessa época, em que a sexualidade era 

oprimida e que esse momento histórico poderia se perpetuar. Ele afirma, em sua História que, 

ao contrário do que muitos pensam, até o século XVIII a sexualidade era um território pouco 

desbravado, não havia problemas nas palavras ditas e as grosserias e obscenidades gozavam 

de certa  liberdade (FOUCAULT, 2016).  

Michelle Perrot, em seu livro Minha história das mulheres (2007), afirma que, por 

muito tempo, as mulheres foram objetos de um relato histórico que as levou ao silêncio e à 

invisibilidade. 

Por serem invisíveis, de acordo com Perrot, (2007), sua atuação se passa quase que 

exclusivamente no ambiente privado da família. Dentre todas as razões apresentadas para a 

invisibilidade das mulheres, a autora destaca que o silêncio mais profundo é o silêncio do 

relato, pois se faz dominado pelo exclusivismo político-econômico e social-masculino, no 

qual a história produzida é a história das rainhas e heroínas ou a história das mulheres 

imaginadas e idealizadas pelo homens. 

Levando essas duas realidades em consideração, pode-se observar que, no conto A 

moça tecelã, no momento em que a personagem decide tecer alguém para lhe fazer 

companhia, acreditando que precisava de alguém para ser feliz, e quando percebe que não era 

como ela imaginava, já que ele não possuía os mesmos ideais que ela, decide destecer, pois 

percebe que consegue ser mais feliz sozinha.  
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De acordo com a obra Minha história das mulheres (PERROT, 2006), por muito 

tempo, as mulheres foram impedidas de se expressar, tanto de forma sexual quanto 

intelectual, graças a uma sociedade patriarcal que pregava que o lugar do sexo feminino era 

na casa, e todas deviam total obediência à figura masculina que vivesse na residência. 

 Sob essa realidade, por muitos séculos, a mulher não teve oportunidade de ser 

realmente representada em seu cotidiano real, já que as representações que aparecerem 

durante a história da literatura foram de mulheres abastadas ou figuras sexualizadas pelos 

homens. Entretanto, Michelle Perrot (2006) traz a figura feminina sob uma nova ótica, através 

de seus contos, nos quais representam, de forma simbólica, a trajetória das mulheres.  

Levando em consideração a obra de Michelle Perrot, Minha história das mulheres 

(2006), a autora deixa claro que, no início do século XIX, o setor têxtil foi uma grande 

oportunidade para as mulheres ingressarem no mercado de trabalho por motivo de 

sobrevivência e, por serem admitidas muito jovens (entre 12 e 13 anos), passaram parte da sua 

adolescência trabalhando e só saíam após casar-se ou ter seu primeiro filho, contudo, 

retornaria ao trabalho quando seu filho estivesse crescido (primeira infância).  

 

Tecendo uma análise 

 

Assim como na história da mulher - e representada de forma lúdica na Moça Tecelã – 

ela era explorada até a exaustão já que a mesma era obrigada a conciliar trabalho e a casa, 

graças à sociedade patriarcal na qual ela viveu. Levando isso em consideração, comparando 

ao conto em questão, a tecelã, assim como na vida real, começa obedecer às ordens e realizar 

tarefas, a fim de servir aos anseios de seu marido, o qual coloca, em primeira instância, o 

capitalismo e o sentimento de posse. 

 Contudo, ao contrário do que aconteceu com inúmeras mulheres durante o percurso 

da história, Marina Colasanti visa, em seu conto, o livre arbítrio da protagonista já que, 

através da arte de tecer ela tem o direito de construir e escolher seu futuro e as pessoas que 

participam da sua vida. Isso nos leva a refletir em torno do lugar de resistência que Foucaul 

nos apresenta. Ele concebe: 

 

Da mesma forma que a rede das relações de poder acaba formando um 

tecido espesso que atravessa os aparelhos e as instituições, sem se localizar 

exatamente neles, também a pulverização dos pontos de resistência atravessa 
as estratificações sociais e as unidades individuais. E é certamente a 

codificação estratégica desses pontos de resistência que torna possível uma 
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revolução um pouco a maneira do Estado que repousa sobre a integração 

institucional das relações de poder (2011, p.107).  

 

No conto A moça tecelã, percebe-se que há um fio pulverizado de resistência; há um 

lugar de constituição de si em torno do lugar feminino. Para Perrot (2007), embora a mulher 

tenha ocupado o mercado de trabalho a partir do século XIX, ela ainda se submetia aos 

preceitos familiares patriarcais que perpassam através, por exemplo, do cristianismo  até os 

dias atuais. Sendo assim, o lugar feminino no conto transgride esse lugar do ideal feminino da 

sociedade patriarcal, visto que a moça tecelã não abriu mão de sua felicidade para viver 

conforme os pré-requisitos sociais estabelecidos para a mulher.      

 

Considerações Finais 

 

Baseando-se em todas as referências textuais que foram consideradas neste artigo, foi 

observada que a mulher, por muitos anos, foi mantida em anonimato e que, mesmo com essa 

realidade, não significa  dizer que ela não tenha lutado por sua autonomia, mesmo que seja 

dentro do seu próprio lar, já que não lhe era permitido uma voz ativa na  sociedade até o 

surgimento do emprego para complementar no orçamento da casa. No entanto, em nossa 

análise, entrevemos, a partir dos teóricos citados, que no texto A moça tecelã há vestígios de 

uma posição feminina que sai do anonimato para trilhar uma posição de sujeito que busca 

construir um novo olhar para o feminino, lugar de resistência e transgressão dos valores 

cultuados no século VII e que perpassam até nossos dias, através de práticas discursivas ainda 

vigentes.   
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DISSIDÊNCIAS DO EU: LAÇOS EXASPERADOS DA PERVERSÃO 

 

Letícia Simões Velloso Schuler  

(UFPB) 

 

Hermano de França Rodrigues 

(UFPB) 

 

Introdução  

 

Derivada do latim perversione, cujo significado está relacionado ao ato ou efeito de 

perverter-se, isto é, corromper, desmoralizar, a perversão pode ser analisada como um 

fenômeno político, social e sexual presente na sociedade. Na tradição médica do século XIX, 

mais especificamente no terreno da sexualidade, o termo foi reservado para designar o desvio 

de uma função normal, especialmente no campo psíquico. Desse modo, ingressamos no 

campo da moralidade a fim de definirmos o que é ―normal‖ e o que é ―anormal‖ ou 

―perverso‖. 

Isto posto, o presente trabalho, alicerçado nos constructos teóricos da psicanálise 

freudiana, debruça-se nos espectros da perversão alojados em Montresor, personagem do 

conto O barril de amontillado, do consagrado escritor Edgar Allan Poe. Deparamo-nos, na 

narrativa em foco, com um desejo de vingança por parte do protagonista, logo, procuramos 

elucidar as razões e desejos que motivaram o personagem a infringir as leis sociais.  

Assim sendo, dividimos o presente trabalho em três momentos. Primeiro, dedicamo-

nos a um breve percurso histórico referente à temática a ser analisada no corpus em questão. 

Em seguida, numa abordagem mais psicanalítica, apresentamos as reflexões de Sigmund 

Freud acerca da perversão, quando este torna o termo um conceito para a psicanálise, em 

1905, em sua obra Três ensaios sobre a teoria da sexualidade e, logo após, enveredamos no 

texto literário a fim de analisá-lo, compreendendo, assim, como as atitudes do personagem 

dialogam com a teoria freudiana.  

Esse diálogo entre a literatura e a psicanálise pode ser melhor compreendido a partir 

dos apontamentos feitos por Jean Bellemin-Nöel, em sua obra Psicanálise e Literatura, visto 

que acreditamos que a teoria psicanalítica é a peça fundamental no processo de decifração da 
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narrativa, ou seja, temos por finalidade ―descrever os princípios e o leque de meios que a 

psicanálise colocou à nossa disposição para nos permitir ler melhor a literatura‖
1
. 

 

A dinâmica perversa 

 

O termo que nos propusemos a detalhar e explicar neste trabalho traz consigo um peso 

que acaba contribuindo para que essa designação seja associada a uma forma de julgamento 

moral. Ao retornarmos à época medieval, por exemplo, percebemos que o uso dessa palavra é 

carregado de juízo de valor. Mas, antes de adentrarmos nessa categoria específica, é 

necessário compreender como a expressão sexualidade e o sexo, eram concebidos em épocas 

específicas. 

Durante o século XVIII, surge certa inclinação para se falar de sexo não como algo a 

ser condenado, mas sim que fosse passível de ordenação. Surge assim, um tipo de discurso 

que apelava para a utilidade. Essa ocasião marca o início de uma série de discursos que 

afirmavam e consideravam a sexualidade como aquela que deveria ser tratada como 

instrumento de análise e interferência. Com isso, no meio social, esse conjunto de 

comportamentos que concernem apenas à satisfação do desejo sexual, prosseguia numa 

reprimida busca pelo prazer, e aqueles que fugiam da norma eram praticamente proscritos da 

própria civilização.  

Os estudos e compreensão acerca da sexualidade humana passam por mudanças a 

partir do século XIX. Isso ocorre devido ao surgimento da sexologia que toma para si o 

propósito de descrever as práticas sexuais, classificando-as em ―saudáveis‖ ou ―perversas‖, e 

concomitantemente a esse fato, a medicina era influenciada por ideais higienistas. Temos, 

assim, o termo ―perversão‖, que passa a integrar o vocabulário médico, na acepção de um 

desvio sexual ou de uma degradação de uma função orgânica.  

Nesse itinerário da medicina ascendente, a expressão da sexualidade humana que 

demonstrasse qualquer incidência de transgressão, era catalogada, desmoralizada e tratada 

como uma anormalidade sexual que se acreditava existir. Dessa forma, um dos preceptores 

mais notórios a realizar essa tarefa foi o psiquiatra alemão Richard von Krafft – Ebing, que, 

em 1886, publica a obra Psychopathia Sexualis. Nessa célebre obra médica, encontram-se 

catalogadas em torno de 238 casos daquilo que a ciência médica classificava como transtornos 

psicossexuais. O incesto, o sadomasoquismo, a necrofilia, a pederastia, o exibicionismo, entre 

                                                             
1 BELLEMIN-NÖEL, 1978, p. 13 
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outros desvios sexuais, são exemplos de quadros que a medicina da época classificava como 

sendo práticas degenerativas e que são observados em tal coletânea. Ainda na mesma obra, o 

psiquiatra define os perversos como ―filhos ilegítimos da natureza‖ e denomina as perversões 

sexuais como sendo ―parestesias do instinto sexual‖.  

Michel Foucault, em sua obra História da sexualidade 1:a vontade de saber (1976), 

traz algumas considerações a respeito desses discursos presentes nos séculos XIX e XX, 

quando ele afirma que, nesse período, houve ―uma dispersão de sexualidades, um reforço de 

suas formas absurdas, uma implantação múltipla das ‗perversões‘‖
2
. Em um dos tópicos do 

segundo capítulo, o filósofo e teórico francês afirma que ―da infância à velhice foi definida 

uma norma do desenvolvimento sexual e cuidadosamente caracterizados todos os desvios 

possíveis; organizaram-se controles pedagógicos e tratamentos médicos (...)‖
3
. E ainda 

questiona qual seria o objetivo final daquilo que ele considera como sendo ―uma atenção 

loquaz com que nos alvoroçamos em torno da sexualidade‖. Seria uma forma de ―assegurar o 

povoamento, reproduzir a força de trabalho, reproduzir as formas das relações sociais; em 

suma, proporcionar uma sexualidade economicamente útil e politicamente conservadora?‖
4
. 

A visão de que a perversão seria ou não um tipo de conduta sexual que serviria como 

diagnóstico, ou seja, de que seria ou não considerada uma patologia, é abordada também por 

Ferraz (2010), quando ele questiona se a perversão seria ―uma forma de conduta sexual 

passível de aparecer em quadros diagnósticos variados ou seria ela uma estrutura psíquica 

independente‖. E afirma que o psicanalista austríaco Otto Kernberg debruçou-se sobre essa 

questão, de tal forma que dividiu as manifestações da perversão a partir do ponto de vista 

estrutural. A partir dessa divisão, o teórico reservou o termo ―estrutura perversa‖, ―para os 

casos de perversão na organização borderline de personalidade‖ 
5
.  

À vista disso, a concepção médica vigente era de que todo prazer sexual deveria estar 

relacionado apenas a uma função puramente biológica, ou seja, toda e qualquer atividade que 

não contemplasse a reprodução da espécie, a procriação, era considerada perversa. Enfim, 

tanto uma degeneração moral quanto biológica.  

Durante o mesmo século, outra ciência estrutura-se a fim de compreender o psiquismo 

humano de uma forma distinta. Assim, diversos autores fazem suas considerações acerca da 

perversão, aceitando-a como categoria diagnóstica, ―lado a lado com a neurose e a psicose e, 

até mesmo, com a personalidade psicopática ou antissocial, como Ferenczi (1992) e Melanie 

                                                             
2 FOUCAULT, 2015, p. 41 
3 Ibid., p. 40 
4 Ibid., p. 40 
5 FERRAZ, 2010, p. 20 
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Klein (1981). A psicanálise lacaniana (...) colocou a figura da estrutura perversa como uma 

das possíveis organizações psíquicas‖. 
6
  

Enfim, essa nova ciência rompe com paradigmas e preconceitos acerca da sexualidade 

humana. Mas, é com base nas teorias freudianas, que serão explicadas e detalhadas a seguir, 

que iremos analisar as questões referentes à perversão e como elas se determinam na vida 

psíquica do sujeito.  

 

Dimensões do desejo perverso 

 

Durante o século XX, época esta que procede o momento que foi palco para muitas 

transformações acerca das concepções e teorias que envolviam a sexualidade humana, 

Sigmund Freud, considerado o pai da psicanálise, debruça-se pela primeira vez na teoria das 

perversões. O psicanalista baseia-se nos postulados escritos pelo Richard von Krafft-Ebing 

para analisar a perversão não mais como um fenômeno puramente sexual orgânico e, sim, 

como um fenômeno psíquico. Essa concepção passa a considerar mais a subjetividade do 

indivíduo, do que, essencialmente, as práticas exercidas por ele no contexto social. 

Em 1905, Freud desenvolveu uma das primeiras abordagens acerca do termo, em sua 

obra Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Nela, apesar de ainda vislumbrar algumas 

características do pensamento médico do século anterior, o teórico discorre sobre anomalias 

sexuais denominando-as como ―aberrações‖. O ato perverso, segundo ele, tem relação com a 

primazia da genitalidade e que seria um resultado do desenvolvimento psicossexual da 

criança. Dessa forma, aquilo que seria visto como ―normal‖, seria o escoamento da libido para 

os genitais, e qualquer modificação dessa premissa, seria concebida como perversão.  

Nessa perspectiva, é possível encontrar um traço perverso na atividade sexual da 

maioria dos indivíduos, já que, nas relações sexuais, existem as ―metas sexuais provisórias‖, 

que, segundo Freud, são aquelas atividades que aumentam a excitação e duram até a obtenção 

da meta sexual final. Assim, ao comparar com os estudos das perversões feitos pelos médicos, 

quando estes atribuíam o caráter de sintomas de doenças ou degeneração, o psicanalista 

conclui que: 

 

A experiência diária mostra que essas extensões, em sua maioria – as menos 

sérias entre elas, de toda forma- , são um componente que raras vezes falta 

na vida sexual das pessoas sãs, e que estas as julgam como as outras 
intimidades. (...) Em nenhum indivíduo são estaria ausente, em sua meta 

                                                             
6 Ibid., p. 20 
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sexual normal, um ingrediente a ser denominado perverso, e já bastaria essa 

universalidade para demonstrar como é inadequado usar reprovativamente o 

nome ―perversão‖ (FREUD, 2016, p. 55-56).  
 

Assim, a perversão sexual apenas se configura como um sintoma patológico, caso as 

metas sexuais provisórias ocupassem o lugar da meta sexual normal ou assumissem a função 

estrutural da sexualidade, ou seja, quando elas se tornam o ato sexual propriamente dito. A 

―normalidade‖ estaria, assim, relacionada à primazia da sexualidade genital.  

Durante o texto, Freud nos trás uma comparação entre a neurose e a perversão, de tal 

forma a esclarecer o conceito da teoria aqui analisada. Observamos que, apesar de ambas 

terem origem na sexualidade infantil, possuem diferentes resultados para a forma de lidar com 

as repressões. O neurótico recalca suas ideias, o que contribui para que a própria realidade 

seja substituída por uma subjetiva, já no comportamento perverso, o desejo aparece como 

vontade de gozo, eximido de qualquer pesar, o indivíduo sabe exatamente o que quer.  

A dinâmica perversa é também mencionada no texto Moral sexual civilizada e doença 

nervosa moderna (1908), no momento em que o psicanalista analisa a ocasião em que a 

pulsão se fixa de modo único, visando apenas à satisfação, tornando-se assim dispensável para 

―o processo civilizatório, podendo, inclusive, ‗degenerar-se‘ até as chamadas 

anormalidades‖
7
, ou seja, as perversões.  

Freud continua a discussão sobre a perversão no seu texto de 1940, Clivagem do ego 

no processo de defesa. Desta vez, debruça-se sobre a ideia de que a clivagem intrapsíquica 

possibilita ao sujeito a elaboração de duas realidades distintas. Existe assim, um conflito entre 

a condição existente por parte do instinto e, em oposição, a condenação por parte da realidade 

na qual o indivíduo realmente se encontra. Enquanto uma delas considera o contexto em que 

se está inserido, a outra nega, substituindo-a pelo seu próprio desejo. Segundo Laplanche e 

Pontalis (2001), a clivagem do ego foi uma:  

 
Expressão usada por Freud para designar o fenômeno muito particular – que 

ele vê operar, sobretudo, no fetichismo e nas psicoses – da coexistência, no 

seio do ego, de duas atitudes psíquicas para com a realidade exterior quando 
esta contraria uma exigência pulsional. Uma leva em conta a realidade, a 

outra nega a realidade em causa e coloca em seu lugar uma produção do 

desejo. Esta duas atitudes persistem lado a lado sem se influenciarem 
reciprocamente (p. 65) 

 

Tais dinâmicas pulsionais são o único cenário, encontrado pelo sujeito, de exercer sua 

atividade sexual, a fim de construir sua subjetividade. É lícito afirmar ainda que o perverso 

                                                             
7 FREUD, 1908, p. 193 
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vive sua sexualidade através da ação. Destarte, tendo em vista esta breve apresentação das 

reflexões que Freud dispensou à noção de perversão, podemos, então, debruçar-nos sobre a 

narrativa em questão, para tentar apreender de que maneira Montresor lida com seus desejos 

perversos.  

 

O funcionamento perverso 

 

Edgar Allan Poe é um aclamado escritor americano, cujos escritos se caracterizam por 

quase sempre abordarem uma única temática, a morte. Tema este que está presente em uma de 

suas mais célebres obras, o poema O corvo. Em um ensaio, intitulado The philosophy of 

composition, que, numa tradução livre, ficaria A filosofia da composição, o escritor afirma 

que a morte é o mais melancólico dos temas, o que torna a melancolia o mais legítimo de 

todos os tons poéticos, assim, através dessa temática seu objetivo seria provocar nas almas 

mais sensitivas, as lágrimas, por isso a escolha do conteúdo para o texto. 

Não obstante, no conto O barril de Amontillado, escrito em 1846, que analisaremos a 

seguir, narra a concretização de uma vingança planejada por um amigo contra o outro, a partir 

do ponto de vista do próprio assassino. A história inicia-se com Montresor relatando o quanto 

suportou as inúmeras ofensas recebidas por Fortunato, e quando este começou a insultá-lo, 

jurou vingança. Segundo ele, esta decisão já era ―certa e definida‖ e ―não haveria apenas de 

puni-lo, mas iria puni-lo com impunidade‖. 
8
 E, para que a punição tivesse um resultado 

satisfatório, o assassino manteve o seu comportamento para que a vítima não desconfiasse, 

não deu motivos para que a vítima duvidasse de sua boa vontade, continuou a sorrir para o 

mesmo, mas, ele afirma que Fortunato ―jamais percebeu que agora eu sorria imaginando sua 

destruição‖. 
9
 

É nítido perceber que o personagem é capaz de elaborar duas realidades, de tal forma 

que existe um conflito entre a demanda do instinto e sua satisfação, que pode ser vista como 

uma defesa, e a realidade que cumpre um papel de proibição, ou seja, tem uma função 

contrária. Tal comportamento é descrito por Freud em seu texto, já citado anteriormente, 

Clivagem do ego no processo de defesa. Montresor revela ao leitor uma ambiguidade em sua 

personalidade, o que podemos relacionar com a clivagem intrapsíquica que, como já 

discutimos, possibilita a existência dessas duas práticas distintas que coexistem, mas não se 

influenciam.  

                                                             
8 POE, 2017, p.97  
9 Ibid., p. 97 
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O estudo da literatura nos possibilita não apenas o diálogo da mesma com outras 

ciências, mas também entre as próprias narrativas. Por isso, destacamos aqui a narrativa da 

escritora brasileira Lygia Fagundes Telles, Venha ver o pôr-do-sol. Inserido na coletânea 

Antes do Baile Verde (1970), o conto narra a história de Ricardo e Raquel, ex-namorados, 

que, a pedido de Ricardo, marcam um último encontro de despedida. E, após a leitura da obra, 

fica claro que, assim como Montresor, o personagem apresenta traços e atitudes perversas, 

visto que, dentre outros exemplos, ambos matam por vingança.  

No momento em que está prestes a realizar aquilo que planejou, Ricardo se mostra o 

quanto está satisfeito ao ver todo aquele sofrimento que ele ocasionou, o personagem goza 

com aquela cena, de modo que ―tinha o seu sorriso meio inocente, meio malicioso‖ 
10

. Além, 

disso, podemos perceber que ele também vive entre duas realidades, pois, no final da 

narrativa, suas atitudes demonstram que nada tinha acontecido, ele apenas ―acendeu um 

cigarro e foi descendo a ladeira.‖ 
11

. E essa característica é reforçada com a última frase do 

conto, que é também descrita no início: ―Crianças ao longe brincavam de roda.‖ 
12

.  

Após relatar seu desejo de vingança, Montresor dá início a sua desforra relatando que 

Fortunado se orgulhava ―por ser um connoisseur de vinhos‖ 
13

, e por isso o convida para sua 

adega, a fim de verificar se um barril que ele recebeu é realmente de amontillado. A partir das 

descrições, o leitor passa a compreender que as verdadeiras intenções do assassino estão 

próximas de serem concretizadas.  

Ao chegarem à adega, local onde o crime será realizado, o personagem propõe um 

brinde a Fortunato, que aceita prontamente, levando ―a bebida aos lábios com uma expressão 

lasciva de deleite‖
14

 e anunciando: 

 
- Um brinde aos mortos que repousam à nossa volta.                                                                       

- Um brinde à sua vida, que há de ser longa. 

Ele tomou meu braço mais uma vez e seguimos. 

- Sua adega é enorme. 
- Os Montresor eram uma família grande e numerosa. 

- Esqueci-me de seu brasão.  

- Um pé dourado em um campo azul-celeste; o pé está esmagando uma 
serpente erguida que crava as presas no calcanhar.  

- E o lema? 

- Nemo me impune lacessit
15

 (POE, 2017, p. 100) 

 

                                                             
10 TELLES, 2008, p. 42 
11 Ibid., p. 44 
12 Ibid., p. 44 
13 POE, 2017, p. 98 
14 Ibid., p. 100 
15 Em latim no original: ―Ninguém me insulta impunemente‖ 
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Há, nesse excerto, um nítido tom de ironia em dois momentos. Os personagens 

brindam à longevidade da vida, que entra em contraposição com o real motivo dos dois 

estarem no local. Além disso, é interessante verificar o lema do brasão da família de 

Montresor, que, de certa forma, já prognostica o desfecho da narrativa, além de fazer 

referencia àquilo que foi dito pelo personagem logo no início da narrativa.  

Eles seguem pelo caminho que possivelmente levaria ao barril de amontillado, e 

chegaram, ―por fim, a uma cripta profunda, onde a podridão do ar fez com que nossas tochas 

brilhassem sem queimar‖ 
16

. Dessa forma, Montresor inicia o seu plano ao alcançar as pedras 

e o cimento que tão logo seriam utilizados, de modo que, ao se aproximar da meia-noite, sua 

tarefa chegaria ao fim.  Assim, após erguer a última pedra que finalizaria a parede construída 

no nicho que prende Fortunato, a narrativa se encerra. E, no desfecho do conto, temos:  

 

Silêncio. Empurrei minha tocha pela abertura restante e deixei-a cair lá 
dentro. O tintilar dos guizos foi a única resposta. Senti um aperto no peito; 

decerto, causado pela umidade das catacumbas. Apressei-me para concluir a 

tarefa. Empurrei a derradeira pedra na posição definitiva e a cobri com 

cimento. Por cima da parede recém-erguida, repus a muralha de ossos. Por 
meio século, nenhum mortal as perturbou. In pace requiescat!  (p. 104) 

 

Destarte, percebemos que o perverso sempre se coloca acima da lei, pois, temos na 

narrativa em questão, um personagem que tira do outro o direito à vida, já que ele tem como 

prioridade apenas a satisfação de seus desejos, tem como objetivo principal, a concretização 

de suas escolhas.  

 

Considerações Finais 

 

Ao percorremos a narrativa descrita por Poe, pudemos apreender algumas marcas 

particulares de um sujeito considerado perverso. Primeiramente, analisamos a trajetória do 

termo e quais significados foram atribuídos a este ao longo do tempo. Observamos que o 

fenômeno surge como uma patologia caracterizada pelo desvio das normas estabelecidas pela 

sociedade. A perversão, segundo pudemos verificar a partir dos constructos teóricos de 

Sigmund Freud, é uma parte constituinte do ser humano e sua patologia se dá quando as 

metas sexuais provisórias ocupam o lugar da meta sexual normal.  

Debruçamo-nos sobre o protagonista do conto, Montresor, a fim de aprofundar as 

interpretações deste, com as teorias a respeito da constituição perversa do indivíduo, 

                                                             
16 POE, 2017, p. 101 
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explicando, assim, como a perversão se faz na narrativa e qual a sua importância na análise 

psicanalítica do texto literário. O personagem goza com o sofrimento de Fortunato ao deixá-lo 

dentro de um nicho que fora construído por ele mesmo, assim, sendo o tintilar dos guizos a 

única resposta para o último chamado pela vítima, a sua máxima satisfação é atingida. 
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A DEGUSTAÇÃO DA MORTE: HORROR E DESEJO EM NOITE NA TAVERNA 

 

Matheus Pereira de Freitas  

(UFPB) 

Hermano de França Rodrigues 

(UFPB/PPGL) 

 

Introdução 

  

A realidade é imposta ao sujeito a partir de sua gênese. Ao nascer, o corpo do bebê é 

bombardeado por sensações estranhas, o ar queima ao adentrar os pulmões virgens do recém-

nascido. Na infância, no entanto, experimentamos o prazer do brincar. Criamos e destruímos 

mundos, interagimos com realidades fictícias, capazes de atenuar a dor do real. No texto, 

Escritores Criativos e Devaneio de 1908, o pai da psicanálise, Sigmund Freud, relaciona as 

brincadeiras infantis com a criação literária, em ambas as atividades o sujeito permite-se 

fantasiar e criar suas próprias realidades. 

Para a psicanálise, a fantasia corresponde a um espaço criado pelo inconsciente do 

indivíduo, capaz de aplacar suas dores e os desejos que o cerca. Diante disso, percebemos que 

nos discursos de vários escritores, a criação literária surge a partir de anseios e tentativas de se 

externar uma angústia sem nome. A escritora Lya Luft exprime: ―Nós tentamos em parte fazer 

pela arte uma catarse de nossas angústias existenciais, em parte falando por todos...‖.  A arte, 

e, consequentemente, a fantasia, surge como uma necessidade humana, uma tentativa de 

exteriorizar e de dar forma aos fantasmas da nossa psique.  

Diante dessas considerações, nesse trabalho, buscamos delinear os contornos 

fantasiosos do personagem Solfieri da obra, Noite na Taverna (1855) do escrito romântico 

Álvares de Azevedo. Utilizaremos uma abordagem histórica que vislumbra o discurso sexual 

e suas determinadas práticas, a fim de alcançarmos as bases históricas da psicanálise. A 

ciência da psique humana será nossa base teórica, abordaremos a teoria das pulsões, da 

realidade psíquica e das perversões sexuais. Esperamos, dessa forma, trilhar uma análise que 

contemple a ponte estabelecida entre, a literatura e a psicanálise, por Freud na gênese da sua 

ciência. 
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A busca 

 

O sexo é inerente ao ser humano e, consequentemente, acompanha-o desde a aurora da 

civilização. No Paleolítico, a Vênus de Willendorf
1
 fora talhada e esculpida à imagem da 

fertilidade e sensualidade. Na Grécia Antiga, o culto a Baco era um torpor de orgias e vinhos; 

o sexo era necessariamente ritualístico. Todavia, com o advento do Cristianismo e sua 

dissipação territorial, o sexo fora restringindo à procriação, crescei e multiplicai-vos é o 

aforismo bíblico, mas somente com a prerrogativa do casamento.  

No século XVII, após o Concílio de Trento, o sacramento da confissão fora 

disseminado com veemência. Em História da Sexualidade, Michel Focault aponta como essa 

prática, originalmente monástica, converte-se num discurso sexual e impele uma discrição 

minuciosa do ato, a fim de que a moral atingisse a privacidade do sujeito pelo crivo da 

palavra. O filósofo destaca: ―não somente confessar os atos contrários à lei, mas procurar 

fazer de seu desejo, um discurso [...] A pastoral cristã inscreveu, como dever fundamental, a 

tarefa de fazer passar tudo pelo crivo interminável da palavra‖ (FOCAULT, 1976, p.27). 

Apesar da repressão veemente, é neste mesmo século que a literatura sadiana irá surgir. 

Mesmo sobre os grilhões da bastilha e das outras prisões, Sade consagra-nos com uma 

literatura luxuriosa e libertina, trazendo para a ordem do discurso as mais variadas práticas e 

requintes que o gozo blasfemo pode proporcionar. Nas palavras de Georges Bataille, para 

Sade, ―a vida era, a procura do prazer; e o prazer era proporcional à destruição da vida‖, na 

escritura do Marquês, o sexo reivindica seu valor subjetivo e identitário, subvertendo as 

barreiras morais e religiosas de sua época.  

No século XVIII, a interdição do discurso e práticas sexuais se dará por outra vertente. 

Foucault (1984) aponta para uma Polícia do sexo, um discurso social e político que impõe ao 

sexo uma utilidade
2
, seja para procriação, por um estado de saúde ou mesmo para a análise de 

dados. Todavia, um paralelo pode ser traçado a partir das práticas utilitárias. Fora a primeira 

vez que uma população, de maneira constante, inferiu que seu futuro e fortuna estavam 

ligados com a maneira como cada qual usa seu sexo
3
. Um outro ponto interessante abordado 

por Foucault (1984), nesse período, é como as instituições de ensino infantil regulavam a 

sexualidade dos infantes pelo silêncio, pelas disposições e construções arquitetônicas das 

salas e corredores. Começara-se a partir desses moduladores, uma preocupação pública com a 

                                                             
1 Estatueta feminina data em 28 000 e 25 000 anos antes de Cristo. 
2 História da Sexualidade, Michel Foucault, 1976, p. 31. 
3 Ibidim, p. 32 
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intimidade dos infantes. Com efeito, professores, familiares, médicos e pedagogos se 

dispuseram a impor uma série de preceitos, valores e pareceres. Entretanto, outro cenário era 

vivenciado por Saltzmann
4
 (1776), em seu pensamento sobre a educação e sua relação com a 

sexualidade infantil. Para o autor, a criança não seria meramente um espectador de sua 

subjetividade, por isso: ―impunha-se lhe um certo discurso razoável, limitado, canônico e 

verdadeiro sobre o sexo – uma espécie de ortopedia discursiva.‖ (FOCAULT, 1976, p.35) 

A era seguinte ficara marcada pelos grandes avanços científicos. A medicina crescia e 

difundia uma grande política de ―higienização‖ social e individual, consequentemente, o sexo 

deveria ser reflexo desses preceitos. O sexo higiênico tornara-se uma prerrogativa médica e 

moralmente aceita. A família burguesa deveria ser preservada de qualquer tipo de 

degradação, e, para tanto, erigiu-se uma verdadeira crença na centralização do genital. A 

psiquiatria preocupara-se em catalogar todo tipo de variação sexual que fugisse dessas 

prerrogativas estabelecidas, criando uma verdadeira gama de vocábulos e terminologias 

técnicas, que insinuavam uma deterioração para seus significantes. A terminologia das 

―perversões sexuais‖ entra para o vocabulário da psiquiatria, como aponta Ferraz: ―As 

perversões sexuais adentraram o vocabulário da psiquiatria como anomalias ou aberrações da 

conduta sexual‖ (FERRAZ, 2000, p.22) Em Psychopathia sexualis
5
, de 1866, Richard von 

Krafft-Ebing afirmara que a existência dos perversos era uma prova indelével da vitória 

animalesca perante a sociedade. Descrevendo e catalogando uma série de práticas 

consideradas desviantes e patológicas, ele escreve um apelo à ciência, a fim de normalizar e 

resguardar a humanidade de uma desenvolução.  

A psicanálise surgirá a partir desse terreno tortuoso, Sigmund Freud dedicará sua vida 

e obra para analisar as intempéries e vicissitudes da subjetividade humana. A obra Três 

Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, de 1905, fora uma marca para a ciência recém-criada, 

dentre as considerações e teorizações dos ensaios sobre as reverberações da sexualidade 

infantil, reeditadas na subjetividade adulta. Freud também aponta para uma descentralização 

da genitalidade. São os desvios em relação à meta sexual. Com isso, o mestre vienense 

caracteriza o caráter polimorfo da sexualidade humana. Dessa forma, as ditas práticas 

perversas representam um novo itinerário simbólico. A descentralização genital seria uma 

travessia neurótica rumo a uma experiência sexual, suas práticas seriam, dessa forma, 

múltiplas representatividades da subjetividade do homem. Freud (1905) arquitetou um novo 

                                                             
4 Organizador do Philanthropinum; ―Aí ocorreu a primeira comunhão solene do sexo adolescente com o discurso 

racional [...]‖ (Ibidim, p. 35). 
5 Richard von Krafft-Ebing, Psychopathia sexualis: étude médico-légale à l‘usage des médecins et des juristes 

(STUTTGART, 1886). 
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discurso do sexo e sua relação intrínseca com a subjetividade do sujeito. A psicanálise torna-

se uma ciência capaz de investigar verdadeiros tabus sociais e desmitificar preconceitos e 

dizeres que iam de encontro com a individualidade expressiva do homem. 

Por esses e outros motivos, o diálogo entre literatura e psicanálise torna-se possível, 

pois ambas discutem e anseiam buscar o que é intrínseco à humanidade, a sua subjetividade. 

Na obra Psicanálise e Literatura (1979), Bellemin-Nöel dedica seu estudo para ―a finalidade 

da investigação que torna-se então esta: descrever os princípios e o leque de meios que a 

psicanálise colocou à nossa disposição para nos ler melhor a literatura.‖ (BELLEMIN-NÖEL, 

1979). 

 

O esculpir do inconsciente 

  

Em Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade (1905), Sigmund Freud discorrerá 

acerca das pulsões [Trieb] e seu caráter inato na psique humana. As pulsões comportam-se 

como potências motrizes, capazes de direcionar a meta sexual, ou seja, a ação à qual o instinto 

impele. O mestre vienense discorrerá que se considera como meta sexual normal ―a união dos 

genitais no ato denominado copulação, que leva à resolução da tensão sexual e temporário do 

arrefecimento do instinto sexual‖ (FREUD, 1905, p. 40). Todavia, o autor argumenta, em 

seguida, que, no cenário sexual mais comum, já se nota desvios em relação a essa meta, 

práticas que, se desenvolvidas, geraram as perversões, consequentemente, as práticas ditas 

perversas não serão necessariamente patológicas.  

As perversões, segundo Freud são: ―a) extensões anatômicas das áreas do corpo 

determinadas para a união sexual; b) permanecimentos nas relações intermediárias com o 

objeto sexual
6
‖ (FREUD, 1905, p. 41) A utilização da mucosa dos lábios e boca, a utilização 

do orifício anal, são exemplos ilustrados pelo pai da psicanálise. A intitulação de patologia 

referente às perversões se dará, para Freud, apenas quando o anseio ao fetiche se torna a 

própria meta sexual, desprendendo-se do parceiro que seria o seu objeto sexual. O fetiche 

torna-se o único objeto sexual. Portanto, distanciando-se das conceituações e generalizações 

atribuídas para uma sexualidade dita patológica. Freud (1905) abordará a sexualidade como 

sendo propriamente desviante, procurando nos escombros da psique, entender e analisar os 

múltiplos semblantes da subjetivação humana. Deparamo-nos com a realidade psíquica, esfera 

                                                             
6 A pessoa da qual vem a atração sexual. 
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distorcida da realidade, em que as pulsões são parcialmente difratadas pelo inconsciente. A 

fantasia se inscreve diante dessa realidade do psiquismo.  

Participando da conjuntura psíquica, a fantasia é uma artimanha do inconsciente. Ela é 

o resultado de um desejo imperioso que não pode ser saciado na realidade. Dessa forma, o 

inconsciente forja uma realidade psíquica, capaz de refratar, parcialmente, o desejo. Segundo 

o psicanalista, Juan – David Nasio, a fantasia consiste em: ―modelar a realidade segundo uma 

representação parasita que nos tiraniza, ou melhor, segundo uma ação dramática interior que 

se impõe incessantemente. Interpretamos nossa realidade segundo roteiro das nossas 

fantasias‖ (NASIO, 2007, p.17) Há sujeitos que não têm consciência de que suas relações e 

subjetivações, são influenciadas por suas fantasias mas, essa intimidade ocorre graças ao 

inconsciente que opera incessantemente. Algo que poderíamos destacar, nesse instante, é o 

aforismo do psicanalista Jacques Lacan: ―não há relação sexual‖
7
. Nasio revisita essa célebre 

frase expondo que a fantasia individual dos parceiros é operante no momento do ato sexual:  

 
Não existe criatura capaz de amar outra criatura tal como ela é. Pedimos ao 

nosso amado para se adaptar à fantasia que sobre ele projetamos. Talvez o 

auge do amor partilhado consista no furor dos parceiros em se transformar 
um ao outro segundo suas respectivas fantasias. (NASIO, 2007, p.19). 

 

Entretanto, há determinados sujeitos que têm plena consciência de determinadas 

fantasias, utilizando-as a seu bel-prazer, incitando o seu próprio desejo. Dessa forma, o sujeito 

orquestra sua realidade psíquica na realidade propriamente dita. Ele busca saciar o que a 

psique tentou apaziguar em sua mente. Podemos interpretar da seguinte forma a exterioridade 

da fantasia. Nasio aponta que a fantasia é como um véu que reveste a nossa realidade. Para o 

sujeito que não vai ao ato, podemos imaginar o véu sobre os seus próprios olhos. Ele enxerga 

a realidade deformada sob o véu da sua fantasia. Todavia, para o sujeito que tem consciência 

de sua realidade psíquica e vai propriamente para o ato, ele reveste o outro com seu véu, 

comungando a realidade com sua própria fantasia. Ele cria um cenário ideal (mas não 

perfeito) para seu desejo saciar-se momentaneamente. 

Com isso, podemos destacar duas situações vivenciadas pelos sujeitos que conseguem 

comungar a realidade com seu fantasiar íntimo. Nasio (2007) distingue a fantasia operante no 

neurótico e no perverso. Para ele, no que concerne à fantasia, o neurótico sonha em ser 

perverso indo ao ato até certo limite que o recalque permitirá. Dessa forma, o neurótico brinca 

de ser perverso, inserindo em suas narrativas sexuais arranjos que ―apimentam‖ a relação, mas 

que não serão o ápice do seu gozo. A fantasia não será a prerrogativa de sua satisfação. Para o 

                                                             
7 Jacques Lacan, Seminário de 1971-72, ...Ou pior, p. 546. 
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dito perverso, essa fantasia se dará de informa imperiosa. O sujeito encontra satisfação 

momentânea apenas quando o arranjo moldar o ato sexual. Segundo Nasio: “O perverso é, 

portanto, aquele que põe em prática, até o fracasso humilhante, a fantasia perversa do 

neurótico.‖ (2007, p.48) Diante dessas considerações, levantamos um questionamento. A 

fantasia concretamente realizada será, necessariamente, perversa ou será vislumbrada 

exclusivamente na estrutura psíquica perversa? 

A psicanalista neozelandesa Joyce Mcdougall fará uma leitura em que vislumbra esses 

questionamentos. Em sua obra As Múltiplas Faces de Eros (2001), a autora discorre acerca 

das neo-sexualidades
8
, um conceito que busca separar práticas de natureza desviantes, 

classificadas como perversas, com sua conotação patológica e pejorativa, de outras que 

realmente identificamos uma quebra na alteridade e corresponde, de fato, a uma perversão. 

Para Mcdougall (2001), o que podemos chamar de perversão está intimamente ligado com a 

quebra da alteridade. Impondo o desejo e uma fantasia a outro que não consentiu (como o 

estupro, o voyeurismo e a necrofilia) ou que não tem responsabilidade sobre si mesmo (uma 

criança ou um adulto mentalmente perturbado). Ela conclui:  

 
Talvez, em última análise, só os relacionamentos possam ser adequadamente 

intitulados perversos; este rótulo se aplicaria então a trocas sexuais nas quais 

o indivíduo perverso é totalmente indiferente às necessidades e desejos do 
outro (MCDOUGALL, 2001, p. 192). 

 

Este pensamento neo-sexual seria uma forma de entender as mais diversas 

sexualidades e suas respectivas práticas sexuais, como atestado da individualidade do ser 

humano e sua imensa capacidade de subjetivação.  

Buscamos, dessa forma, analisar o nosso corpus, levando em consideração a gama 

teórica que a psicanálise nos dispõe para lermos melhor a obra. Tentando identificar, nos 

escombros de um inconsciente deixado por Álvares de Azevedo, a fantasia imperiosa de 

Solfieri e como ela se impõe de tal forma que o direito do outro é negado pelo desejo. 

 

A forma da Vênus 

 

A obra de Álvares Manuel de Azevedo ―Noite na Taverna‖ foi publicada, 

postumamente, em 1855, sendo o único livro de contos do autor. A obra transborda os 

                                                             
8 ―Para enfatizar o caráter inovador e a intensidade dos investimentos envolvidos, refiro-me às 

heterossexualidades desviantes e às homossexualidades desviantes como ―neo-sexualidades‖ (MCDOUGALL, 

2001, p. 188). 
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contornos delimitados pela Segunda Geração Romântica ou a Ultrarromântica e Azevedo, sob 

influência byroniana, consagra-nos com narrativas orgásticas e dilaceradoras. A construção da 

ficção se dá a partir do encontro de cinco amigos que, aquecidos pelos vinhos e pelas 

sinestesias que as orgias os proporcionaram, irão narrar histórias singulares, em que a morte e 

o desejo serão os fios condutores de seus relatos.  

O conto em análise, ―Solfieri‖, trata da peregrinação desse personagem em busca de 

seu desejo, revestindo seus contornos com o véu da fantasia. De forma concatenada, Solfieri 

nos mostra sua fixação pela figura estática e pálida da mulher adormecida. A frase byroniana 

que inicia a narrativa já demarca a atração do narrador: ―Yet one kiss on your pale clay/And 

those lips once so warm – my heart! my heart!‖
9
 (ÁLVARES, 1855 p. 18). O conto segue 

com a consagração dos vícios que a Roma proporcionou para o personagem, fora um 

requintar de gozo blasfemo, numa noite em que a lua ia sonolenta. Ele se depara com uma 

forma branca, uma face de mulher tal qual uma estátua pálida à lua. Solfieri segue a aparição 

até o cemitério, onde ela se dissipa. Novamente, em Roma, o narrador, ao sair de uma orgia, 

depara-se com a Condessa Bárbara adormecida em seu leito: ―Dei um último olhar àquela 

forma nua e adormecida com a febre nas faces e a lascívia nós lábio úmidos, gemendo ainda 

nos sonhos como na agonia voluptuosa do amor.‖ (ÁLVARES, 1855, p. 20).  

Incrustados nas palavras do escritor, o desejo de Solfieri se forma. A palidez tal qual a 

luz lunar, a figura estática e adormecida da mulher; a Vênus imortalizada no mármore, 

esculpida pelas artimanhas do inconsciente. A fantasia de Solfieri é vislumbrada após essa 

singela observação da Condessa Bárbara adormecida, todavia, o narrador não se contentará 

em apenas observar, ele dará um passo adiante no piso templário de seu desejo.  

Após a orgia, Solfieri adentra numa igreja e depara-se com um caixão entreaberto, o 

ímpeto o leva a abrir o sarcófago. Dentro, ele vislumbra um cadáver, a sua reação primeva 

fora de cerrar as portas da igreja e avançar para seu deleite blasfemo. Essa atitude contempla o 

discurso idealista romano presente no início do texto
10

. A seguir, uma ideia baseada na 

execução de Maria Stuart
11

 passa-lhe na cabeça. É nesse momento que ele toma o cadáver em 

seus braços: 

 

                                                             
9 ―Contudo um beijo em sua pálida porcelana e em seus lábios uma vez ardentes – meu coração! meu coração!‖. 
10 ―Roma e a cidade do fanatismo e da perdição: na alcova do sacerdote dorme a gosto a amásia, no leito da 

vendida se pendura o Crucifixo lívido. É um requintar de gozo blasfemo que mescla o sacrilégio a convulsão do 

amor, o beijo lascivo à embriaguez da crença! era em Roma‖. 
11 Rainha da Escócia durante os anos de 1542 a 1567, ela fora condenada a execução em 1587, durante o ato o 

executor erra o golpe do machado e a rainha morrera, em agonia, após o terceiro golpe. 
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Tomei-a no colo. Preguei-lhe mil beijos nos lábios. Ela era bela assim: 

rasguei-lhe o sudário, despi-lhe o véu e a capela como o noivo as despe à 

noiva. Era uma forma puríssima. Meus sonhos nunca me tinham evocado 
uma estátua tão perfeita. Era mesmo uma estátua: tão branca era ela. A luz 

dos tocheiros dava-lhe aquela palidez de âmbar que lustra os mármores 

antigos. O gozo foi fervoroso – cevei em perdição aquela vigília. 

(ÁLVARES, 1855, p. 20 e 21). 
 

Nesse instante, a realidade comungou com a fantasia. Solfieri abraça seu desejo ao 

despir a defunta e compará-la concretamente com a forma da estátua perfeita e pura, a tal 

modo que mesmo os seus sonhos foram incapazes de esculpi-la. Com isso, atestamos que 

Solfieri vai propriamente ao ato, sendo o carrasco e anulando o direito do cadáver de 

descansar. Ele goza ao encobrir suas ações com o véu da sua fantasia, mas, apesar disso, seu 

fervor nunca será pleno. Pois, para Nasio, ―Uma fantasia é a encenação no psiquismo da 

satisfação de um desejo imperioso que não pode ser saciado na realidade.‖ (NASIO, 2007, 

p.10). Portanto, mesmo que o personagem viabilize a concretude de seu desejo, trilhando um 

caminho diretamente ao ato, ele jamais estará saciado.  

Ao despertar, o personagem atesta que a mulher em seus braços voltara à vida, 

atribuindo um diagnóstico de catalepsia, afirmando que o corpo dela estava inerte pela 

doença. Solfieri leva seu fardo para sua casa. A dama, ao acordar de seu torpor, entra em um 

profundo devaneio, rindo fervorosamente por duas noites e morrendo definitivamente, o 

narrador expõe: ―Não houve como sanar-lhe aquele delírio, nem o rir do frenesi. Morreu 

depois de duas noites e dos dias de delírio.‖ (ÁLVARES, 1855, p. 22) 

As últimas ações de Solfieri apresentam outra ilustração de seu inconsciente refratado 

na ação representativa simbólica. O personagem sai em busca de um escultor capaz de 

eternizar a imagem da sua falecida amada. Solfieri constrói o túmulo da defunta sobre o seu 

leito, ele beija pela última vez os lábios da amada e a deposita sobre as lajes que preencherão 

o piso de sua própria cama: ―Fechei-a no seu túmulo e estendi meu leito sobre ele‖ 

(ÁLVARES, 1855, p. 23). Ele sonhará sob o mausoléu de sua falecida amada durante um ano, 

até que o estatuário trouxe a obra prometida. Solfieri encerra seu relato jurando a sua 

veracidade e mostrando uma grinalda de flores murchas que carrega em seu pescoço: ―Abriu a 

camisa, e viram-lhe ao pescoço uma grinalda de flores mirradas. – Vede-la murcha e seca 

como o crânio dela‖ (ÁLVARES, 1855, p. 24) O seu deleito acompanha o seu corpo não 

apenas na memória, mas em contato constante com a sua pele.   

Não há como atestarmos a veracidade do relato; poderíamos inferir que a moça se 

encontrava nesse estado cataléptico e acordará após ser violada. Outra leitura seria 

considerarmos a premissa de que ―Noite na Taverna‖ é uma obra fantástica, portanto, o 
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compromisso com o mundo dos sonhos e do inimaginável é estabelecido, sendo possível um 

cadáver voltar à vida, algo muito comum nessa vertente literária como aponta Todorov: 

―preciso que o texto obrigue o leitor a considerar o mundo das personagens como um mundo 

de criaturas vivas e a hesitar entre uma explicação natural e uma explicação sobrenatural dos 

acontecimentos evocados.‖ (TODOROV, 2008, p. 39). O conto ―O Elixir da Longa Vida‖ 

(1830), de Honoré de Balzac, seria um exemplo em que as barreiras da vida e da morte são 

reeditadas. Entretanto, não nos atentamos a discutir tais questões, direcionamo-nos diante da 

fantasia de Solfieri e sua passagem concatenada para o campo da ação, o que culminou na 

ausência da alteridade. O personagem tivera relações com um corpo inerte, incapaz de atestar 

suas vontades e imperativos.  

 

Considerações Finais 

  

Na tessitura literária de Álvares de Azevedo, deparamo-nos com aspectos singulares e 

discussões que superaram as linhas demarcadas pela vertente Romântica da Segunda Geração; 

a idealização do feminino permanece, mas com uma imagem singular, em que a morte, a 

angústia e a luxúria invadem o espaço da mulher inalcançável. Os personagens retratados por 

Azevedo perdem-se nos transbordamentos de seus desejos – seja por sua realização, seja pelas 

veredas das consequências de sua busca incessante pelo gozo inalcançável. É o que retratamos 

ao vislumbrar os diálogos em Macário (1854); a metáfora sombria do Cavaleiro Negro e seu 

desejo incessante no poema Meu Sonho (1853); é o que analisamos na fantasia, talhada e 

petrificada em mármore, no conto Solfieri (1855). 

Na tentativa de contornar o desejo imperioso do personagem, que retumba 

incessantemente no martelar do inconsciente, buscamos a fantasia de Solfieri. A análise teve 

como objetivo acompanhar a fantasia do narrador. Relatamos como ela encobriu a realidade 

com o seu véu, moldando o seu desejo. Verificamos, desde o início do relato orquestrado por 

Solfieri, uma fixação pela palidez, pela Vênus estática, pelo retorno nostálgico e blasfemo a 

Roma. Presenciamos, a partir dos olhos de Solfieri: a busca, o esculpir do inconsciente e a 

forma da Vênus.   

A psicanálise direcionou nossa leitura e permitiu enxergar, nos entrelaces da psique 

humana e em seus atos mais vis, um sentindo, uma causa motriz que acompanha o sujeito e 

suas ações no que é de mais seu, sua subjetividade fantástica. 
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A LENDA DO ROBIN HOOD: DAS FANTASIAS ARCAICAS À ATUALIDADE 

PORNOGRÁFICA  

 

Thiago Guilherme Calixto  

(UFPB) 

 

Hermano de França Rodrigues 

(UFPB) 

 

Introdução  

 

O objeto pornográfico inscreve-se no âmbito do proibido, de maneira que sua 

capacidade de transgressão está inserida no grau de subversão a um conjunto de valores 

culturais. Desse modo, a pornografia quando ousa invadir espaços considerados ‗virtuosos‘ 

passa a ser categoricamente rechaçada por dispositivos repressores. Isso implica dizer que a 

pornografia deve habitar somente os espaços que a ela foram destinados, de modo a confinar-

se em seus guetos, nos quais ela poderá ser consumida de forma discreta, por quem quer que 

seja, sem, necessariamente, contaminar todo o conjunto social. 

A natureza pornográfica consiste em pôr um foco de luz sob o que está obscuro, 

expondo, de maneira nua e crua, às múltiplas faces da sexualidade humana. Assim, a 

pornografia passa a desnudar nuances outrora escondidas (MORAES, 1995). Decerto, o 

mercado pornográfico, que emergiu a partir do Renascimento, carrega desde seus primórdios, 

a representação explícita da relação sexual, transgredindo a moral a partir do que Sontag 

(1967) afirma ser a ‗imaginação pornográfica‘ fruto de uma sociedade altamente pornográfica 

que imbuída de um rígido código cultural subverte a regra através de um ‗remédio‘ imoral 

denominado pornografia. 

Para a estudiosa Lynn Hunt (1999), o início da popularização do produto pornográfico 

deu-se a partir do surgimento de novos aparelhos tecnológicos que possibilitaram a impressão 

em massa de textos e imagens de forma barata, impulsionando o consumo da pornografia 

literária, antes restrito a uma pequena parte da elite. Assim, Pietro Aretino (1492-1556) pode 

publicar a obra Sonetos luxuriosos, na qual afirma: ―E se no meu foder não te comprazes. 

Abre espaço bastante que te atendo. O pau até os colhões em ti metendo. Para dar-te prazer 

dos mais verazes‖, desse modo, passou a promover um novo perfil estilístico, que estava 

longe dos antigos termos técnicos e morais, expõe uma linguagem explícita, utilizando termos 

populares, discorre abertamente sobre a relação sexual, o que pode ser nitidamente notado na 
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obra Ragionamenti, na qual, durante o diálogo entre duas prostitutas, uma delas afirma: ―[...] 

se quiser alguém, diga ‗foda‘, ‗pau‘, ‗boceta‘ e ‗cu‘, só os sábios da Universidade de Roma 

não vão entendê-la.‖. 

Desse modo, houve uma efusão de obras pornográficas durante todo o período 

renascentista, sendo, posteriormente, consolidada durante o século XVIII, época marcada pelo 

Iluminismo. Entre eles, destacaram-se obras como Le Sopha, de Crébillon Fils (1742), Les 

Bijoux indiscrets, de Diderot (1748) e o aclamado romance Fanny Hill de John Cleland 

(1749). Tais obras ultrapassaram o campo orbital no qual as obras inseriram o sexo, 

afastando-se dos clássicos diálogos entre prostitutas, para mergulhar a pornografia em lugares 

‗não-sujos‘ como a filosofia, a política e a religião. 

Os textos do Marquês de Sade (1740-1814) são exemplos dessa síntese, pois, ao 

interligarem condutas sexuais marginalizadas a temas tão caros à sociedade, o autor cria uma 

ligação entre o ‗sujo‘ versus o ‗não-sujo‘, cruzando os altos saberes aos baixos 

comportamentos. A partir desses elementos, segundo Moraes (1995), o Marquês passa a 

desenvolver uma nova forma de narrativa, na qual transgride convenções até então intocadas, 

o que pode ser percebido no romance 120 Dias em Sodomia, quando afirma: ―grande 

apreciador da sodomia, para reunir esse crime ao de incesto, de assassinato, de estupro, de 

sacrilégio e de adultério, se faz enrabar por seu filho com uma hóstia no cu, estupra a filha 

casada e mata a sobrinha.‖ 

Como também, durante o século XX, a literatura pornográfica ganha destaque a partir 

de duas grandes obras lançadas em 1928, a primeira delas foi escrita pelo inglês David 

Herbert Lawrence e intitulada por O amante de Lady Chatterley, o romance narra o despertar 

da jovem Constance para a vida sexual, a partir da traição ao marido; a segunda obra foi 

publicada sem a assinatura do verdadeiro autor, George Bataille, que criou um pseudônimo e 

lançou clandestinamente a obra História do Olho. Esta novela narra as aventuras sexuais, 

sádicas e transgressoras de dois jovens que se entregam ao mais alto grau de dor e prazer. 

Nota-se que o conteúdo pornográfico sempre escapa às mãos de quem os deseja 

aprisionar, perpassando séculos, reinventa-se a cada nova tendência de mercado, estando cada 

vez mais disponível, seja na livraria ou nas prateleiras das bancas de revista e, sobretudo, por 

meio da internet, que pode ser considerado o maior veículo de propagação do material 

pornográfico na contemporaneidade. Assim, esse imenso parque de diversão, apresenta um 

acesso cada vez mais fácil e sigiloso para o seus usuários, possibilitando ao usuário um 
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mergulho nas suas fantasias pornográficas, o que impacta diretamente na relação do sujeito 

com sua sexualidade e nos seus papéis em relação a um outro sujeito. 

 Buscando discutir a relação entre o produto pornográfico, a partir da História em 

quadrinhos intitulada por A lenda de Robin Hood, extraída do site HQ em sexo, e as fantasias 

oriundas dos desejos inconscientes, à luz dos estudos psicanalíticos, foram selecionados os 

teóricos FREUD (1930), NASIO (2007), SONTAG (1967), MORAES (1985) e HUNT 

(1999). Espera-se que as análises desta pesquisa possibilitem novas reflexões acerca da 

relação do sujeito com o conteúdo pornográfico, que se configura por estar em constante 

transformação e torna-se cada vez mais fluido, mesmo defronte o caráter repressivo da 

cultura, os padrões e condutas sexuais tornam-se cada vez mais amplas.  

 

O Discurso Pornográfico 

  

Segundo Moraes (1985), o conteúdo pornográfico é perpassado por três diferentes 

discursos, que são: o moral, o libertino e o libertário. Cada um desses discursos é sustentado 

por um conjunto de códigos que operam a partir do lugar cultural do indivíduo. Desse modo, a 

pornografia é recebida de forma distinta por cada um desses sujeitos, que são impulsionados a 

reagirem de modo diferente ao contato com o produto pornográfico. 

O discurso moral está alicerçado sob a fundação de um estado social, no qual o 

indivíduo deve cumprir seus deveres enquanto membro dessa comunidade, por outro lado, o 

Estado assegura sua integridade e direito à propriedade. Assim, afirma Moraes (1985, p. 42) 

que ―as transgressões a essas regras passou a configurar-se como erro ou crime, e a sociedade, 

para resguardar-se, criou formas de punição e castigo. Assim, o homem em sociedade teve 

que moldar-se, controlar-se, conter-se.‖. Desse modo, pesou sobre o sujeito às restrições sobre 

seu corpo, que agora regulado, deve utilizar-se de escapes como as fantasias.  

Segundo Freud (1930, p.49), a ―civilização [...] serve para dois fins: a proteção do 

homem contra a natureza e a regulação dos vínculos dos homens entre si.‖ Desse modo, a 

repressão cultural sob os instintos naturais tendem a ser abrandados pela conquista do 

desenvolvimento humano por meio da produção laboral (MORAES, 1995). Por meio dessas 

inferências, Freud percebeu que a natureza humana é regida pelo princípio do prazer, de modo 

que a incumbência laborativa fere diretamente essa premissa, o que opõe toda a civilização 

diante de um mal-estar generalizado, que interdita os prazeres imediatos e compele o sujeito a 

buscar uma dignificação social a partir de uma recompensa posterior. 
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Decerto, o conjunto de códigos morais tende a sofrer alterações ao longo do tempo, 

assim, determinados momentos históricos podem estar sob uma repressão mais intensa do que 

outros, o que tem se reverberado sobre o conteúdo pornográfico que pode ser mais ou menos 

aceito, embora sempre esteja atrelado à proibição. O discurso moralista condena 

intransigentemente a produção pornográfica, classificando-a como suja e imprópria, 

enquadrando-a como corruptora das pessoas a práticas que transgridem o sexo natural. 

Já o discurso libertino para Moraes (1985) faz contraponto ao discurso moralista. Esse 

discurso é impetrado pela indústria pornográfica, que fala abertamente sobre sexo e expõe 

suas fantasias, fazendo com que outros corpos libertem-se para o prazer. Desse modo, saímos 

do âmbito da proibição para o lugar do incentivo a prática sexual. Esse discurso costuma 

utilizar da sexologia para incitar à relação sexual, discorrendo sobre os benefícios das relações 

sexuais constantes.  

No entanto, o discurso libertino, ao mesmo tempo em que apregoa a liberdade, 

intervém por meio de proibições. Assim, a sexualidade passa a ser regulada de maneira 

implícita, pois mesmo com tamanha diversidade de produtos existe uma demasiada fixação de 

padrões que são ofertados à sociedade, de maneira mais aceitável possível, imbuído de um 

falso véu proibitivo. Em partes, essa padronização está atrelada à repetição mercadológica, 

que tem por finalidade pragmática excitar seus consumidores que, por vezes, utilizam-se de 

uma ―satisfação pré-fabricada, descartável e imediatamente reposta pela máquina de 

consumo. Ciclo vicioso interminável, incentivado por uma indústria que organiza a 

transgressão e doméstica o desejo. A palavra de ordem é: exibir para controlar‖ (MORAES, 

1985, p. 48). 

O discurso libertário põe-se aos outros dois discursos, apresentando uma terceira via 

na qual discute a libertação das algemas da repressão moral e dos padrões libertinos. Assim, 

esse discurso acusa a objetificação da mulher nas peças pornográficas, que está arraigada de 

uma visão machista, na qual a mulher está sempre em submissão ao homem, ocupando aquele 

espaço para dar prazer ao seu dominador, de modo que todo o apareto pornografico esta 

centrado em possibilitar a excitação masculina. O discurso libertário propõe a liberdade 

sexual não só para os homens, mas também para as mulheres, para gays, lésbicas, bissexuais, 

pansexuais e de mais grupos minoritários. O que é a atestado por Moraes quando afirma: 

 
o que os libertários querem é operar um deslocamento estratégico no campo 

da sexualidade. Querem reivindicar o erotismo, fabricar novas formas de 

prazer, liberte o perverso, resgatar o desejo. Querem conjugar amor e 
sexualidade (MORAES, 1985, p. 52). 
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Desse modo, o discurso libertário se entrelaça aos movimentos feministas e LGBTI+, 

reivindicando seus espaços, acusando a exploração dos corpos pela indústria pornográfica, 

propondo uma reflexão sobre o teor misógino do produto pornográfico, que está disponível 

nas prateleiras dos sex-shops. Priorizando as fantasias heteronormativas, de forma que ―está 

privilegiando os órgãos em detrimento dos corpos, e os corpos em detrimento dos seres.‖ 

(MORAES, 1985, p. 52). 

 

A Fantasia Pornográfica 

 

A fantasia está apoiada em um desejo voraz que, em sua impetuosidade, nunca poderá 

ser realizado, pois se trata de um desejo incestuoso, assim, essa satisfação não está ao alcance 

do indivíduo, e que mesmo que o tivesse, continuaria insatisfeito, pois o desejo inconsciente 

nunca poderá ser atingido. Dessa maneira, o sujeito passa a arquitetar possíveis maneira para 

buscar a satisfação, o que o leva a forjar fantasias que se inserem no ambiente do atingível. 

Segundo Nasio (2007), diante da feroz vontade de realização do desejo, o indivíduo 

possui dois caminhos possíveis: poderá buscar recalcar o desejo, mesmo sem nunca obter 

êxito, ou substituir o desejo incestuoso por uma fantasia possível, da qual poderá usufruir de 

um satisfação mesmo que parcial. No entanto, para Nasio (2007, p.11), o resultado em ambos 

os casos sempre será ―um eu temeroso e um desejo que permanecerá irremediavelmente 

insaciado.‖  

A fantasia não é representada por uma cena totalmente visível mas, ao contrário, a 

cena fantasiada é sentida pelo sujeito, de maneira a ser guiado por ela, embora não a veja, o 

roteiro fantasístico gira em torno de dois personagens cruciais, sendo um mais fraco e outro 

mais forte, um subjugar enquanto o outro ser subjugado, um pretende possuir e o outro ser 

possuído, sendo a vítima e/ou criminoso. Essa encenação está envolta no erotismo e na 

agressividade (NASIO, 1995). 

Desse modo, o sujeito passa a enxergar seu entorno a partir das lentes da fantasia a 

qual se apoia, efetivamente. O que, para Nasio (2007, p. 17), acontece quando ―não vemos as 

coisas tais como são, mas tais como as desejamos e as fantasiamos.‖ Certamente, os 

comportamentos afetivos serão norteados pelas fantasias, pelas quais o sujeito passa a 

adaptar-se a fantasia do outro, e esse outro a figurar-se, também, a partir da fantasia do 

sujeito.  
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A cena fantasiada, embora apresente poucos personagens, torna-se densa, pois além da 

predominância da relação afetiva, apresenta algumas partes do corpo de forma ampliada, que 

poderá configurar-se como áreas de estímulos primordiais para a obtenção do orgasmo. Para 

Nasio (2007, p. 36), a cena fantasiada, geralmente, possui: ―a repetição do relato; o carácter 

enigmático e surpreendente do roteiro que se impõe ao sujeito; os personagens da cena; a ação 

exibida; o afeto dominante; a parte do corpo implicada e, por fim, o roteiro perverso.‖ 

 

Robin Hood na Floresta da Fantasia 

 

De acordo com Sontag (1967), o produto pornográfico aflora por meio da 

representação das fantasias arcaicas, os desejos incestuosos da infância. Desse modo, a 

pornografia passa a despertar as mais arcaicas repressões sexuais, libertando os desejos 

outrora reprimidos por meio do código moral da cultura. Assim, para Sontag (1967) a 

pornografia pode ser considerada um fenômeno psicossocial, pois, fundamentada em estudos 

como Young e Godman, infere que as obras pornográficas demonstram a decadência e o 

assujeitamento da ―imaginação pornográfica‖ pela sociedade, que mesmo sendo pornográfica 

em sua essência, utiliza-se de instrumentos repressores sobre os corpos para barrar o gozo, 

precisando, assim, de um ―antídoto vulgar‖, a pornográfica. 

Sendo assim, a pornografia está inserida na fresta existente entre os vorazes impulsos 

libidinais e o código repressor da cultura. Por isso, a relação com seu conteúdo será sempre 

conflituosa, pois o sujeito precisará equacionar esses dois pesos que brotam junto com o 

proibido fruto pornográfico, relacionando-se de modo particular com o produto pornográfico, 

que mesmo sendo uma produção, por vezes, fordista, ativa no sujeito suas fantasias, que são 

constituídas a partir da sua singularidade. O que é atestado por Moraes (1985, p.54) quando 

afirma que ―apenas de todo o esforça da sociedade de massa em direção à homogeneização da 

sexualidade, podemos supor que cada indivíduo possa se relacionar de como singular com o 

material pornográfico‖. 

A partir dessas inferências, podemos iniciar a análise da História em quadrinhos 

intitulada por A lenda de Robin Hood, inspirada no mítico herói inglês, que se popularizou 

por lutar, em seu cerne, contra as desigualdades sociais, roubando dos mais ricos para 

distribuir aos pobres. Oriunda das narrativas orais, a versão mais antiga, que se tem 

conhecimento, foi publicada durante o século XIX, intitulada por Robin Hood: o príncipe dos 

ladrões.  
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A lenda de Robin Hood, narra as aventuras do jovem Robin, que vive na Floresta de 

Sherwood, conhecida por abrigar um ―bando de ladrões‖, sendo Robin Hood o mais 

conhecido deles. Três homens estão prestes a entrar nessa floresta, o mais jovem dentre eles 

está sendo tomado pelo medo, pois, seu pai momentos antes da entrada da floresta, narra que 

naquele lugar vive um perigoso grupo de malfeitores. No entanto, posteriormente adverte que 

toda aquela narrativa é ―apenas uma lenda‖ e que o ―filho não precisa ficar assustado‖. 

A floresta é o ambiente do inesperado, e o medo pode ser um sentimento comum 

quando alguém a percorre, talvez, por não saber o que a densa vegetação pode esconder, 

contudo, a floresta, também é o lugar da liberdade e da fantasia. Essa floresta esconde uma 

surpresa, que foi recebida de modo diferente pelo loiro jovem e por seu velho pai, que 

pretendiam cruzar a floresta em uma charrete. A lenda que outrora despertava medo no 

jovem, passa a transpor o lugar do temor e inserir-se no âmbito da fantasia, ora ―eu nunca vi 

alguém tão belo quando ele!‖ alega o jovem, enquanto seu pai é tomado por um medo 

assustador. De fato, a flecha que atravessa a placa de boas-vindas é o anúncio do que pode 

acontecer quando a floresta recebe visitas. Não demora até a lenda apresentar-se, como: 

 

                                                                                                                     Imagem 1: A apresentação 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Fonte: <https://www.hqdesexo.com/a-lenda-de-robin-hood-gay.html> 

 

 

O jovem Hood apresenta-se de uma forma exuberante, demonstrando sua força física e 

virilidade que só um habitante de uma floresta como aquela poderia possuir. Seu corpo 

marcado pelos avantajados músculos são latentes e centrais na imagem, seus órgãos genitais 

https://www.hqdesexo.com/a-lenda-de-robin-hood-gay.html
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se sobressaem, e as pernas abertas são um convite a um outro perigo que até então não estava 

evidente. Tornando-se evidente que, a flecha que outrora penetra a placa de boas vindas 

fincada sobre sob a terra na entrada da floresta, ressurge por meio de um novo momento de 

boas vindas, no qual a flecha é ressignificada por meio do pênis do Robin Hood.  

Enquanto os membros do grupo liderado por Robin ameaçam o pai do jovem em 

busca de ―moedas!‖ e ―Jóias!!‖ que logo afirma: ―Levem tudo! Mas por favor… Nos deixem 

ir em paz!‖, o Robin captura o jovem, alegando que ―ele tem algo que eu desejo bastante!‖. 

Desse modo, estamos diante de duas demandas, que parte tanto do roubo de valores materiais 

quanto da subtração do valor imaterial, por meio da obtenção do prazer a partir da captura do 

jovem.  

O jovem é carregado pelo Robin, sem esboçar nenhuma revelia por estar sendo 

conduzido a um lugar desconhecido. Não existe objeção ao ser conduzido por outrem, pois, o 

convite já havia sido realizado, e a resposta, então foi bem clara: ―sim‖, deixando-se, assim, 

ser possuído pelos braços de alguém ―tão belo‖. De fato, nesse momento, ressurge a 

exuberância do corpo atlético do Robin em contraste com as feições consideradas femininas 

do jovem. Nesse momento, é clara a divisão dos papéis no jogo do sexo, mesmo que a todo 

momento estejam se entrelaçando, a passividade e a atividade estão sendo marcadas por 

elementos distintivos ao longo da narrativa, que põe o jovem no lugar da fragilidade e o 

Robin do campo do desbravamento. Como podemos perceber na imagem abaixo: 

 

Imagem 2: A captura 

Fonte: <https://www.hqdesexo.com/a-lenda-de-robin-hood-gay.html> 

 

Então, o jovem é levado para o alto de uma robusta árvore. Nesse ambiente o Robin 

afirma querer o ―[...] docinho… maduro… de cereja!‖ do belo jovem, o que torna cada vez 

https://www.hqdesexo.com/a-lenda-de-robin-hood-gay.html
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mais clara a busca por uma satisfação subjetiva, pois esse alimento que é inserido na narrativa 

pressupõe a fome por parte do Robin e a propriedade do fruto por parte do jovem. Desse 

modo, o alimentar-se efetiva-se a partir do entrelaçamento do agudo desejo de devorar aquele 

―docinho‖ e a permissão dada para ser devorado. O que brota a partir da busca de uma 

satisfação da cena fantasiada que possui papéis desenhados a partir da subjetividade de cada 

indivíduo, que é atestada por Nasio (2007) quando afirma que: 

 

[...] toda cena fantasiada é uma cena edipiana, uma vez que um protagonista 
busca possuir o outro ou ser possuído por ele. Entretanto, na ação fantasiada, 

o sujeito pode desempenhar todos os papéis: ora ele é dominador, ora ele é 

dominado; ora ele é o adulto molestador, ora a criança vítima; ora é um 
homem poderoso, ora uma mulher frágil etc (NASIO, 2007, p. 14). 

 

Considerando que todo material pornográfico pressupõe a existência de um voyeur, 

que, evidentemente, não estará em cena, podemos inferir que o sujeito ao consumir o produto 

pornográfico, irá relacionar-se com o conteúdo obsceno de forma singular, estabelecendo 

―uma relação simbólica entre produtor e consumidor‖ (MORAES, 1985, p.58), sobre essa 

relação pesará a cena fantasiada do sujeito, que estabelecerá seu papel sexual sob os 

personagens expostos em cena, provocando sua satisfação a partir da realização projetiva da 

fantasia. Assim, os papéis sexuais fantasiados e os pornográficos entrelaçam-se, de maneira 

fluída, considerando que, em um mesmo sujeito, emergem aspectos da passividade e da 

atividade. Desse modo, podemos analisar a imagem abaixo: 

 

Imagem 3: O sexo 

Fonte: <https://www.hqdesexo.com/a-lenda-de-robin-hood-gay.html> 

 

https://www.hqdesexo.com/a-lenda-de-robin-hood-gay.html
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Na cena de sexo explícito entre o jovem capturado e o Robin, nota-se a centralidade 

fálica, que se desdobra desde o início da narrativa. Assim, o ―te dar muito mais‖ afirmado por 

Robin, só acontece quando o protagonista está totalmente despido e ereto. Então, a penetração 

acontece de modo que o desejado ―fruto proibido‖, até então acariciado, é transpassado de 

forma que avassaladora, beirando a agressividade, de modo que a imposição da força que 

tinha sido evidente aquele momento, se sobressai a partir da penetração. Acerca dessa relação 

Nasio (2007) assevera 

 

[...] a situação de dominação é um misto de erotismo e agressividade, mas, 
insisto, de erotismo e agressividade pueris, em que os gestos são antes 

mímicas, como se em sua fantasia o sujeito ―brincasse‖ com soldadinhos, 

mas com pequenos personagens cruéis e sexuais. (NASIO, 2007, p. 15). 

 

A latente ejaculação acontece a partir da retomada do simbólico, nesse momento o 

detentor do alimento e o sedento por alimentação são ao contrário do primeiro momento, o 

Robin e o belo jovem, respectivamente. Robin afirma ―agora sinta o meu leite!‖ e assim, o 

belo jovem que, antes, era não apenas possuidor, mas personificava o objeto do desejo que 

iria nutrir o Robin, passa a ter fome, e Robin o alimenta. Certamente, nesse momento o jovem 

Hood ultrapassa o caráter simbólico, sendo não apenas o detentor do alimento, mas tornando-

se alimento para o jovem raptado. Certamente, evidencia-se mais uma vez a plasticidade dos 

papéis que os sujeitos podem desempenhar durante o ato sexual. 

 

Considerações Finais 

 

A indústria pornográfica de massa tende a produzir um conteúdo homogeneizador, 

repelindo as inúmeras maneiras de vivenciar a sexualidade para os guetos da pornografia. No 

entanto, esse produto relaciona-se de forma singular com cada sujeito que a consome, pois seu 

conteúdo é atravessado pelas fantasias subjetivas do indivíduo que são forjadas a partir da 

interdição ao desejo incestuoso. 

A pornografia esbarra incessantemente em códigos culturais que tendem a condená-la, 

de maneira que os artifícios repressores da sexualidade passam a reverberar na amplitude 

transgressora da produção pornográfica. Tendo em vista, que a pornografia possui o potencial 

de evocar os mais arcaicos desejos por meio das fantasias. Desse modo, quanto maior o grau 

de repressão cultural da sexualidade mais os indivíduos buscaram meios para dar vazão às 

suas fantasias, e um desses meios é a partir do consumo do produto pornográfico.  
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Ao elencarmos a História em quadrinhos A lenda do Robin Hood, enquanto produto 

pornográfico contemporâneo, podemos notar diversos aspectos latentes da cultura ocidental.  

Tendo em vista que, o material pornográfico possui elementos importantes que ajudam a 

compreender melhor o nosso estrato social e entender em quais aspectos da sexualidade são 

permitidos e silenciados. Dessa maneira, a constituição dos corpos e suas relações entre 

gênero e poder, os diálogos entre os personagens, as ambientações, a estética da obra e seu 

foco, são elementos de demasiada importância.  

Portanto, distanciando-se do repressivo código cultural podemos perceber a 

importância e lidar com a pornografia enquanto objeto de estudo, retirando-a do lugar do não-

dito para recolocá-la no lugar da afirmação. 
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Introdução 

 

A obra ficcional é a construção de uma memória coletiva ou individual, moldando o 

imaginário coletivo social, com clareza, "a ficção é um discurso informal do real, mas não 

pretende representá-lo nem abonar-se nele" (CHARTIER, 2010). As obras de temática gay 

carregam, em si, um discurso ideológico que possibilita ao homoafetivo ser ouvido, reiterando 

os seus direitos. O valor das obras de temáticas gays é muito importante para a construção de 

uma identidade como um grupo social.  

Nas palavras de Chartier (2010), algumas obras literárias possuem a capacidade de 

assegurar um testemunho da memória coletiva ou individual, tornando-se um artefato sócio-

histórico da sociedade. É um testemunho físico das representações sociais de um sujeito, 

grupo ou comunidade, ―deslocando para o registro da ficção literária fatos e personagens 

históricos e colocando no cenário ou na página situações que foram reais ou que são 

representadas como tais‖ (CHARTIER, 2010, p. 25). 

É com esse ensejo e com o auxílio de teóricos como Judith Butler (2004) e Michel 

Foucault (2011) que buscamos analisar os espaços vazios deixados no filme Como Esquecer 

(2010), da diretora Malu de Martino, com vistas a desvelar os principais pontos da narrativa 

fílmica que divergem a especificidade do amor homossexual, representado na escrita da 

autora Myriam Campelo, autora do livro homônimo que inspirou o filme.  

 

As normas e regulações impostas aos trangressores de gênero  
 

Ao percorrermos a história da humanidade, os aspectos subjetivos e sociais da 

homossexualidade foram, severamente, regulados ou condenados, de acordo com as normas 
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vigentes nas diversas culturas e períodos em que ocorreram. Na Grécia Antiga, era admirada e 

controlada, e tida como uma maneira de melhorar a sociedade. Na Europa do fim do século 

XIX, condenada e considerada como algo patológico e moralmente pecaminoso. Em muitas 

situações, os sujeitos conhecidos como ―sodomitas‖, ―pederastas‖ ou propagadores do 

―pecado contra a natureza‖ eram impedidos por proibições legais de vivenciarem sua própria 

subjetividade. De quais maneiras as leis/normas privaram essa condição da natureza humana? 

Para Judith Butler (2004), as regras concretas e leis políticas são normas incorporadas 

na vida dos sujeitos através de processos de institucionalização e, mediante esses órgãos 

reguladores, o gênero é controlado.   

A regulação de gênero não significa, simplesmente, submetê-lo à força externa de uma 

regulação. Se gênero pudesse existir anteriormente à sua regulação, poderíamos, então, tomar 

gênero como tema e seguir a enumerar os vários tipos de regulações as  quais está sujeitado e 

as formas nas quais essa sujeição acontece. O problema para nós, contudo, é mais grave. 

Afinal, existe um gênero que preexiste à sua regulação, ou trata-se de uma situação em que, 

ao ser sujeitado à regulação, o sujeito gendrado emerge, produzido na e por meio daquela 

forma particular de sujeição? Não será a sujeição o processo pelo qual as regulações 

produzem gênero? (LIMA, 2017, p. 692)  

O que Butler (2004) questiona é que há instâncias específicas para exercer poder de 

controle e submissão sobre o gênero. E ainda propõe uma reflexão sobre como a opressão 

produz os sujeitos, pela e na constante reiteração e citação do poder dessas regras em torno 

dos sujeitos transgressores de gênero.  

Todavia, o conceito de sujeição e regulação é derivado do pensamento de Michel 

Foucault (2011), que diz: (1) o poder regulador contorna e condiciona um sujeito pré-

existente, e as instâncias jurídicas possuem seu efeito produtivo, e (2), ao ser sujeitado por 

uma norma/regulação, o sujeito torna-se regulado, e, posteriormente, é produzido por meio 

dos discursos reguladores. Há instituições tradicionais, como o Estado, as igrejas ou a ciência 

que delimitam os padrões que legitimam as práticas sexuais e de gênero.  

As instituições tradicionais regulam os discursos teóricos e políticos, atestando ou 

marginalizando os sujeitos abjetos descumpridores da normalização sexual imposta por sua 

vigilância e controle.  Por que os sujeitos considerados abjetos são interditados pelas 

instâncias legais? 

Nas palavras de Foucault (2011), o sexo é reprimido pelas interdições impostas pelo 

discurso de/sobre a sexualidade.  
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Explicam-nos que, se a repressão foi, desde a época clássica, o modo 

fundamental de ligação entre poder, saber e sexualidade, só se pode liberar a 
um preço considerável: seria necessário nada menos que uma transgressão 

das leis, uma suspensão das interdições, uma irrupção da palavra, uma 

restituição do prazer ao real, e toda uma nova economia dos mecanismos do 

poder; pois a menos eclosão de verdade é condicionada politicamente 
(FOUCAULT, 2011, p. 11). 

 

Para Foucault (2011), a repressão reduz o sexo a um discurso teórico, capaz de 

silenciar e institucionalizar suas práticas e atuações na sociedade, havendo técnicas de poder 

que evidenciam uma ―colocação do sexo como discurso‖. E, através do discurso de/sobre a 

sexualidade, evidencia-se ―o dispositivo da sexualidade‖. Qual o conceito de dispositivo? 

Em sua obra História da Sexualidade1: A vontade do saber, Foucault (2011) descreve 

as construções em torno da sexualidade como discursos impostos por dispositivos de poder. 

Porém, na entrevista concedida à International Psychoanalytical Association (IPA), o autor 

explica mais claramente o conceito de dispositivo como 

 
um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, 

organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, 
filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. 

O dispositivo é a rede que se pode tecer entre estes elementos (FOUCAULT, 

2011, p. 244). 

 

Contrapondo-se à visão foucaultiana, alguns aspectos do poder regulador sobre o 

gênero são permeados de normas sociais e culturais mais abrangentes, dando só a impressão 

de ser algo mais vasto. Judith Butler (2004) é concisa em assegurar que há uma forma 

particular e distinta que governa e controla os gêneros, pois ―o aparato que governa gênero é 

ele próprio específico de gênero‖. Pois pensar gênero como norma é ponderar que: 

 

A norma governa a inteligibilidade, permite que certos tipos de práticas e 

ações sejam reconhecidos como tal ao impor ao social uma grade de 

inteligibilidade e ao definir os parâmetros do que aparecerá ou não dentro do 
domínio do social. A questão do que deve ficar fora da norma coloca um 

paradoxo a se refletir, porque se a norma faz com que o campo social seja 

inteligível e o normaliza para nós, então estar fora da norma significa, em 
algum sentido, ainda ser definido em relação a ela. Não ser ―exatamente‖ 

masculino ou feminina ainda é ser compreendid(a) exclusivamente nos 

termos da nossa relação com o ―exatamente‖ masculino ou o ―exatamente‖ 

feminino (LIMA, 2017, p. 694). 
 

Nesse ponto, a filósofa americana Butler (2004) define gênero como o conjunto de 

aparato pelo qual o próprio gênero é condicionado, ou seja, ―opera dentro de práticas sociais 

como o padrão implícito de normalização‖ (LIMA, 2017, p.694).  
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Diante do exposto, analisaremos a opressão, preconceito e dores impostas àqueles 

indivíduos transgressores que burlam todas as interdições para vivenciarem o desejo que ―não 

ousa dizer seu nome‖. 

 

Intermitências do coração: a lírica da perda de Myriam Campello e Malu de Martino  

 

Sabemos que, no espaço do amor, não há como expurgar os paradoxos, as angústias e 

a dúvida. Quando amamos, ficamos à mercê do outro e expostos a sofrimentos se 

abandonados, traídos ou rejeitados. Segundo Haddad (2011), as relações amorosas desnudam 

os conflitos mais humanos, e ―na medida em que se ama, é impossível não correr riscos da 

perda e seus desdobramentos de sofrimento‖. A narrativa fílmica Como Esquecer (2010), de 

Malu de Martino, é construída com base nas memórias da relação de Júlia e Antônia. A 

personagem Júlia narra sua luta para reconstruir sua vida, rompimento de sua intensa relação 

amorosa.  O filme Como Esquecer, da diretora Malu de Martino, baseado no romance 

homônimo de Myriam Campello, remete-nos à memória do esquecimento, da luta constante 

entre a memória do passado irresoluto e presente.  

Em crítica ao filme Ricardo Calil (2010), publicada na Folha de S. Paulo, aos 15 de 

outubro de 2010. Comenta que o filme de Martino não é uma obra reducionista, porque, antes 

de ser elevado à condição de um filme de temática gay, é ―humano‖. De fato, o texto do filme 

expõe uma linguagem que transcende a superficialidade que se poderia categorizá-lo, 

expondo as desilusões das personagens como feridas abertas que o espectador acompanha as 

suturas no desenrolar do discurso verbal e imagético.  

Compreendemos a escolha por um narrador em primeira pessoa, como ênfase a 

experiência interior, é a representação de uma interiorização intrinsecamente identificada com 

uma relação introspectiva da personagem principal. Deste modo, sujeito e mundo se fundem 

para expressar as emoções do indivíduo, através de uma visão dos personagens, trabalhando a 

linguagem como código.  

Na cena inicial do filme, Júlia Serrano e Antônia aparecem em imagens entrecortadas 

de filmagens caseiras. Nas imagens, notamos Júlia, apenas, pois Antônia não é representada.  

Momentos íntimos de uma viagem a Europa, pois contemplamos lugares históricos de 

Londres. Esses momentos servem para enfatizar a intensidade da relação que ambas tiveram, 

já que momentos tão significativos são representados. A personagem Júlia Serrano é 

professora de Literatura Inglesa e nutre uma paixão pelos romances de aspectos góticos, 

sombrios como O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Bronte. Nessa obra, o amor é 
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representado como fonte de grande impulso de transformação na vida, todavia, o ódio 

derivado da impossibilidade de concretização do amor dos personagens principais Heathcliff e 

Cathy é o ingrediente primordial de suas ruínas. No caso de Júlia, seu sofrimento é a metáfora 

articulatória da submissão que o amor impõe aos amantes. Há um despojamento de seu ―eu‖, 

ou seja, ―no ser do amado realiza-se o do amante que sem aquele ficaria despojado de si 

mesmo e não quer, pois se separar, reconhece no desejo do outro o próprio e já não hesita em 

ceder‖ (MILLAN, 1983.p.16). A dor de Júlia é de um objeto de amor perdido. É a 

experimentação de um mundo vazio e triste sem a presença daquele objeto que devotava tanta 

adoração. Tudo em seu mundo poderia ser resumido em uma caixa de fotografias bagunçadas, 

em que quanto mais se revira mais dor sentimos.  

Por que Antônia não é representada no texto fílmico? Ao revirar uma caixa de 

fotografias pessoais, Júlia queima uma especial em que há Antônia ao seu lado. Mas, 

estranhamente, o rosto de Antônia aparece riscado por caneta. Utilizamos esse trecho para 

ilustrar outros inúmeros ao longo da narrativa fílmica que viabilizam uma higienização das 

expressões da sexualidade lésbica. Aparenta para o espectador que o amor homossexual é 

―fantasmagórico‖, como sendo livre de memórias de expressões de amor e sexo. Vemos uma 

contribuição para o discurso dominante que normatiza a sexualidade, a armadura dos valores 

morais ocidentais.  

É também, neste contexto, que devemos buscar mapear quais motivos levaram a 

diretora Martino a ausentar a representação de Antônia. Em sua obra História da Sexualidade 

I, a vontade de saber, Foucault (2011) descreve as censuras em torno das sexualidades 

―desviantes‖, como sendo discursos reguladores manejados por dispositivos de poder. E os 

dispositivos de poder são: 

 

Um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, 
organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, 

filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são elementos do dispositivo. O 
dispositivo é a rede que se pode tecer entre elementos (FOUCAULT, 2011, 

p.244). 

 

Para Louro (2008), as normas são repetidas para produzir padrões reguladores para 

criarem uma espécie de armadura em que os sujeitos se veem aprisionados às opressões da 

matriz heterossexual. Ela considera que ―as normas regulatórias do sexo têm, portanto, um 

caráter performativo, isto é, têm poder continuado e repetido de produzir aquilo que nomeiam 

e, sendo assim, elas repetem e reiteram, constantemente, as normas dos gêneros na ótica 

heterossexual.‖ (LOURO, 2008, p.44). 
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Será que o silêncio em torno de Antônia foi meramente estrutural? Ou serviu para 

reiterar mais ainda os discursos heterossexistas? O melhor amigo de Júlia, Hugo, a leva para 

um pub, e lá encontram alguns conhecidos entre eles um casal de lésbicas. No entanto, 

quando faz menção a um beijo, a câmera desvia e retira o foco delas, como se qualquer 

interação do tipo fosse censurada nas imagens do filme. Mas adiante, Helena, prima de Elisa, 

inicia um ―affair‖ com Júlia. As duas têm uma ótima conexão, pois Helena traz um 

sentimento de renovação e esperança ao martírio contínuo de Júlia. Observamos que a 

interação física entre ambas se resume a um abraço fraterno, mesmo o texto fílmico deixando 

transparecer um clima de intimidade sexual entre elas. Novamente, a lei é imposta ao sexo. 

Evidentemente, há o ―ciclo de interdição‖ na narrativa fílmica a respeito dos ―padrões‖ a 

serem adotados na representação socialmente aceita da homossexualidade feminina. Michel 

Foucault (2011) diz  

 

O poder só faria funcionar uma lei de proibição. Tua existência só será 

mantida à custa de tua anulação. Não te aproximes, não toques, não 
consuma, a não ser na sombra e no segredo. O que é interdito não se deve 

falar até ser anulado no real, o que é inexistente não tem direito a 

manifestação nenhuma, e o que deve ser calado encontra-se banido do real 

como o interdito por excelência. O poder sobre o sexo se exerceria do 
mesmo modo como a todos os níveis. Poder legislador, de um lado, e sujeito 

obediente do outro (FOUCAULT, 2011, p.122). 

 

A canção Retrato Preto e Branco (1965), de Tom Jobim e Chico Buarque, na 

interpretação de Elis Regina, ecoa a solidão das incertezas do amor. Apesar que a letra evoca 

um indivíduo que persegue as lembranças felizes do passado de um amado perdido, podemos 

remeter os seguintes versos ―já conheço os passos dessa estrada/sei que não vai dar em 

nada/já conheço as pedras do caminho‖. Ou seja, os transgressores de gênero tais como , Júlia, 

Helena e Antônia conhecem a solidão do caminho e pedras que encontram para legitimar sua 

sexualidade, afinidades e afetos.  

Mas o que é o contrário do amor? O ódio? Para Júlia, ―o contrário do amor é um 

estado de perplexidade permanente‖, todavia, essa ―perplexidade que te prende numa 

armadilha, de onde só escapará com a ajuda de quem te abandonou‖. As lágrimas, o chorar 

copiosamente durante dias, noites, semanas, meses servira para expulsar os resquícios de um 

―ser‖ que não deseja mais ser presente. E o tempo cinza encobrindo a vida de vazio, e 

constante adoecimento emocional de Júlia chega ao fim, com o mesmo assombro que a 

ausência da amada se fez presente.  
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Em um dos momentos mais emblemáticos da poeticidade de Campello (2003), Júlia 

narra a inércia e inexistência de sentido da vida ao enfrentarmos o luto, a perda, ódio e vazio. 

Porém, suas palavras refletem a dor perpétua daqueles que perdem o objeto amado. Uma das 

passagens diz o seguinte: 

 

Ser afastado de alguém que se ama é andar perpetuamente na direção 

contrária à que se deseja. E continuar andando até o outro lado da lua. A 
natureza e eu nos preparamos para uma longa viagem em que cada qual 

tomará seu rumo. Não há lágrimas. A dor abriu um rombo grande demais em 

mim para ser ocupado por elas. Há somente um impulso marejante logo 

reabsorvido pela aridez. O que sobrará de mim depois desse exílio? 
(CAMPELLO, 2003, p.3). 

 

A imagem de Júlia caminhando em direção ao píer expõe a diluição, nas águas do mar, 

das dores de sua perda, e a esperança de novos caminhos e amores. Já que os eventos 

dolorosos da vida servem para engrandecer nossos vínculos afetivos. Parkes (2009) diz: 

 

É a transitoriedade da vida que engrandece o amor. Quanto maior o risco, 

mais forte se torna o vínculo. Para a maioria de nós, o fato de que um dia 

perderemos as pessoas que amamos, e ela a nós, nos aproxima delas, mas se 
torna um sino silencioso que nos desperta no meio da noite. (PARKES, 

2009, p.11). 

 

O filme de Malu de Martino é excepcional ao ofertar ao espectador a dor da perda de 

um grande objeto de amor, sem retirar os espectros da humanidade do sofrimento tão presente 

no lirismo de Myriam Campello. Mas a produção poderia ter repensado a especificidade do 

amor homossexual em toda sua complexidade e desafio, não homogeneizando.  

 

Considerações Finais 

 

As representações da homossexualidade feminina sempre são relegadas ao silêncio, 

ignorância e algures do sistema patriarcal. Muitas vezes reduzidas a imagens que reproduzem 

o fetiche masculino em torno do sexo entre mulheres, mas o filme de Malu Martino segue o 

empreendimento contrário ao clichê. Por isso, talvez, em defesa de seu princípio de retratar a 

humanidade das lésbicas, falhe em alguns pontos cruciais. Ao retratar a dor da perda, exibe as 

similitudes das relações afetivas, não impondo diferenças de natureza social à 

homoafetividade. 

Com a descoberta do inconsciente, a subjetividade humana atingiu o patamar de ser 

questionada, e, ao mesmo tempo, a individualidade ser priorizada, porque a forma como 

encaramos a vida, o amor e a dor não são iguais. E, possivelmente, o maior questionamento 
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ao filme seja: Por que reduzir as carícias entre casais homossexuais a abraços e toques 

fraternos? O que há de tão escandaloso no amor homossexual?  

Consideramos a necessidade de maiores abordagens relacionadas à desconstrução das 

regulações as representações de personagens homossexuais na Literatura, Cinema, e demais 

expressões artísticas.  
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Elementos originários dos ciúmes 

 

―Um homem com chifres é um monstro, um animal!‖ 

                      (Otelo,William Shakespeare) 

 

Está, na essência humana, experimentar ocasionalmente os ciúmes, remetendo à 

trajetória da nossa espécie. Compele funções específicas ligadas à sobrevivência e indica 

demonstração de interesse pelo objeto de desejo. A diferenciação dos ciúmes normais e dos 

ciúmes patológicos é uma tarefa confusa devido à forte carga emocional que a cena do ciúme 

pode conter. A impressão de perda do ente querido causa conglomerados de sensações e 

acarreta booms emocionais, agudizando a psique em causa de uma grande fragilidade 

primordial, geralmente, acompanhada por processos agressivos de elevada intensidade e curta 

duração. Os ciúmes surgem como uma das defesas frente ao luto. Ciúmes e luto se 

aproximam. Nos ciúmes, nem sempre há perda, mas temor à perda; no luto chega-se a aceitar 

a ausência do objeto, enquanto no ciúme se debate contra essa possibilidade. 

Um arquétipo clássico do ciúme na literatura é a personagem da peça dramática 

escrita, em 1603, por William Shakespeare: Otelo, o general mouro a serviço de Veneza, o 

qual provou o veneno do ciúme. A narrativa shakespeariana demonstra a costura singular do 

ciúme, e o embaraço que há, na posição subjetiva do sujeito ciumento, com a desvalia. Trata-

se de um fenômeno com efeitos sintomáticos. Em determinadas ocasiões é causa de severa 

angústia. Possui a conotação do drama que a literatura nos transmite. Na realidade, os ciúmes 

não estão necessariamente fundamentados em uma ação, mas em um juízo interior, tal como a 

obra shakespeariana. 

A presença de Shakespeare, nos estudos psicanalíticos contemporâneos, tem seus 

interesses justificados por capacitar o embasamento dos estudos da condição humana, através 

da complexidade de personagens imortais, que representam as possibilidades expressivas do 

que se conhece por inconsciente. É dizer, um conjunto alegórico de impulsos que acabam 

tendo nomes próprios, sobrenome e descendência, causando impacto no coletivo/ e no 
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individual. A situação que cada uma dessas forças demonstra nos provoca, ao entrarmos em 

contato com a narrativa literária e seu caráter simbólico, mítico e representativo. 

 

O ciúme e as recordações da falta 

 

Muitas vezes, o ciúme pode ser uma máscara encobrindo uma ―real fonte‖ de 

problemas pessoais oriundos de tempos imemoriáveis transformados em instabilidades 

conjugais ou, até mesmo, corroendo qualquer tipo de relação que o indivíduo enciumado 

ensaie estabelecer. Abarcando toda gama de eleição amorosa, seu fundamento se estrutura, 

entre outras questões, na solidariedade humana a traições e a infidelidades. Cumpre uma 

função essencial na condição da vida erótica, em que o terceiro e intruso fomenta o 

narcisismo do sujeito.  

O ciumento vive atormentado pelo medo de um terceiro indivíduo quitar algo ou 

alguém por ele estimado. Essas elucubrações irreais, que por identificações causais contidas 

na essência das subjetividades, produzem estragos no eu com consequências com o laço social 

com o (s) outro (s). Os ciúmes são descritos com uma certa proximidade com o luto. No luto, 

a perda se dá na realidade externa e a realidade interna deve aceitar essa perda. Nos ciúmes é 

exatamente o contrário, a perda tem lugar no mundo interno e a realidade externa deve 

corroborar - para a qual sempre está disposto os ciumentos na interpretação distorcida das 

situações por identificações acidentais da trama do ciúme. 

A monumental tragédia de William Shakespeare segue até hoje digna de grande êxito 

entre o público e a crítica, talvez por ser tão atual e próxima das manchetes dos noticiários 

cotidianos. A obra acaba explicitando paradigmas do mecanismo que envolve o que está em 

evidência no olhar do raciocínio do indivíduo ciumento.  

Os ciúmes passionais podem conduzir às aberrações mais extremas, uma vez que o 

ciúme patológico, recorrentemente, se alia aos delírios e a paranoia. Otelo mata a Desdêmona 

possuído por um transtorno causado por ciúmes desmensurados e ainda muito se desconhece 

sobre esta condição, sendo um tema que clama pulsante os olhares no âmbito científico e na 

sociedade como um todo. É uma patologia movida por uma natureza fulminante, associada à 

pesada e profunda carga emocional resultante, nesse sentido, os episódios de ciúmes 

patológicos estão propensos a desfechos violentos e trágicos. 

 

Na métrica psicanalítica dos ciúmes 
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Pertencendo a um espectro de sentimentos universal, os ciúmes podem ocorrer em 

qualquer contexto e em qualquer momento pulsante da vida. Todavia, é preciso que haja um 

vínculo com uma pessoa concreta; e um terceiro ator, real ou imaginário, que ameace a perda 

do objeto amado. Os ciúmes excessivos podem arruinar relações e vidas. São eles que, 

dirigindo atuações desmedidas, encabeçam diversas notas vermelhas dos jornais policiais, 

além de inspirar muitas narrativas trágicas. 

Recordemos que, no estudo freudiano de 1922 Sobre alguns mecanismos neuróticos 

no ciúme, na paranoia e na homossexualidade, se considera que ―O ciúme é um dos estados 

afetivos que, como o luto, podem ser designados como normais‖ (FREUD, 1922, p.209). O 

ciúme é um estado do qual todos padecemos, uma vez que se trata de um sentimento 

constitutivo do arcabouço humano, fato observável nas criaturas desde os braços maternos. 

Ainda neste estudo, Freud pontua três tipos diferentes de ciúmes: normais, projetados e 

delirantes. Expondo algo sobre a natureza de cada tipo, algumas condições prévias necessárias 

e suas respectivas características específicas. 

O primeiro tipo descrito são os ciúmes normais que se compõem por uma tristeza ou 

dor derivada de uma sensação de perda de um objeto desejado em detrimento de um outro 

ator (crendo ou realmente perdendo). Gera, ainda, uma ofensa ao narcisismo e um caráter 

hostil aos que acreditamos responsáveis pela ausência do objeto quisto. É bom ressaltar que 

―Este ciúme, embora o chamemos de normal, está longe de ser inteiramente racional, isto é, 

nascidos de relações presentes‖ (FREUD, 1922, p.210). Ainda no nível dito normal, o autor 

direciona a atenção para o ―material irracional‖ que acende a combustão desse afeto. 

Os ciúmes projetados pertencem ao segundo nível e movem-se a partir de uma 

tendência de projeção pertencente a um mecanismo psíquico complexo que consiste em 

projetar, no alheio, coisas desagradáveis imiscuídas em nossa própria constituição 

psicológica. Sobre suas origens, Freud explica que ―deriva, tanto no homem como na mulher, 

da própria infidelidade realmente praticada ou de impulsos à infidelidade que cederam à 

repressão‖ (FREUD, 1922, p.211). Sendo assim, torna-se uma tentativa de ludibriar a 

consciência moral, projetando, no outro, o próprio desejo; tendendo a apontar para algo 

exterior que emana do próprio interior do indivíduo enciumado. 

O terceiro tipo apontado por Freud são os ciúmes delirantes, os quais são oriundos de 

causas inconscientes, que estão extremamente reprimidas no ciumento. Possuem relações com 

o projetar no outro os próprios desejos, e, mais ainda, com desejos homossexuais. Esses 
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ciúmes estão baseados na repreensão de desejos por uma pessoa do mesmo sexo, uma fantasia 

que acaba sendo convertida em delírio; passando a fantasia adiante para o outro, projetando os 

impulsos de infidelidade como estratégia psíquica de manter velado os próprios desejos. Neste 

nível, ―devemos estar preparados para encontrar ciúmes de todas as três camadas, nunca da 

terceira somente‖ (FREUD, 1922, p.213). Ser ciumento, em certa medida, é recorrente em 

relacionamentos íntimos. O problema surge quando o ciúme se torna incontrolável, constante 

e tendente a criar obstáculos concretos ao estabelecimento de relações pelo sujeito. Em casos 

extremos, a pessoa que padece do sentimento pode chegar a matar o objeto do seu amor, 

como na narrativa shakespeariana. Em alguns desses casos, o ciúme deixa de ser uma 

preocupação para se tornar um problema real em que os indivíduos que se acometem dessa 

condição ou chegam a esse lugar afetivo, caem em espirais obsessivas de suposições e 

desconfianças com relação a seus cônjuges, sem qualquer razão válida, podendo configurar 

um conjunto de manifestações sintomáticas, conhecidas pelo nome síndrome de Otelo, uma 

patologia que alcunha casos com desfechos violentos, assassinos ou suicidas motivados por 

elaborações delirantes. 

 

Os óbices irracionais do ciúme no amor 

 

As obras de Shakespeare são de fundamental importância para os estudos de diversas 

áreas como a psicologia, psiquiatria e, sobretudo, à psicanálise, a partir do profundo 

conhecimento das obras por Freud. É um de seus principais estudiosos, Peter Gay (1923-

2015), quem elabora a mais exaustiva aproximação biográfica do pai da psicanálise: Freud, 

vida e legado de um percussor, publicado em inglês, em 1988, e traduzido por Paidós, em 

1989, que remete a quatro obras fundamentais: O mercador de Veneza; Hamlet; Macbeth; O 

rei Lear. Pós-freudianos revisaram essas obras com afinco, tratando de encontrar modelos 

metapsicológicos para as tramas oníricas, edípicas e, evidentemente, líricas, que estão 

desenvolvidas nesse conjunto monumental ao que se agregará Otelo, que alimenta a 

inspiração de tantos estudos. Otelo é o exemplo de que o ciumento não nunca o é pelo o que 

vê, mas apenas pelo que pode imaginar. Um transtorno derivado de ciúmes pode advir apenas 

de uma sensação falsa e imaginativa de estar sendo enganado. É uma desordem pertencente 

aos conflitos pessoais, capaz de nos fazer atuar por escolhas incongruentes e infundadas. 

O médico Boris Sokoloff declara, em seu livro, O ciúme - um estudo psiquiátrico, que 

a estreia do ciúme na nossa trajetória ―pode ser encontrada no passado da humanidade, 
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quando o homem era primitivo e selvagem. E, no entanto, a intensidade e a força não 

diminuem com o progresso da civilização‖ (SOKOLOFF, 1954, p. 23). O ciúme denuncia a 

possibilidade iminente do abandono; por outro lado, renova o compromisso e solicita mais 

atenção. Apesar da proximidade, há cruciais diferenças entre o ciúme e a inveja, uma vez que, 

na inveja, ―não há ameaça alguma à individualidade humana; o ciúme, porém, é a expressão 

do maior perigo possível à nossa personalidade. Êsse perigo reside justamente na 

peculiaridade da natureza da emoção do ciúme‖. (SOKOLOFF, 1954, p. 24). Além disso, o 

ciúme também pode ser influenciado por outras pessoas, como foi o caso de Otelo por Iago na 

narrativa de Shakespeare, ou até mesmo pelos meios de comunicação. Parecendo conhecer 

bem os efeitos nocivos dos ciúmes, o maquiavélico Iago alerta: 

 

Acautele-se, meu senhor, contra o ciúme. É ele o monstro de olhos verdes 
que zomba da carne com que se alimenta! Vive feliz o corno que, certo de 

seu destino, não ama a quem o ofende. Mas ah, que minutos desgraçados 

passa aquele que adora, porém duvida, suspeita, porém ama com 
intensidade. (SHAKESPEARE, 2015, p.86). 

 

Nesses casos, qualquer coisa que confirme as crenças será levada em consideração e 

os motivos dos ciúmes pouco importarão: olhares, sorrisos, mensagens, distrações ou mal-

entendidos. Assim, ―Inquieto como os apaixonados, o ciumento dá um passo a mais: tem 

certeza que, mais dia, menos dia se é que já não aconteceu, a pessoa amada o trairá‖. 

(BLÉVIS, 2009, p.15), convenientemente, sempre aparece em cena o suposto rival que, 

muitas vezes, ignora seu lugar. Para Otelo, um lenço e algumas palavras draconianas de Iago 

foram suficientes para a fulminante confirmação das suspeitas. ―Por Deus, eu vi meu lenço na 

mão dele. Ah, mulher falsa! Tu apedrejas meu coração e me fazes chamar de assassinato o 

que tenciono fazer, que antes eu pensava ser um sacrifício. Eu vi o lenço!‖ 

(SHAKESPEARE, p.153) E, assim, soldado coberto de louros, dominando seus nervos, 

habitado pelos mais nobres sentimentos, sufoca, em sua cama, a amada mulher, Desdêmona, 

sucumbindo mediante uma paisagem devastada. Seguramente, a obra deixa claro que ele teria 

que ter prestado atenção em sua confiança desde o primeiro ato da peça. A trapa que cai Otelo 

diz muito de uma falha de alto-estima e uma ideia ―equivocada‖ do que é amor. Resulta 

afogado no ciúme, desesperado, cheio de ódio e cego ante uma realidade muito longe do 

presente; ancorada na ilusão e em dores de feridas do passado que se abrem novamente. 

A agressividade, para Melanie Klein (1882-1960), ocupa um lugar central no 

desenvolvimento dos primeiros meses da criança e centraliza o ponto de partida de suas 

brilhantes contribuições para os estudos psicanalíticos. Psicanalista e adepta ao pensamento 
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freudiano, Melanie Klein revela que sentimentos como inveja e ciúme não têm suas origens 

em situações atuais. Ainda que o sujeito o viva na atualidade e argumente seus sentimentos, 

sua raiz está em tempos imemoriáveis, presente no inconsciente. 

O autodidatismo de Klein incluía uma bagagem literária escassa que teve como 

contrapeso sua grande imaginação clínica. A autora aponta as primeiras relações da criança 

com o seio de sua mãe, através dos processos de projeção e introjeção, como ponto fundante 

para aparição da inveja e dos ciúmes. Na descrição freudiana, o ciúme neurótico já era 

sinalizado como tendo raízes originárias tanto na projeção quanto na competição. Essa 

afirmativa é reforçada por Klein, em seu estudo intitulado Inveja e gratidão e outros 

trabalhos (1946-1963). Para explicar as diferenças entre os ciúmes e a inveja, Melanie Klein 

evidencia as semelhanças entre ambos os afetos, reiterando que ―O ciúme é baseado na inveja, 

mas envolve uma relação com, pelo menos, duas pessoas; diz respeito principalmente ao amor 

como o indivíduo sente como lhe sendo devido e que lhe foi tirado, ou está em perigo de sê-

lo, por seu rival‖ (KLEIN, 1957, p.212). Em linhas gerais, a autora distingue que, numa visão 

―corriqueira de ciúme, um homem ou uma mulher se sente privado, por outrem da pessoa 

amada.‖ (KLEIN, 1957, p.212). Daí o caráter triangular do ciúme que se distingue da 

dualidade própria da inveja. 

Sobre a intensidade da inveja, Klein observa que ―a pessoa muito invejosa é 

insaciável, que nunca pode ser satisfeita porque sua ideia brota de dentro e, portanto, sempre 

encontra um objeto sobre o qual focalizar-se. Isso mostra também a conexão íntima entre 

ciúme, voracidade e inveja‖ (KLEIN, 1957, p.213) Não se trata apenas de uma questão de 

comportamental, mas também um componente psíquico e de autoestima que não podemos 

ignorar. 

Remetendo às tragédias gregas, em que os personagens aparentemente mais 

poderosos, Otelo, Brabâncio e Iago encontram suas desgraças, cada um a seu modo, nas 

paixões de seus sentimentos desmesurados, num trânsito fronteiriço entre a inveja e o ciúme. 

Guiados pelo sentimento comum de vulnerabilidade, ficaram presos a um universo de 

cenários imaginários desagradáveis, num verdadeiro temor sobre a possível perda dos objetos 

que eles julgavam possuir. Brabâncio, primeiramente, perde a filha e todas as possibilidades 

de aliar-se com o que ele acreditava ser a verdadeira estirpe da nobreza. Deserda Desdêmona 

por ter eleito uma figura estrangeira e de pele escura, distante do ambiente senatorial que era 

almejado pelo seu progenitor. Sendo, Otelo a grande vítima dos medos de Iago. Com 

interesses de alcançar seus objetivos, Iago cria, a partir do zero, evidências de culpa que 
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incriminassem a Desdêmona de supostas ações infiéis. Pronto para fazer qualquer coisa para 

destruir seu mestre, lentamente, Iago aproveita a confiança de Otelo para espalhar sua falsa 

valentia e persuadi-lo de que a sua amada o está traindo com o homem de sua inteira 

confiança, seu tenente Cássio. 

Em plena tempestade, o conquistador Mouro Otelo está feliz em encontrar sua jovem 

esposa Desdêmona. A ação ocorre na ilha de Chipre. Desembarcado em casa, ele se torna uma 

vítima da mesquinharia e da inveja voraz de seu tenente Iago. A trama shakespeariana articula 

a inveja e o ciúme, evidenciando o aspecto comum entre esses afetos, que é a relação com a 

sensação do direito de posse sobre algo ou alguém. O ciúme toma Otelo, que cai cegamente 

na armadilha de seu tenente, seguro de que um artifício pudesse legitimar a possível traição de 

Desdêmona. Apesar dos protestos da esposa, Otelo mata-a com as próprias mãos, antes de se 

perfurar com sua adaga porque descobriu a horrível verdade ... 

 

Considerações finais 

 

O quadro de Otelo remete a um transtorno psicótico delirante. Nesse contexto, o eixo 

fundamental dessa desordem é o ciúme patológico ou extremo, que mantém a ideia fixa de 

que o cônjuge é infiel. O comportamento da pessoa com essa síndrome é totalmente 

irracional. Isso significa que a pessoa afetada vê o que quer ver, independentemente de haver 

ou não evidências ou detalhes objetivos ou materiais confirmando suas crenças. Portanto, sua 

preocupação central no relacionamento será a busca de provas de maneira meticulosa e 

obsessiva, que buscará condenar o cônjuge, de modo que ele verifique seus pertences, seus 

dados eletrônicos e submeta o par afetivo continuamente a interrogatórios sobre sua rotina. 

Sua ilusão até o fará acreditar que o cônjuge mudou seus hábitos desde que foi infiel. 

 Ao mirar os ciúmes pela perspectiva da compreensão, é impossível chegar a um porto 

seguro. Uma vez que, em todos os níveis do sentimento, é possível identificar seu caráter 

geral incompreensível e a agressividade com o semelhante que se caracteriza por uma linha 

sutil impregnada de um tinte irreal. Sem embargo, os especialistas seguem questionando a 

razão dos mesmos. No entanto, ainda há muito a investigar sobre as causas desses afetos. 
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Introdução 

 

 

A partir de conhecimentos psicanalíticos constituídos por Sigmund Freud (1856-1939) 

e Jacques Lacan (1901-1981), compreendemos que o Amor envolve dor e sofrimento. O 

presente artigo, numa interface entre literatura e psicanálise, pretende fazer uma análise do 

romance Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres, da escritora Clarice Lispector, publicado 

em 1969. A narrativa segue o estilo da escritora, conhecida pelo teor intimista de seus textos e 

seus questionamentos sobre o mundo, numa intensa profusão de pensamentos e sentimentos. 

Consegue ser complexa na simplicidade e simples na complexidade, compondo uma poética 

rica em metáforas e alegorias. Ela expande, extrapola, usa epifanias e fluxo de consciência. 

Os personagens da obra retomam às figuras homéricas de Ulisses, herói da Ilíada, e Lori, cujo 

o nome remete a Loreley, uma sereia de Odisseia, personagem da Mitologia alemã, que, 

segundo a lenda, habita uma rocha às margens do rio Reno e costumava atrair os marinheiros 

para a morte, sucumbidos pelos seus encantos. Ulisses fecha seus ouvidos para as outras 

sereias porque está à espera de Lori. Na verdade, cada um vai encontrar consigo mesmo em 

face ao outro.  

A obra apresentada trata de aspectos inerentes ao ser; trabalha uma temática voltada 

para as questões que envolvem as relações de amor, como escolhas, angústia, liberdade e 

finitude.  

A diegese alberga o envolvimento amoroso entre Lori, a protagonista, uma professora 

primária que passa por uma crise existencial e Ulisses, um professor de filosofia mais maduro, 

que assim como no mito é inteligente e ardiloso, consegue viver com harmonia, e parece 

responder à necessidade do que ela busca. O caminho da aprendizagem de Lori afirma suas 

capacidades como mulher, de modo que aprender sobre o amor e o prazer, resulta na 

aprendizagem sobre si mesma e sobre a vida. Nesse cenário, Loreley, a personagem central, 

rompe com seu cotidiano como uma explosão existencial na busca de conhecer-se, envereda-
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se pelos caminhos dos questionamentos e passa a ter outro olhar sobre a vida. Sua 

transformação vai passar não só pelo autoconhecimento, mas também pela sua relação com 

Ulisses. Lori tem dificuldade de viver, de ser ela mesma sem sofrer. Tem medo de ser feliz, de 

se abrir para o mundo, acaba se retraindo um pouco, é antissocial. Ela sentia uma dor muito 

grande dentro de si e queria viver a felicidade, e não mais viver na dor. Sua transformação vai 

passar pelo autoconhecimento, e também pela sua relação com Ulisses. Ele ajuda nas 

dificuldades, aconselha a viver.  Diz:  

 

Lori, uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de.  ―Apesar de, 
se deve comer. Apesar de, se deve amar. Apesar de, se de morrer. Inclusive 

muitas vezes é o próprio apesar de, que nos empurra para a frente. Foi apesar 

de que parei na rua e fiquei olhando para você, enquanto você esperava um 

taxi. E desde logo desejando você, esse teu corpo que nem sequer é bonito, 
mas é o corpo que eu quero. Mas quero inteira, com a alma também. Por 

isso, não faz mal que você não venha, esperarei quanto tempo for preciso 

(LISPECTOR, 2011, p.26). 
 

Com esse excerto, nota-se que Ulisses, propõe a Loreley que não repreenda seus 

sentimentos e ajuda-lhe a livrar-se das aparências, a fim de fazer renascer a mulher em sua 

plenitude. Esse aprendizado proposto por Ulisses foi, aos poucos sendo construído, pois ―... 

ela já aprendera através de Ulisses. Antes ela evitara sentir. Agora ainda tinha, porém já com 

leves incursões pela vida‖. (LISPECTOR, 1998, p. 34). 

Essa não é uma história de amor comum, Lori está ―aprendendo a amar‖ ou ―ter 

prazer‖ conforme descrito no livro, e Ulisses estaria preparando-a para a liberdade sexual e 

amorosa. Ele espera que ela aprenda sobre a felicidade e sobre o amor, acredita que Lori deve 

―estar pronta‖, ou seja, que deve amar a si mesma antes de se entregar a alguém.  

É uma trajetória bastante confusa e difícil para ela, pois estava acostumada a se 

esconder atrás da dor, deixando de viver plenamente, de sentir prazer em viver. Descobre que 

o amor pressupõe perdas, que é uma aprendizagem de erros e acertos, encontros e 

desencontros. Faz a pessoa hesitar, causa curiosidades, traz questionamentos a respeito de que 

lugar se ocupa no sentimento do outro. É uma relação de Amor, Desejo e Gozo.  

Nessa jornada em busca de si mesma, através da ―aprendizagem‖ Lori passa a 

valorizar a beleza da vida nos momentos mais triviais e vê-los tão intensamente quanto 

aqueles que consideramos importantes. Todos nós procuramos a felicidade, mas esta é um 

pouco clandestina. Lori passa a ter outro olhar sobre a vida, tem uma episódio que está na 

feira e começa a observar as frutas com suas cores, cheiros e espessuras, noutros momentos 

ela muda a forma de se relacionar com seus alunos. 
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Após uma longa, solitária e angustiante espera, a protagonista finalmente se sente 

capaz para procurar Ulisses na casa dele e se entregarem mutuamente. A entrega física dos 

personagens finalmente se realiza com força tântrica de êxtase, e epifania. Clarice faz-nos 

testemunhar a concretização do amor a si mesmo e ao outro. 

Uma singularidade da escritora, nesse romance, é que a voz narrativa, inicia-se com 

uma vírgula e finaliza com dois pontos, lembrando-nos que essa busca pelo autoconhecimento 

e pelo amor é incessante, interminável, uma vez que, somos seres em constante mudança e 

percepção da existência. Indica que não se trata de um fim, mas de algo contínuo.  

 

Angústia e dificuldades para amar: nos limites da dor e do prazer 

 

No romance Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres (1969), Clarice Lispector traz 

a temática da angústia e da dificuldade de relacionamento entre os amantes, temas inerentes a 

condição humana. A narrativa é enfática na apreensão de um momento do universo feminino, 

com pensamentos encadeados de uma forma angustiada, como se o romance tivesse 

começado no meio de uma crise existencial, há o sentimento de solidão e desamparo. Esses 

temas remetem aos estudos desenvolvidos por Sigmund Freud no que tange à investigação do 

propósito da vida, ele afirma que os homens se esforçam para alcançar e preservar um estado 

de satisfação e que a aspiração à felicidade possui dois lados, por um lado queremos a 

ausência de dor e desprazer e por outro, vivenciar intensos sentimentos de prazer.  

Na obra de Clarice Lispector, faz-se presente a temática da busca do prazer, algo 

inerente à condição humana. Somado a essa busca, há a constatação de que o homem nunca 

para de sofrer, porque as possibilidades de sentir infelicidade soam muito maiores, pois não 

há uma forma de conseguir a felicidades absoluta, já que isso significaria um estado zero de 

tensão. 

A obra de Clarice pode ser lida pelo viés das concepções freudiana acerca da 

existência humana no que se refere à dor, felicidade e infelicidade, pois, através das 

considerações de Loreley acerca de sua relação com a felicidade, é possível perceber que é 

comum os homens se considerarem felizes somente por terem escapado do sofrimento, 

contudo é um estado que não se prolonga. A personagem Loreley, logo no início do livro é 

caracterizada como aquela que desconhecia o que é viver sem dor, já que ela se faz a seguinte 

pergunta: ―Ser era uma dor? (LISPECTOR, 1998, p. 21). 
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O ponto inerente à condição humana e que possibilita a obra de Clarice Lispector ser 

lida por esse viés, é que, dos desejos provém todo sofrimento, que intrínseco à existência. 

Somente se deseja aquilo que não se tem: a falta do objeto desejado segue-se o sofrimento. O 

estado de falta no qual se encontra Loreley é uma das causas da sua dor. Essa percepção é 

comungada por Freud, ao introduzir o princípio do prazer e da realidade, em sua teoria de 

Além do Principio do Prazer. 

 

Considerações sobre a Dor de Amar 

 

A dor é um tema que permeia toda a obra de Freud e que foi considerado como algo de 

difícil manejo na clínica, já que não há interpretação para esse afeto. Embora Freud não tenha 

feito um estudo sistemático da experiência da dor, nem tenha se empenhado em integrá-la ao 

conjunto de sua teoria psicanalítica, é inegável que, sob as mais variadas formas, a dor foi 

objeto de suas reflexões durante todo o desenvolvimento de sua obra.  

A dor é subjetiva, é uma experiência única, mesmo que seja de natureza universal, 

pois não existe entre os seres humanos quem não a tenha vivenciado. Ainda que se repita, a 

dor que cada um experimenta é individual, é singular. Ninguém pode senti-la em nosso lugar. 

A dor é constitutiva do nosso ser, por isso com ela nos confrontamos desde o nascimento, é 

uma questão existencial. É um rompimento, uma separação, uma violência, uma perda. 

Psiquicamente é algo que se desorganiza, fica desregrado. Juan-David Nasio (2008) se refere 

a três fases da dor, sendo elas: fase de ruptura ou dor de lesão, fase da comoção, fase da 

reação defensiva do eu ou dor de reagir. Existe uma diferença entre dor e sofrimento, esses 

termos se distinguem da seguinte maneira: a dor, seja ela corporal ou psíquica, remete às 

causas que a provocam, é uma emoção bem delimitada e determinada, enquanto que o 

sofrimento remete a uma perturbação mais global, provocada por uma excitação, geralmente, 

violenta. A dor pode não ser sempre nociva, pode servir de alerta, de sinal, para mostrar que 

algo no corpo ou na psique não está bem. Freud faz uma distinção entre dor corporal e dor 

psíquica. Para a psicanálise, o corpo no qual se inscreve a dor física é o corpo erógeno, o 

corpo que, ao ser investido pela libido do ego, torna-se um eu-corpo, ou um corpo-sujeito. 

Freud articula a passagem da dor corpórea para a dor psíquica com a transformação do 

investimento narcísico em investimento de objeto. Segundo Nasio, ―ao contrário da dor física 

causada por um ferimento, a dor psíquica ocorre sem agressão aos tecidos. O motivo que 
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desencadeia não se localiza na carne, mas sim no laço entre aquele que se ama e o objeto 

provocado pelo amado‖. (NASIO, 1997, p. 32) 

Para o mestre vienense, o amor é sempre a primeira premissa insuperável dos nossos 

sentimentos. Ele já dizia: ―quanto mais se ama, mais se sofre‖ (FREUD apud NASIO, 1997, 

p. 53). Nasio defende a dor de amar como o afeto que traduz na consciência uma reação 

defensiva do ―eu‖ pela comoção provocada pela perda. A dor é, nesse caso, uma reação, o 

―eu‖ se ergue apelando para todas as forças vivas e as concentra em um único ponto, a saber, 

o da representação psíquica do amado perdido. Fica, a partir daí, inteiramente ocupado em 

manter viva a imagem mental do desaparecido. 

As perdas são inerentes ao ser humano, fazendo parte da nossa existência desde o 

nascimento. A psicanálise nos ensina que para supera-las é preciso fazer um trabalho um 

trabalho de luto. Para Freud (19170, esse trabalho de luto (reação a perda) consiste num 

desligamento gradual da libido do objeto ou dos ideais perdidos, para que, no final desse 

processo, o ―eu‖ possa ser livre e apto para realizar outros investimentos em novos objetos e 

situações. Se o processo de elaboração da perda não ocorrer satisfatoriamente, teremos a 

manutenção dos sofrimentos, dos conflitos e provavelmente a ocorrência de um luto 

interminável, geralmente patológico, que governa a vida da pessoa. O processo do 

desligamento de um objeto amado, seja por morte ou por separação, é tarefa dolorosa e difícil 

que nos põe à prova e nos obriga a nos reconstruirmos. A dor psíquica que acompanha esse 

processo é inevitável, porém não é necessariamente patológica, sendo normalmente superada 

no final do luto. Inconscientemente, todas as dores, perdas e separações de nossa existência 

estão interligadas, o que ocasiona uma revivência dessas situações no momento em que uma 

nova dor nos atinge. 

 

Amor, desejo e gozo em Freud e Lacan 

 

Em seu livro Fundamentos da Psicanálise de Freud a Lacan, (2002) Marco Antônio 

Coutinho Jorge defende que a entrada do sujeito humano no campo da linguagem implica a 

perda de um gozo absoluto: assim, para todo sujeito, o gozo será sempre parcial, pois será 

apenas uma parcela da pulsão que obterá satisfação. O desejo é fundado para o sujeito 

humano precisamente porque, na perda originaria do gozo, o sujeito passa a viver numa 

relação continua com uma falta de satisfação: o desejo é a expressão dessa falta absoluta, 

permanece para sempre insatisfeito, o que leva a uma busca incessante de novos objetos, na 
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tentativa de obter esta satisfação tão almejada e jamais alcançada.  No nível estrito do desejo, 

a relação do sujeito com o objeto é extremamente lábil e fugaz, e nesse nível ele está sempre 

em busca de novos objetos que proporcionem uma plena satisfação. É o que faz Lacan 

aproximar o desejo do mero deslocamento de um objeto para outro. 

É nesse ponto da estrutura que o amor tem uma participação especial, pois o amor 

vem estabilizar a relação – tão instável- do sujeito com o objeto do desejo e, sendo assim, ele 

vem tentar preencher a falta que no campo do desejo não consegue jamais ser preenchida. O 

amor dá sentido aquilo que, no campo do sentido, não tem nenhum sentido. Quando na 

paixão amorosa o sujeito tem a ilusão de ter preenchido esta falta com algum objeto 

amoroso, ele tem a vivencia de estar muito próximo daquele gozo absoluto que havia perdido 

originariamente.  

 

Considerações Finais 

 

Ao chegar às considerações finais, mesmo sabendo que a escrita de Clarice, na 

narrativa de Uma aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, conduz além do que está aqui 

exposto, é possível afirmar que foi traçada uma linha para adentrar no universo literário da 

escritora.  

Diante do que foi exposto nessa obra, foi possível analisar que o amor pressupõe 

perdas, incertezas, hesitações e que a aprendizagem citada por Clarice Lispector refere-se a 

um conhecimento de si mesmo e do mundo e que estamos numa busca incessante. Que essa 

incompletude faz parte da condição humano, desejando um objeto que falta e que venha lhe 

satisfazer 
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ENTRE OBJETOS ARCAICOS 
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Introdução 

 

Numa acepção kleiniana, a unidade, a fantasia do Um permeia a vida humana para 

todo um sempre. Lacan nomearia isso de fantasia do TODO, a busca pela integração, pelo 

falo. Para os dois psicanalistas, o sujeito estaria fadado
1
 ao retorno eterno, amarrado ao 

passado primitivo, ao tempo do fusionamento entre bebê e mãe, quando ambos formariam um 

só mundo, uma só vida
2
. Para Klein (1974) aquele seria um pedaço desta e assim se 

perpetuaria por todo o ciclo vital e gerações, de modo a transpor a realidade do presente e 

manter-se colado às primeiras imagens, aquelas inconscientes (olfativas, táteis, sonoras), 

como postula Dolto (2001), por não terem sido verbalizadas, haja vista o pequeno ser ainda 

não participar da linguagem. Sem a fala, os significantes estariam barrados e os significados 

passariam a circular sem comunicação. Para Lacan, haveria uma circulação de coisas, de 

objetos para os quais não poderíamos nomear, dar-lhes um lugar. Nasce o amor. O amor, 

portanto, nasceria sob a faceta da desmesura, do dar o que não se sabe que tem e nem para 

quem, porque nas relações amorosas, o que estariam em simbiose seriam objetos arcaicos 

(LACHAUD, 2001). Numa acepção lacaniana, esses objetos estabeleceriam 

inconscientemente uma espécie de contrato, um apropriar-se-ia do outro, porém não de forma 

recíproca, mas de forma desigual (SAFATLE, 2015). As relações seriam tomadas como 

fetiche, apoderando-se, nesse caso, de um léxico marxista. Elas seriam desiguais, porque, 

como diria Klein (1974), o bebê com sua inveja voraz buscaria cada qual satisfazer-se de um 

seio e, dependendo de como fosse gratificado, amaria com mais ou menos ansiedade. 

                                                             
1 McDougall (1997) diferencia fado de destino em seu texto "As múltiplas faces de eros:uma exploração 

psicoanalítica da sexualidade humana" . Para a autora, o fado seria da ordem do outro, dos deuses, dos pais, de 

entidades superiores, e estaria no plano do discurso. Já o destino seria da ordem do eu e estaria no plano das 

ações, havendo um controle direto sobre ele, diferentemente do fado, sobre o qual o sujeito não teria controle. 
2 Para Klein (1974, p. 30), o fusionamento entre mãe e bebê seria o estádio pré-natal, que mais tarde, seria 

resgatado a partir da amamentação: "Esta proximidade física e mental como o seio gratificante em certa medida 

restaura, se tudo decorre bem, a perdida unidade pré-natal com a mãe e a sensação de segurança que a 

acompanha". Para Lacan, seria a partir da amamentação. 
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Portanto, a medida do amor seria relativa, proporcional ao peso de sua gratificação. Mas para 

Lacan, no amor, os dois amantes estariam gozando com o Nada, já que o amor é do campo da 

desmesura, do dar aquilo do que não se é proprietário (SAFATLE, 2015). 

Para Klein (1996; 1974), o amor seria o significante a dividir espaço com o ódio nas 

relações primordiais, devido à mãe ser imago da ambivalência emocional, por ser 

concomitantemente objeto de amor e ódio do infante. As experiências entre lactante e figura 

materna, paradoxalmente constituídas de impulsos destrutivos e sentimentos de culpa e 

reparação, originários da posição esquizo-paranoide e depressiva, respectivamente, estruturar-

se-iam em laços contractuais para sempre firmados no inconsciente, de modo a estabelecerem 

as coordenadas do mundo adulto consciente, ao mesmo tempo em que seriam elas próprias a 

fonte inexaurível de respostas aos conflitos humanos. As bases para a vida adulta residiriam, 

pois, no efeito simbólico dado a tais experiências, sejam bem-sucedidas ou não. O objetivo 

deste trabalho alinha-se a essa perspectiva teórica kleiniana, por buscar compreender o adulto 

como instrumento a reverberar a infância, cujas dores podem ser interpretadas a partir de 

contratos afetivos indizíveis entre objetos arcaicos. 

 

Metodologia  

 

Para o corpus da pesquisa, têm-se as obras literárias Otelo, de William Shakespeare 

(2017) e São Bernardo, de Graciliano Ramos (2016), com o propósito de analisar a dor de 

amar, pela faceta do ciúme, em ambos os textos, com ressalva para as searas da 

previsibilidade e imprevisibilidade do comportamento humano. A princípio, discutiremos o 

ciúme como ferida narcísica , ou dor da Coisa, e, depois, como patologia, concomitante à 

análise dos personagens ciumentos Otelo e Paulo Honório. Com relação ao primeiro, embora 

Graciliano Ramos nos delegue pouco sobre seu passado, a análise partirá de analogia do seu 

comportamento adulto com o do bebê, no estádio das relações primordiais. De todo modo, 

nos dois casos, quem estará em análise serão dois bebês sob peles de adultos. A pesquisa é de 

natureza analítico-exploratória e, para tanto, o aporte teórico a subsidiar o estudo literário 

constitui-se fundamentalmente dos pensamentos de Melaine Klein (1996; 1974); Kristeva 

(1989); Freud (2010), Safatle (2015), Dolto (2001), Haddad (2009), Lachaud (2001), Ballone 

(2010), Blévis (2009) e McDougall (1997). Destarte, este artigo visa compreender as 

possibilidades de amar a partir das fontes do inconsciente, do modelo objetal kleiniano, 
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observando como as imagens arcaicas foram introjetadas pelo bebê que hoje se resvalam no 

adulto em sofrimento.  

 

Fundamentação Teórica  

 

Monstro de olhos verdes: ferida arcaica, ou a dor da coisa perdida 

 

De acordo com Mcdougall (1997), Eros revela suas múltiplas faces sob diversas 

expressões de dor psíquica, a qual denuncia experiências transbordantemente afetivas que não 

foram simbolizadas, cuja válvula de escape é a somatização, o grito pele, de uma pele só para 

duas mentes.  O corpo fala, "[...] narra o que mostra" (FERNANDES, 2011, p.43, grifo da 

autora). Dessa dor, o sujeito não sabe, visto que desconhece seus afetos. Para Nasio (2005), 

essa dor é de amar e ela diz de um desejo de dar sentido à vida, de reclamar um afeto 

recalcado, um luto mal ou não feito. A dor de amar não seria a dor da perda em si, mas do 

caos das pulsões descontroladas (NASIO, 2005). O ciúme se circunscreve como um tipo de 

dor de amar e se relaciona com a questão do luto, com a forma com que o infante internalizou 

seu primeiro objeto de amor e ódio: a mãe. Esse sentimento faz o sujeito regredir na fantasia 

da posição esquizo-paranoide, por se colocar na condição de bebê, na iminência de perder seu 

objeto primeiro, de ser despedaçado, separado de seu seio. Ele não vivencia o luto, não passa 

pela posição depressiva de forma satisfatória, em que reconhece o outro, a diferença, a 

ausência, e é revestido de sentimento de culpa, o qual o faz lutar pela reparação, por 

"desculpar-se" da agressividade depositada no seio materno. Ele encontra-se no mundo 

cindido entre o bem e o mal, colado à figura materna como se ainda fosse um pedaço dela e 

como se o mundo consistisse só dessa unidade. O infante não abdica da ilusão da onipotência, 

ele se perde na imagem apaixonada de seu eu ideal, o outro que lhe é semelhante (KLEIN, 

1974; 1996).  

Não obstante, a chegada de outro semelhante, que não seja ele mesmo, a triangulação, 

lhe causa ódio. Vale salientar que essa chegada, na visão kleiniana, já se dá com a própria 

ausência da mãe, com o desmame, com a elaboração do seio mau. Surge o ciúme, a sensação 

da perda e o desejo de recuperar o objeto bom. Klein (1974) define o ciúme como derivado da 

inveja, do desejo de espoliar, de destruir a mãe, de esvaziá-la. Se para o invejoso, a mãe 

privou o seio de si e guardou para ela mesma o objeto bom, sendo, portanto,  privado da 

gratificação, para o ciumento, o objeto bom não foi privado, guardado para a própria mãe, ele 
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foi concedido a outro. Ele fora roubado por meu semelhante, que acusa uma falta em mim, 

por ele ter o que eu não tenho, por isso minha mãe o escolheu e não a mim. Há a ameaça do 

terceiro: meu bem está sendo roubado. Portanto, há o temor de perder o objeto amado, de eu 

me perder, já que eu sou parte da minha mãe. Forma-se a ferida narcísica. Estou sendo 

ameaçado. O outro vai me aniquilar. Mas esse outro que odeio, amo, também. Para Klein 

(1974), o ciúme seria, portanto, uma ferida arcaica, um buraco aberto onde se instalara um 

recalque da Coisa. A representação não é simbolizada. Sendo que o ciúme é um 

acontecimento da posição esquizo-paranoide, não poderá ser revivido a partir da fala, posto 

que neste período o bebê ainda não adentrou no mundo da linguagem. Nesse sentido, não se 

forma um significante para a dor da perda do objeto amado, da Coisa, o inominável suspenso 

na eternidade do inconsciente. Por outro lado, Lacan assegura que a ferida narcísica iria do 

desmame até a fase do espelho, quando o sujeito descobre o outro, o terceiro: "O terceiro é 

antes de mais nada a mãe a não ser partilhada. Depois será o pai, intruso entre mãe e criança" 

(LACHAUD, 2001, p. 49). Assim, o elemento terceiro indicaria a alteridade e a experiência 

do ser, devido à ausência apontar para o reconhecimento da presença: "[...] a ausência é a 

presença" (DERRIDA, 1981, p. 168; tradução nossa). 

Sob a perspectiva kleiniana, o infante não chega a viver a posição depressiva 

satisfatoriamente, recusa-se a reconhecer o outro, a não fazer o luto. O eu é mutilado pelo 

outro, engolido pelo rival, mergulhado na grande boca do vazio existencial e eis que aparece a 

torrente melancólica: o infante já não sabe o que perdeu, apenas quem perdeu (FREUD, 

2010). O eu desemboca numa dor infindável, recolhe-se no âmago de uma grande tristeza, em 

busca da cena imaginária, do olhar originário que se perdera, que lhe fora arrancado, roubado 

pelo intruso que o desvitalizarra. Na vida adulta, o estado melancólico culminará com o 

estado depressivo do sujeito como forma de defender-se da fragmentação, da morte, da quebra 

da unidade, do todo coerente. O estado depressivo vem denunciar a fragilidade do 

significante, a incapacidade de realizar um luto pré-arcaico, devido ao apego à Coisa 

Originária (KRISTEVA, 1989). O ciúme, portanto, arranha-se com esse estado, quando não se 

confunde com ele mesmo, pois o ciumento é aquele que reclama um olhar perdido, ao 

denunciar a interrupção simbólica, o desmoronamento do eu com a ameaça do outro que 

odeio e amo ao mesmo tempo, por denunciar uma falta em mim e que desconheço. O olhar 

roubado que procuro está expresso no ciumento pela incansável perscrutação da cena 

triangular. O ciumento vê o que não existe, a saber, ela vê a Coisa, o que ele não sabe nomear, 

que diz de um tempo primordial. 
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O drama do ódio e do amor vivido pela dor do ciúme teve representação literária na 

peça Otelo, do dramaturgo inglês romântico William Shakespeare, publicada pela primeira 

vez em 1622. Nela, o complexo do ciúme assume tintas patológicas. A obra inspirou autores 

brasileiros, de contextos históricos diferentes, a protagonizarem seus romances com esse 

sentimento. Tratam-se de Machado de Assis, autor realista, que colocara nas páginas de Dom 

Casmurro um narrador ciumento, já velho, chamado Bentinho, a contar  a história do 

"adultério" de Capitu, e Graciliano Ramos, escritor modernista, que, optou por criar um 

narrador de "meia-idade", "chorando pelo leite que não lhe fora derramado", nas folhas 

angustiantes de São Bernardo. É importante frisar aqui que a escolha por narradores-

personagens masculinos e ciumentos é suspeita, porque pode ser estratégia estética dos 

autores masculinos para disseminar ideologias misóginas fortes até mesmo no século XX 

(BRAIT, 1985). Ainda frisamos que a temática do ciúme perpassou séculos, mas continua a 

dizer de uma mesma dor, cuja base está nos primórdios de nossa infância e revela o desejo por 

restaurar a unidade pré-natal com a mãe e a sensação de segurança que a acompanha. Essa dor 

carrega as frustrações diante do seio, que permanecem ativas inconscientemente (KLEIN, 

1974). Para nossa análise, lembramos mais uma vez, delimitamo-nos às obras Otelo (2017) e 

São Bernardo (2016), focando nos seus protagonistas. 

Tanto Otelo quanto Paulo Honório são homens ciumentos, sujeitos que somatizam a 

sua dor de amar tal qual o bebê dos tempos primórdios. Ambos têm em comum um ciúme 

patológico, o qual será discutido de forma pormenorizada no capítulo seguinte, cujos objetos 

de ciúme, Desdêmona e Madalena, acabam mortos: aquela por homicídio e esta por suicídio. 

Tanto um como outro revelam-se infantes que não internalizaram satisfatoriamente o seio 

bom. De Otelo não temos referência das primeiras relações objetais, apenas se sabe que ele 

descende de uma linhagem real, conforme ele próprio informa, e do seu passado de cavaleiro 

honroso, de raça não branca, por ser mouro, mas veneziano por ser general do estado de 

Veneza. Por transitar entre as duas culturas, ele vive no terceiro espaço, onde habita a 

diferença, a indecibilidade cultural, e, portanto, identitária (BHABHA, 2010). No contexto do 

século XVII, esse lugar é muito vulnerável, já que, para o homem branco de ideologia 

colonizadora, ser não branco significa ser-lhe inferior, subjugado à condição de outro, de 

subalterno, como assevera Said (2007) em sua obra Orientalismo, embora referindo-se aos 

orientais, de forma particularizada. Nesse sentido, as imagens arcaicas do objeto perdido estão 

metaforizadas pelo sentimento de perda da identidade cultural e racial, pela conotação inferior 
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de sua personalidade, por ser um mouro deslocado. Mesmo sendo general, potência fálica, a 

ferida narcísica está aberta, sangrando sentimento de inferioridade.  

Otelo sente sua ferida ser atingida, a princípio, ao ser acusado de ladrão, de feiticeiro 

pelo sogro Brabâncio: 

 

Ah, tu! Ladrão imundo, onde escondeste minha filha? Amaldiçoado como 

és, tu a enfeitiçaste. Pois eu apelo a todo o bom senso e todo o conhecimento 
e me pergunto se ela não está prisioneira de correntes mágicas. Quando é 

que uma donzela tão afável, linda e feliz, tão avessa ao casamento que 

chegou a recusar os melhores, mais ricos e elegantes partidos de nossa 

nação, quando é que ela teria abandonado seu pai e protetor, correndo o risco 
de ser motivo de zombaria geral, para aninhar-se no peito negro de uma 

coisa como tu... figura que dá medo, e não prazer? (SHAKESPEARE, 2017, 

p. 28). 
 

O veneziano inferioriza Otelo ao considerá-lo incapaz de conquistar uma dama 

europeia a quem já houvera recusado casamentos com jovens de sua raça. E, assim, o 

esteriotipa com significantes negativos, típicos dos discursos dos colonizadores, tais como 

"feiticeiro" e "bode negro". Na cultura cristã, o bode é uma analogia a Satã. Já na visão 

psicanalítica, o bode está associado à libido e à fertilidade. Vale ressaltar aqui que Otelo 

também é nomeado de "cavalo berbere" por Iago. É um discurso ambivalente, porque o 

significante tanto apresenta o significado negativo de pessoa não inteligente, primitiva, brutal, 

como positivo, no sentido de ser tomado como potência fálica, haja vista ser o cavalo animal 

de pênis avantajado comparando-se ao do macho humano e analogia à fertilidade. 

Apesar de reagir ao pai de Desdêmona com segurança de general, Otelo pode ter sido 

atingido em seu interior e ter dissimulado a fraqueza de seu eu a partir da espada veneziana. 

Além disso, pode ter dissimulado também a sua humilhação quando triunfa diante do sogro, 

mostrando o poder de ter a seu favor o discurso da filha. Triunfar remonta aos tempos 

primórdios, quando do fusionamento entre bebê e mãe, quando aquele pela atitude invejosa 

busca despojar a mãe, sugá-la, arrancar de si sua maior riqueza. Age, portanto, de forma 

onipotente. Otelo estaria, pois, triunfando, gozando de sua onipotência, ao arrancar do 

veneziano sua maior riqueza: Desdêmona, simbolicamente, a mãe arcaica. Sob a ótica pós-

colonial, a ordem se inverte: o colonizado estaria revidando o colonizador, saqueando-lhe: a 

mãe, a metrópole, estaria sendo saqueada pelo filho, a colônia (Cf. BONNINI, 2000). Vale 

salientar aqui, que a colônia, para o colonizador, não deixa de ser uma ferida, o buraco 

inesgotável, fonte de riquezas. 

Com relação a Paulo Honório, toda a sua vida é escancarada ao leitor, no entanto, 

conforme confessa a própria voz narrativa, em primeira pessoa, "Talvez deixe de mencionar 
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particularidades úteis, que me pareçam acessórias e dispensáveis" (RAMOS, 2016, p. 11). 

Ora, isso não passa de uma advertência ao público leitor para que desconfie da sua voz 

ciumenta que chora pelo leite que lhe faltara. Assim sendo, vamos aos seus transbordamentos: 

 

Para falar com franqueza, o número de anos assim positivo e a data de S. 

Pedro são convencionais: adoto-os porque estão no livro de assentamentos 
de batizados da freguesia. Possuo a certidão, que menciona padrinhos, mão 

não menciona pai nem mãe. Provavelmente eles tinham motivos para não 

desejarem ser conhecidos. Não posso, portanto, festejar com exatidão o meu 
aniversário (RAMOS, 2016, p. 15). 

 

O sujeito a transbordar-se nessa escrita é um bebê sem identidade até mesmo no papel. 

Há uma menção a padrinhos que aparecem como figuras paternais na certidão de nascimento, 

mas deles Paulo Honório não nos conta nada. Por que não há rememorização desses pais? 

Teriam eles atuado, de fato, como figuras paternais na vida do nosso narrador? Certamente, 

não. Apenas o que ele nos relata nas linhas seguintes é o amor por uma senhora, vendedora de 

doces, com quem trabalhara na juventude, Dona Margarida, a quem lhes dá um conforto 

depois que fica dono da fazenda São Bernardo. 

Sobre seu passado, Paulo Honório ainda nos confessa que fora guia de cego e 

trabalhador de aluguel. Tivera um namoro com a jovem Germana, mas lhe fora raptada por 

João Fernandes, o que o leva a matá-lo e lhe render três anos, nove meses e quinze dias de 

prisão, cujo "lucro" disso fora seu processo de alfabetização. Ao sair da prisão, passa a 

estudar aritmética, diz o estudante, para não ser mais roubado pelos agiotas, como Dr. 

Sampaio, a quem pedia dinheiro emprestado para que, com muita economia, fosse fazendo 

seus investimentos. Paulo Honório galga degraus na estrutura social e passa a agir através da 

estratégia da mímica
3
. Foi assim que se transformou num explorador feroz, num mercenário: 

conseguiu a propriedade São Bernardo, onde trabalhara por migalhas, "roubando" Luís 

Padilha, filho de seu antigo patrão Salustiano Padilha. Sabia dos vícios do jovem fazendeiro, 

beber e jogar, e, assim, foi emprestando dinheiro a juros para que o jovem realizasse seus 

prazeres, o que culminou com a venda de sua propriedade São Bernardo com valor inferior ao 

da inflação. Depois, Padilha torna-se seu empregado. Já proprietário, começa a fazer o mesmo 

que Mendonça, o fazendeiro vizinho, fazia com Padilha: ia avançando sobre suas terras.  

Como se observa, a vida de Paulo Honório fora marcada de perdas, de roubos, que 

foram sendo internalizados, de sorte que o tornou um homem avarento e ciumento. Ele vive a 

                                                             
3 A mímica é uma estratégia do colonizado para revidar o colonizador, na qual aquele imita este, com o propósito 

de vingar-se da violência que lhe fora instituída, de modo que possa, nesse sentido, garantir o seu lugar no 

mundo e, por conseguinte, resguardar sua cultura, sua identidade social (BHABHA, 2010). 
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síndrome do transtorno paranoico. A partir de seu ciúme por Madalena, que não deixa de ser 

também uma atitude avara, ele vai expressar a dor da perda da Coisa, de ter sido roubado pelo 

terceiro, a saber, ele vai reclamar a falta do significante, a ausência do olhar materno. No 

ciúme, quem está em cena é o Paulo Honório bebê, sem referência de pertencimento, 

fusionado a uma mãe do tempo pré-arcaico, portanto, na saga pela reestruturação de seu eu. 

 

2 Ciúme patológico: o fazer-se um/todo 

 

Tanto Pauolo Honório quanto Otelo são puxados ao tempo das primeiras relações 

objetais, à posição esquizo-paranoide, em que o bebê vive a fantasia da unidade, do todo, do 

fusionamento com a mãe, da época em que o infante acredita ser um pedaço do seio, do seu 

objeto bom e que não admite a presença do outro, por temer perder o significado exclusivo 

com o aparecimento do terceiro. Desse modo, os personagens são sujeitos tão aprisionados às 

primeiras imagens que sofrem de um ciúme patológico. 

O ciúme patológico é um ciúme não normal, expressa a fragmentação esquizoide e o 

complexo paranoide. O sujeito está colado ao seu primeiro objeto de amor e vive o temor da 

perseguição do outro: seu objeto de ciúme é um substituto do seu primeiro objeto de amor e 

está prestes a ser tomado de si. Assim, o ciúme teria raízes nos primórdios, seria uma angústia 

reprimida, uma espécie de vulcão adormecido, prestes a explodir a qualquer momento:  

 

[...] a pessoa com ciúme patológico é ciumenta desde a infância, 
apresentando ciúme não normal da mãe, dos irmãos, das roupas, dos 

adversários, dos amigos, dos professores, dos filhos, dos netos, e assim por 

diante (BALLONE, 2010, p. 70).  

 

O ciúme é da ordem do ser, é estruturante, tendo, pois, a autoria do próprio ciumento 

como dissera Emília à sua ama Desdêmona: "[...] as almas ciumentas [...] nunca são 

ciumentas porque há uma causa, mas sim porque são ciumentas. Este é um monstro gerado 

em si mesmo e de si mesmo  nascido"(SHAKESPEARE, 2017, p. 107). Não é necessária uma 

causa, um motivo real e concreto como gatilho para disparar uma crise, por ser o ciúme 

patológico fantasioso e imaginário. As pessoas que sofrem desse ciúme são dominadas pela 

emoção: o afeto assume a direção da vida e "Sem uma orientação cognitiva ou da razão, a 

pessoa passa a adotar comportamentos mais primitivos do ser humano, quase sempre 

caracterizados pela brutalidade" (BALLONE, 2010, p. 74). Como o que está em jogo é o 

afeto, o ciumento abusa de suas emoções e age buscando o controle do objeto amado também 

pelas emoções, numa corrida desenfreada para ter o domínio até dos sentimentos do outro. O 
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medo de perder o outro e de se perder com ele é tão intenso que extrapola os limites dos 

sentidos: escuta, sente, vê tudo além do que existe. O ciumento desemboca num mundo cheio 

de imagens azucrinantes, repetitivas, absurdas, coerentes apenas para o seu eu, que podem ser 

comparadas analogicamente ao estado de loucura de Dom Quixote quando luta contra mais de 

trinta moinhos gigantes de vento, presentes apenas nos excessos de sua imaginação 

(CERVANTES, 2012). O ciumento patológico, também, enxerga no vento, na fumaça, ou 

seja, no indício a prova real da traição. 

Com os dois clássicos da tragédia do ciúme, Otelo e Paulo Honório, constatamos toda 

essa engrenagem do ciúme. Otelo é consumido pela dor da traição de Desdêmona. Antes 

mesmo de ver a prova do adultério, o lenço que dera à amada de presente nas mãos de Cássio, 

já estava convicto da semente plantada por Iago. Aquele discurso primeiro, de que 

"Desdêmona é fiel, e nisso aposto minha vida!" em resposta a profecia do sogro "Mantém-na 

sob tuas vistas, Mouro, se é que tens olhos para enxergar. Ela enganou o próprio pai e pode 

vir a fazer o mesmo contigo" (SHAKESPEARE, 2017, p. 37) logo fora rasgado pelas 

fantasias primordiais, como se com a presença do terceiro, Cássio, seu eu fosse revirado, a 

Coisa tomasse de conta de sua vida. A coisa retorna, a cena primordial do olhar roubado, da 

mãe ausente, da dor da separação, do transferência libidinal para um rival recobre os 

pensamentos do mouro. Ora, a semente não fora plantada por Iago, ela estava lá, no tempo das 

relações primordiais, pronta para desabrochar quando uma pequena gota de veneno a regasse. 

O veneno chegara e não saíra da boca de qualquer pessoa, mas de um amigo. Por isso, a 

semente vira planta e cria raízes que vão sufocando o hospedeiro de tal modo que não há mais 

espaço para o discurso de uma veneziana dissimulada que já lhe dera sinais de seu 

comportamento rameiro desde que se conheceram, quando Otelo passou a visitar sua casa e 

ela astutamente começou a escutar suas narrativas dirigidas ao pai sobre os feitos do mouro 

em suas viagens, guerras e conquistas coloniais. Além disso,  

 

Talvez porque sou negro, e não tenho em mim aquelas partes suaves do 

diálogo que têm os galanteadores, ou talvez porque já me encontro no 

outono da maturidade...contudo, ainda longe do inverno da velhice..., ela se 
foi. Fui ofendido, e meu consolo deve ser odiá-la. Ah, a praga do casamento, 

podemos chamar essas delicadas criaturinhas de nossas, mas não serem 

nossos os seus apetites [...] Essa praga de chifrudos é a sorte que nos cabe 
desde quando nos dão à luz (SHAKESPEARE, 2017, p. 90). 

 

O sentimento de inferioridade racial resvala com a suposta infidelidade de 

Desdêmona. Otelo sente-se ofendido, com autoestima rebaixada e potência fálica ameaçada 

diante do rival de raça dita superior. De acordo com Blévis (2009, p. 130), "Os homens 
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comumente se convencem de que esse rival tem uma 'potência' fálica que lhe assegura gozar 

com todas as mulheres e, portanto, rouba seus privilégios". Em se tratando de um homem de 

origens africanas, esse pensamento masculino pode ser ainda mais forte, já que "[...] os negros 

seriam excessivamente masculinizados" (HALL, 2013, p. 78). O sofrimento maior para o 

homem ciumento seria da ordem moral e sexual (BALLONE, 2010, p. 41). No Ocidente, "[...] 

a fidelidade esteve ligada aos valores da sexualidade humana, particularmente à sexualidade 

da mulher, cujo fantasma assombrou a Idade Média, determinando a caça às bruxas, 

portadoras do mal da luxúria", sendo que essa ideologia perpetuou-se pelos séculos seguintes 

(HADDAD, 2009, p. 71).  Otelo confessa depois do homicídio: "[...] nada fiz por ódio, e sim 

por minha honra." (SHAKESPEARE, 2017, p. 165). Está claro que ele se contorce por um 

sofrimento moral, mas que se relaciona com suas introjeções primordiais, pois ele associa a 

infidelidade feminina à infidelidade materna, por dizer que já está fadado à traição desde a 

castração umbilical. Suas somatizações expressam comportamentos primitivos: em seus dois 

ataques de epilepsia, esperneia-se como bebê e espuma pela boca, como se estivesse num 

gozo arcaico, amamentando-se. Antes de enforcar Desdêmona, pede para contemplar os seus 

olhos e que ela faça o mesmo com ele, e, nisso, fica mordendo os lábios inferiores, como se 

estivesse a repetir a cena originária: a busca pelo olhar perdido, a esperança de alçar o próprio 

eu pela imagem especular primária, o seio inexaurível. Assim, Otelo busca a unidade arcaica, 

o todo perdido e a maior demonstração disso é quando beija a esposa morta e se apunhala com 

seu próprio punhal, numa analogia à reconquista dessa unidade, de sua potência fálica. Seu 

corpo reverbera a história de um bebê fusionado à mãe, pela via oral e fálica, efetuando um 

gozo com o Nada. 

Com Paulo Honório também assistimos a um espetáculo primitivo, sendo que parece 

ser mais incisivo, posto que ele não tem só um rival, mas muitos. Qualquer homem do círculo 

social de Madalena ameaça seu lugar, até o padre Silvestre, sendo que o principal adversário é 

Luís Padilha, com quem Madalena trava muitas conversas, de sorte que passa a ser acusada de 

revolucionária, de comunista pelo esposo. As demonstrações de ciúme iniciam-se com as 

implicâncias com Dona Glória, a tia de Madalena, mas que assume a função de mãe para a 

sobrinha. Depois, estende-se a Marciano, empregado da fazenda, a Padilha, Azevedo Gondim, 

jornalista do Jornal Cruzeiro, João Nogueira, o advogado, o padre, exceto do senhor Casimiro 

Lopes, espécie de agregado e o único a cuidar do filho de Madalena e Paulo Honório. Vale 

salientar que até da mulher que a tinha como mãe, Dona Margarida, desconfiou de alcovitaria. 

O ciúme estava em toda parte. Por outro lado, havia um agravante. Era avaro e menosprezava 
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o saber científico, mesmo tendo estudado aritmética. Discordava, portanto, das ideias 

"comunistas" de Madalena, e sentia ódio do comportamento generoso da esposa. Grosso 

modo, pensamos que a avareza já seria uma expressão também do ciúme, o medo de perder o 

que conquistou com tanta dificuldade.   

O ciúme de Paulo Honório apresenta-se como doentio, por estar sempre se sentindo 

inferiorizado, perseguido por um terceiro. Por isso, sente-se, assim como Otelo, com a 

autoestima rebaixada. Se para Otelo sua autoestima rebaixada está muito associada ao 

preconceito racial, no caso de Paulo Honório sua humilhação tem muita relação com a sua 

exclusão social. Não obstante, seu ciúme não tem causa, sendo os dois fatores apenas 

agravantes, haja vista o ciúme ser arcaico. Nos dois casos, ressaltamos que o ciúme reclama 

uma dor alusiva não só à perda da mãe das relações objetais, mas da Mãe Pátria. Otelo está 

distante de sua cultura, de seu povo, deslocado. Por sua vez, Paulo Honório reclama de uma 

mãe ingrata, de base econômica latifundiária, injusta com o pobre, responsável, portanto, por 

torná-lo, também, aquele homem bruto, mercenário e egoísta.  

Paulo Honório afunda num delírio de ciúme tão intenso, que já não distingue a 

realidade da fantasia. Quaisquer movimentos, olhares, ruídos, comportamentos generosos 

foram se tornando gatilhos a dispararem no seu eu e a ressoarem em Madalena. Mas o 

principal gatilho foram folhas de papel de uma carta, que Madalena fizera antes de cometer o 

suicídio, encontradas por Paulo Honório, cujo conteúdo não estava claro para a lente do 

ciumento. É provável que ali, o bebê Paulo Honório estivesse revivendo a sua fragmentação, a  

dor arcaica de um seio ausente, de ter sido abandonado pelas figuras parentais, de não ter tido 

nem em papel uma identidade. Ali, é o infante que grita, que se desespera, ainda no registro 

da necessidade e que se perde num vazio existencial, numa torrente de fantasias primordiais, 

para defender-se da queda de sua imaginária onipotência. 

Destarte, Paulo Honório chora um leite que não lhe fora derramado e que acarretou a 

constituição de um ego de natureza ciumenta, portanto, irreversível: 

 
Penso em Madalena com insistência. Se fosse possível recomeçarmos... Para 

que enganar-me? Se fosse possível recomeçarmos, aconteceria exatamente o 

que aconteceu. Não consigo modificar-me é o que me aflige (RAMOS, 

2016, p. 220). 
 

Paulo Honório lamenta as consequências de seu ciúme patológico e passa a viver 

perseguido pela lembrança de Madalena: "Diligencio afastá-la e caminho em redor da mesa. 

Aperto as mãos de tal forma que me firo com as unhas, e quando caio em mim estou 

mordendo os beiços a ponto de tirar sangue" (RAMOS, 2016, p. 220). O infante reverbera no 
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adulto pela automutilação. Ferir-se com as unhas diz de uma defesa contra elementos 

persecutórios, bem como de um desejo de espoliar o seio materno, de rasgar a pele que o eu 

nega, a pele deserotizada, que nunca recebera o olhar da mãe. Morder os beiços até chupar o 

sangue relembra a cena da amamentação, do desejo primário de secar a fonte inesgotável, o 

seio bom, de fazer-lhe derramar o leite da vida. 

Desse modo, o protagonista de São Bernardo revela-se um ciumento patológico, que 

se perdera na trama de suas relações primordiais, marcada pelo abandono dos pais, pela dor 

ressentida. 

 

Considerações Finais 

 

O adulto é o infante recalcado em busca da unidade perdida, do significante para 

nomear a Coisa. Suas relações de amor e ódio remontam às primeiras relações entre bebê e 

mãe, portanto, são relações cujos contratos afetivos são entre objetos indizíveis, porque entre 

um e outro estabeleceram-se cortes, separações e algo se perdeu, mas não se sabe o quê. Isso 

quer dizer que a base de um desenvolvimento satisfatório está nas relações primordiais, 

depende da forma como o infante internaliza o seio materno, de como atravessa as 

experiências das posições esuizo-paranoide e depressiva e como reage às castrações, fazendo 

luto do objeto amado ou não. No caso do ciumento patológico, nosso objeto de análise, 

ilustrado, neste artigo, pelos personagens Otelo e Paulo Honório, desempenham o papel de 

bebês aprisionados à fragmentação esquizo, que não souberam vivenciar o luto das mães, 

duplamente significadas aqui, a sua perda para um terceiro. Eles carregam uma dor inscrita no 

seu eu, uma ferida narcísica que reverbera através de somatizações e de comportamentos 

tipicamente primitivos. Otelo e Paulo Honório são ciumentos patológicos, que recusam o 

outro, porque aceitar esse outro significa reconhecer a falta, e, portanto, perder a onipotência. 

Negando o lugar ao terceiro, ambos desembocam na cegueira da imaginação, no medo de 

perder o objeto amado e, para tanto, são vencidos pelas emoções, pela dor de amar, 

acreditando, assim, gozar com o todo. 
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Introdução  

 

O conto escolhido para este trabalho é integrante do livro Bestiário ([1951] 1986), 

primeiro livro de contos do escritor Julio Cortázar, um dos expoentes do boom latino-

americano da segunda metade do século XX. 

O denominado boom possibilitou maior notoriedade de alguns escritores latino-

americanos nos centros europeus, considerado os centros literários de excelência. Além de 

Cortázar outros escritores alçaram esta visibilidade como: Gabriel Garcia Márquez, prêmio 

Nobel de Literatura no ano de 1982, e o argentino Jorge Luiz Borges, entre outros.  

Estes escritores destacaram-se pela originalidade e ousadia em seus escritos, além de 

implantarem novas técnicas, articulando-se a narrativas complexas, que foram denominadas 

de realismo mágico e realismo fantástico. O crítico Davi Arrigucci Jr. (1995, p. 13), descreve 

Cortázar como um escritor que assumiu riscos, ―por vezes beirando o limite da destruição da 

narrativa ou o impasse do silêncio‖. 

O realismo fantástico se faz presente, transformando o cotidiano com aspectos 

insólitos, ambiguidades jamais imaginadas, que evidenciavam, de forma metaforizada, muito 

dos interstícios do ser humano. Ainda de acordo com Arrigucci, 

 

[...] a narrativa fantástica se constrói a partir de uma realidade minada, se 

alimenta de uma visão ambígua do real que logo se transforma num 

programa de construção literária, dando origem a uma narrativa 
problemática. Percebe-se, então, como certos textos aparentemente 

tradicionais revelam brechas inesperadas: uma narrativa que não se limita já 

ao simples narrar, mas tende a voltar-se sobre si mesma (ARRIGUCCI, 
1995, p.31). 

 

E, partir dessa descrição das narrativas fantásticas, podemos ratificá-las através dos 

contos encontrados em Bestiário. A palavra bestiário refere-se a manuscritos medievais que 

detalhavam descrições relacionadas ao mundo natural, e mais especificamente o mundo 

animal. Eram relatados todos os tipos de animais, desde os mais comuns como: peixes, tigres, 
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leões, até os imaginários unicórnios, sereias, etc, assim como o livro de contos que mescla o 

real com o imaginário. 

Dos oito contos que compõem o livro, Bestiário, o leitor vai encontrar uma casa que é 

tomada à revelia de seus donos, o tigre que vive dentro de uma casa de família, e o homem 

que regurgita coelhinhos, além de histórias que descrevem objetos cotidianos. Os contos 

transmitem, algumas vezes, sentimentos de total pesadelo, outros ocorrem como 

acontecimentos absolutamente reais que geram surpresa e desconforto, o que acarreta em um 

envolvimento do leitor, e evidencia características da obra cortazariana. 

O conto escolhido, Cartas a una señorita en París, narrado em primeira pessoa, por 

um homem, que não tem seu nome revelado. Ele descreve no formato de carta a uma amiga 

que está na França, como está sendo a sua hospedagem, no apartamento desta amiga, que fica 

na cidade de Buenos Aires. Desde o começo ele relata as angústias e dificuldades ao adentrar 

em um espaço impregnado com as marcas do outro, transbordando a angústia, que reverberou 

em um fato insólito. 

 
Mudei-me na quinta-feira passada, às cinco da tarde, entre névoa e tédio. 

Fechei tantas malas em minha vida, passei tantas horas preparando bagagens 

que não levavam a parte nenhuma, que a quinta-feira foi um dia cheio de 

sombras e correrias, porque quando vejo as correias das maletas é como 
visse sombras, partes de um látego que me açoita indiretamente, da maneira 

mais sutil e mais horrível. Mas fiz as malas, avisei a sua empregada que viria 

instalar-me, e subi no elevador. Justo entre o primeiro e o segundo andar 
senti que ia vomitar um coelhinho. Não havia explicado antes, não acredite 

que por deslealdade, mas naturalmente ninguém vai poder explicar às 

pessoas que de quando em quando se vomita um coelhinho (CORTÁZAR, 

1986, p. 22/23). 
 

Neste fragmento ele descreve desde a sua preparação para mudar-se para casa, as 

angústias, representadas por aquelas malas que significam as mudanças, e que, por tantas 

vezes, não lhe trouxeram nenhuma satisfação. E, dando sequência ao conto, o personagem 

narrador esmiúça a cena de como acontece o surgimento dos coelhinhos, ―quando sinto que 

vou vomitar um coelhinho, coloco os dedos na boca como uma pinça aberta, e espero sentir 

na garganta penugem morna que sobe como uma efervescência de sal de frutas. Tudo é veloz 

e higiênico, transcorre em um brevíssimo instante‖ (CORTÁZAR, 1986, p.23). 

Neste momento o fantástico se mostra, o insólito ganha ares de naturalidade por parte 

do narrador, com uma descrição simples e possivelmente corriqueira. O conto continua desta 

mesma forma, permeada de frugalidade, quando ele explica como os alimenta, e que eles 
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levam uma vida contrária a maioria da população, pois os coelhos dormem durante o dia e 

mantêm-se acordados à noite, levando-o a um estado de exaustão. 

O conto segue descrevendo como se portam os coelhinhos e como ele faz para 

escondê-los da governanta da casa. Ele pensa na possibilidade de matar os animais, tenta, mas 

chega à conclusão de que isso, para ele, seria impossível, como notamos no fragmento: 

 
Tão logo pude, me fechei no banheiro; matá-lo agora. Uma fina zona de 

calor rodeava o lenço, o coelhinho era branquíssimo e acho que mais lindo 

que os outros. Não me olhava, apenas bulia e estava contente, o que era o 
mais horrível modo de me olhar. Encerrei-o no pequeno armário vazio e 

voltei-me para desfazer as malas, desorientado mas não infeliz, não culpado, 

não ensaboando as mãos para tirar delas uma última convulsão. Compreendi 

que não podia matá-lo. Mas nessa mesma noite vomitei um coelhinho negro. 
E dois dias depois um branco. E na quarta noite um coelhinho cinzento 

(CORTÁZAR, 1986, p.26). 

 

As sensações, a impossibilidade de matar o animal, que para ele de alguma forma, 

representava sua extensão. Conforme as angústias aumentavam a quantidade de animais 

também, o que, normalmente, acontecia uma vez por mês, começou a ficar rotineira e 

descontrolada, assim como sua vida, sua recusa de encontrar os amigos, suas faltas no 

trabalho, suas noites em claro cuidando dos animaizinhos, que a esta altura já tinham 

destruído algumas mobílias da casa. 

 
Rasgaram as cortinas, os forros das poltronas, a moldura do auto-retrato de 

Augusto Torres, encheram de pêlos o tapete e também gritaram, estiveram 

dando voltas sob a luz do lustre, em círculo e como que me adorando, e 

então gritavam, gritavam como eu não acredito que os coelhos gritem. Quis 
em vão tirar os pêlos que enfeiam o tapete, aparar as beiras da fazenda roída, 

encerrá-los de novo no armário (CORTÁZAR, 1986, p. 32). 

 

Neste ponto do conto, já adentrando no final, notamos o descontrole do narrador, a 

impossibilidade de controlar os animais e sua própria vida. A metáfora aqui descrita culmina 

na parte final do conto, no qual o homem confessa, na carta, sua última atitude, como única 

forma de estancar o ―descompasso‖ que sua vida se tornou. ―Não acredito que lhes seja difícil 

juntar onze coelhinhos salpicados sobre os paralelepípedos, talvez nem os notem, atarefados 

com o outro corpo que convém levar logo, antes que passem os primeiros colegiais‖ 

(CORTÁZAR, 1986, p.32). 

A única solução encontrada pelo personagem foi tirar sua própria vida, e como 

extensão a dos coelhinhos, cometendo o suicídio. O tom confessional da carta, as metáfora 

utilizadas para demonstrar suas fragilidades, nos parece uma forma de demonstração de como 
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os eventos, no caso do conto, os insólitos, são uma apresentação e materialização dos 

conflitos psicológicos que o flagelava.  

Assim, partindo destes acontecimentos descritos, buscaremos a luz da teoria 

psicanalítica observar como estas metáforas do inconsciente podem ser vistas como um 

deslizar da melancolia. 

 

Fundamentação Teórica / Análise 

 

Antes de adentramos nas teorias psicanalíticas, faz-se necessário compreender um 

pouco mais sobre como Cortázar entende o conto, e para isso utilizaremos o estudo do próprio 

autor, que se encontra no livro Valise de cronópios (1993). 

Neste livro, Cortázar descreve o fazer e alguns aspectos do conto, fazendo uma 

analogia que o romance está para o cinema, já o conto está para a fotografia, pensando no 

primeiro como uma ordem aberta, e o segundo a existência da limitação, o recorte a 

necessidade ―urgente‖ da explosão. 

O conto adentra ao leitor como ―uma espécie de ruptura do cotidiano que vai muito 

além do argumento‖ (CORTÁZAR, p. 153, 1993), buscando a intensidade e a tensão. Isso não 

significa que o tema deva ser algo extraordinário, pois geralmente os contos nascem dos 

temas mais triviais e rotineiros, que a depender do seu autor, a realidade cotidiana se 

transforma, buscando, algumas vezes, a essência da condição humana. 

Para o autor, existe um ante e um depois do tema, como descreve o excerto, 

 

O que está antes é o escritor, com a sua carga de valores humanos e 

literários, com a sua vontade de fazer uma obra que tenha sentido; o que esta 

depois é o tratamento literário o tema, a forma pela qual o contista em face 
do tema, o ataca e situa verbal e estilisticamente, estrutura-o em forma de 

conto, projetando-o em último termo em direção a algo que excede o próprio 

conto (CORTÁZAR, 1993, p. 156). 
 

E a partir deste exceder, encontramos também o leitor, que poderá e dará novas 

formas, no sentido de entendimento e interpretação para estas narrativas. Assim, diante das 

nossas percepções, encontramos no conto um sentido melancólico, não puramente 

imaginativo, mas sim, nos baseando e calcando estritamente no texto, de acordo com as 

descrições e reflexões do próprio personagem-narrador. 

Sigmund Freud, criador da psicanálise, no seu texto Luto e Melancolia ([1917] 2016), 

discutiu sobre as semelhanças e diferenças destes dois estados. No luto o estado de tristeza 

advém da perda de algo ou alguém, e o indivíduo tem ciência desta perda, em algumas 
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pessoas estas perdas os levam a estados melancólicos. O autor ainda ressalta que não devemos 

encarar o luto como um problema patológico, pois, geralmente, após um período temporal o 

luto começa a ser superado. 

A melancolia para Freud ([1917] 2016) é caracterizada por um desânimo profundo e 

penoso, no qual acontece à perda do interesse do mundo exterior, a perda da capacidade 

amorosa, a falta de vontade de realização dos projetos e da vida cotidiana, o desaparecimento 

da autoestima, reverberando, muitas vezes, em atos punitivos. No luto estes sentimentos 

também estão presentes, exceto o relacionado a baixa autoestima. O que difere o luto da 

melancolia é que no luto sabemos o que perdemos, na melancolia esta perda advém, 

geralmente, de uma natureza ideal. Em alguns casos o indivíduo tem consciência do que 

perdeu, mas não tem a extensão o que foi perdido, ―isso no levaria, de alguma forma, a ligar a 

melancolia com uma perda de objeto que foi subtraída da consciência, diferentemente do luto, 

no qual não há nada de inconsciente no que se refere à perda‖ (FREUD, [1917] 2016, p.102) 

A falta das motivações no luto são compreendidas pelo trabalho de luto que absorve o 

Eu, já na melancolia este trabalho também é realizado, mas na impossibilidade de ―observar‖ 

este processo, o melancólico sofre duplamente, acarretando em um empobrecimento do Eu. 

―No luto, o mundo se tornou pobre e vazio; na melancolia, foi o próprio Eu‖ (FREUD, [1917] 

2016, p. 102). 

Este empobrecimento do Eu, faz com que o melancólico se sinta incapaz, se julgue 

desprezível, se recrimine, colocando-se como um ser inferior, por vezes, priva seu corpo de 

alimentação e evita horas de sono, funções que são vitais para o ser humano. 

Através desses deslizamentos da melancolia, conseguimos compreender um pouco 

mais nosso narrador personagem, que já inicia o conto, falando da mudança para a casa da 

amiga, da falta de vontade e da angústia que isso provoca. 

 

Andrée, eu não queria vir morar em seu apartamento da Rua Suipacha. Não 

tanto pelos coelhinhos, mas porque me desagrada entrar em uma ordem 
fechada, já construída até nas mais finas malhas do ar, essas que em sua casa 

preservam a música da lavanda, o adejar de um cisne com pós, o dueto de 

violino e viola no quarteto de Rará. Para mim é difícil entrar em um 
ambiente onde alguém que vive confortavelmente dispôs tudo como uma 

reiteração visível de sua alma [...] (CORTÁZAR, 1986, p.21). 

 

Esta mudança provocou no personagem um sentimento de deslocamento, não somente 

no sentido da alteração de endereço, mas no sentimento da perda de algo não nomeado; uma 

angústia que se abre através de um lugar que não lhe pertence, no qual todas as coisas parece-
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lhe impessoal, provocando nele um sentimento, tantas vezes não compreendido, que é a 

melancolia. 

Acreditamos neste desconforto, pois a partir da sua chegada na casa de sua amiga, sua 

rotina, que já lhe era algo natural, a regurgitação de coelhinhos que acontecia mensalmente, 

começou a acontecer diariamente, como um sintoma, uma demonstração de que algo o 

incomodava.  

 

Entre o primeiro e o segundo andar, Andrée, como um aviso do que seria 
minha vida em sua casa, soube que ia vomitar um coelhinho. Em seguida 

tive medo (ou era surpresa? Não, medo da própria surpresa, talvez), porque 

antes de deixar minha casa, só dois dias antes, tinha vomitado um coelhinho 
e estava livre por um mês, cinco semanas, talvez seis com um pouco de sorte 

(CORTÁZAR, 1986, p.24). 

 

Neste fato insólito de vomitar os coelhinhos encontramos um vestígio do sintoma, 

como uma materialização das afecções, algo que deveria ser exteriorizado, e na falta de uma 

linguagem específica, não do autor do texto, mas do próprio personagem, estes animaizinhos 

que a princípio são pequenos e inofensivos, com o passar do tempo se mostram ―feios e 

nascendo o pêlo comprido, agora adolescentes e cheios de necessidades e caprichos [...]‖ 

(CORTÁZAR, 1986, p.34). 

Esta metáfora dos coelhos, muito se assemelha aos sentimentos do melancólico, o que, 

anteriormente, não parecia ser um incômodo, ―comem bem, calados e corretos, até esse 

instante nada tenho a dizer‖ (CORTÁZAR, 1986, p.27), com o tempo, ocupa todos os 

espaços, o fazendo mudar seus hábitos, a desligar-se da vida externa, social e a buscar cada 

vez mais o isolamento, como podemos constatar no fragmento: 

 

[...] e a minha horrível tarefa, uma tarefa que consome meus dias e minhas 

noites num só golpe de rastelo e vai me queimando por dentro e endurecendo 
como aquela estrela-do-mar que você pôs sobre a banheira e que a cada 

banho parece encher o corpo da gente de sal e açoites do sol e grandes 

rumores da profundidade. (CORTÁZAR, 1986, p. 26) 
 

Com o tempo os coelhinhos, ou no caso os sintomas, o sufocam, o privando de sua 

própria vida, sofrendo uma desvalorização e empobrecimento do ego. O personagem vai a 

todo tempo narrando este desmoronamento do Eu, as angústias e sofrimento que tentam 

paralisá-lo. A todo momento, ele percebe este deslizar para dentro de um poço, para um 

abismo que de alguma forma ele ainda tenta mostrar alguma resistência. 

 

Não sei como resisto, Andrée. Você recorda que vim descansar em sua casa. 

Não tenho culpa se de quando em quando vomito um coelhinho, se esta 
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mudança me alterou também por dentro -. não é nominalismo, não é magia, 

é apenas que as coisas não podem mudar assim de repente, às vezes as coisas 

mudam brutalmente e quando agente esperava a bofetada à direita. Assim, 
Andrée, ou de outra maneira, mas sempre assim. (CORTÁZAR, 1986, p. 28) 

 

Ele percebe as mudanças, mas não sabe o motivo, não sabe nomeá-las. Sofre as dores, 

começa a abstração ao mundo, busca ocultar-se de todos e tantas vezes dele mesmo.  

Arruma desculpas para não encontrar os amigos, afasta-se do que lhe fazia feliz, e 

cada vez mais, mesmo sem querer, se vê absorvo em seu mundo, centrado nos coelhinhos, que 

neste momento destroem tudo que eles veem a frente. 

 

Agora me chamam ao telefone, são os amigos que se inquietam com minhas 

noites recolhidas, é Luís que me convida a caminhar ou Jorge que reservou 
entradas para um concerto. Quase não me atrevo a lhes dizer que não, 

invento prolongadas e ineficazes histórias de má saúde, de traduções 

atrasadas, de evasão. E quando retorno e subo de elevador - aquela 
passagem, entre o primeiro e o segundo andar - renovo noite a noite 

irremediavelmente a vã esperança de que não seja verdade (CORTÁZAR, 

1986, p.29). 
 

Nosso narrador, neste ponto, adentra em um estado de autoabsorção, os liames que o 

prendem, fazem-se cada dia mais forte. Esta transação entre o sujeito melancólico e seu 

mundo interno acarreta em um mundo empobrecido, sem mobilidade, perspectivas, ou saídas 

para aquela dor. O caráter melancólico é, por vezes, perseguido pela morte, como uma saída, 

ou quiçá, a única saída para findar sua angústia, dor e sofrimento. 

Juntamente com a fim da carta escrita pelo narrador, verificamos seus últimos dizeres, 

seu ponto final da escrita e da vida. 

 

Então há o amanhecer e uma fria solidão na qual cabem a alegria, as 
recordações, você e talvez tanta coisa mais. Há esta sacada sobre Suipacha 

cheia de aurora, os primeiros sons da cidade. Não acredito que lhes seja 

difícil juntar onze coelhinhos salpicados sobre os paralelepípedos, talvez 
nem os notem, atarefados com o outro corpo que convém levar logo, antes 

que passem os primeiros colegiais. (CORTÁZAR, 1986, p.32) 

 

Após evidenciar em toda a sua escrita, na carta que veio como um material de 

confissão, os traços distintos do melancólico, deslizando sobre este mundo soturno, no qual as 

perdas das capacidades de amar e de interagir, o levaram ao limite de qualquer ser humano, o 

suicídio. 

 

Considerações Finais 
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Com isso, notamos que os coelhinhos são a própria representação da melancolia, do 

empobrecimento do Eu, da desvalorização do ego, e a necessidade de se livrar daquela dor, 

daquela angústia, que não se sabe exatamente o motivo, no caso do conto, os coelhinhos eram 

visíveis, como alguns sintomas, mas existia o questionamento, de onde eles veem? 

Sem ter esta resposta, o mundo do melancólico se torna restrito, vazio e fechado, 

limitando, no caso do nosso personagem narrador um desapego total a vida, culminando 

assim no seu suicídio.  

Isso não que dizer que todos os melancólicos busquem esta saída, este findar da dor, 

porém para o personagem, (des)escrito por Cortázar, esta foi a única forma de consumar 

aqueles sentimentos que o estava esmorecendo diariamente. 
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TORNAR-SE MULHER: TRÂNSITOS DA SEXUAÇÃO EM MISS ALGRAVE, DE 

CLARICE LISPECTOR  

 

Silvio Tony Santos de Oliveira 

(UFPB) 

Hermano de França Rodrigues 

(UFPB) 

 

Introdução  

 

Mesmo após um período secular de fundação da psicanálise como ciência, seu objeto 

de estudo inicial no qual se debruça Sigmund Freud, ainda se mantém como um terreno 

obscuro e enigmático. Isso não por conta da insuficiência de ferramentas teóricas que dispõe a 

psicanálise, mas pelo grau de resistência que a sexualidade feminina oferece ao seu 

pesquisador mais engajado.  As primeiras postulações teóricas acerca da sexualidade 

feminina, no âmbito psicanalítico, deram-se na segunda metade do século XIX, no contexto 

da Viena vitoriana, esses primeiros passos teóricos, aos olhos freudianos, mantiveram 

imbricações com um outro fenômeno, tradicionalmente imputado ao feminino, conhecido 

como histeria.  

Os enlaces entre sexualidade e histeria foram melhor compreendidos sob a ótica 

freudiana, contudo ao longo dos séculos desde as culturas clássicas, as aproximações entre 

esses dois campos foram notórios, assim como a complexidade do quadro sintomático que 

estrutura ou caracteriza o estado de histeria. Nessa perspectiva, nossa pesquisa tem por 

objetivo, através da interface Literatura/Psicanálise, discorrer acerca da sexualidade feminina 

e suas aproximações com a manifestação do fenômeno da histeria na obra Mis Algrave, de 

Clarice Lispector.  

Nessa narrativa, vislumbramos uma personagem que se mostra indiferente a sua 

sexualidade, soma que no amplo campo psicanalítico, denomina-se, por alguns teóricos, por 

exemplo, Nasio (1991) e Mayer(1984), como frigidez histérica. Entretanto, a partir do olhar 

do Outro, a personagem inicia um processo de transbordamento erótico. Para obtenção de 

nossos objetivos, recorremos a teóricos pós-freudianos, como nomes representantes da linha 

lacaniana. Na próxima seção, discorremos acerca da sintomatologia da histeria na época 

clássica greco-romana. 
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O animal ávido pela procriação: o corpo como metáfora da sequiosa uterina  

 

Os primeiros registros históricos oficiais, a respeito da histeria, remontam à cultura 

egípcia. Em antigos papiros, são relatados casos de mulheres que sofrem do mal do útero, 

como era conhecido esse pathos. Entretanto, os registros oficiais da histeria ligados à história 

da medicina são direcionados a Hipócrates. Vejamos como se constrói o pensamento 

hipocrático a respeito da hystera. 
1
: 

 

Essa afecção sobrevém sobretudo às mulheres que não t~em relações sexuais 
e às mulheres de uma certa idade, mais do que às jovens; com efeito, sua 

matriz é mais leve. Eis como isso ocorre: a mulher, tendo os vasos mais 

vazios que de costume e estando mais cansada, a matriz ressecada pela 

fadiga se desloca, visto que ela está vazia e leve; a vacuidade do ventre faz 
com que haja lugar para que ela se desloque. Estando deslocada, ela se joga 

sobre o fígado, adere a ele e se dirige para os hipocôndrios. Com efeito, ela 

corre e vai para o alto em direção ao fluido, visto que ela foi demasiado 
ressecada pela fadiga. Ora, o fígado está cheio de fluido. Quando ela se joga 

sobre o fígado, ela causa uma sufocação súbita, interceptando a via 

respiratória que está no ventre. Por vezes, ao mesmo tempo em que a matriz 

começa a se jogar sobre o fígado, desce fleuma da cabeça para os 
hipocôndrios, dado que a mulher está sufocada; e por vezes, com essa 

descida do fleuma (ou pituíta, humor frio), a matriz deixa o fígado, retorna a 

seu lugar e a sufocação cessa... quando a matriz está no fígado e nos 
hipocôndrios e produz a sufocação, o branco dos olhos revira, a mulher fica 

fria e mesmo, por vezes, lívida. Ela range os dentes, a saliva aflui à boca e 

ela se assemelha aos epiléticos. Se a matriz fica muito tempo fixada no 
fígado e nos hipocôndrios, a mulher sucumbe asfixiada. (HIPÓCRATES 

Apud TRILLAT, 1991, p. 20) 

 

O útero é concebido com um verdadeiro animal com desejo e necessidade de 

procriação. É o órgão feminino que deseja ―engendrar‖ fetos, sendo um desejo deste e não da 

própria mulher. Logo, observamos, desde os primórdios, as relações existentes entre histeria e 

sexualidade feminina. Outra questão a ser observada é o aspecto variado e complexo de 

sintomas que podem infligir o corpo, ocasionados pelas viagens errantes uterinas. Essa 

complexidade de efeitos leva a uma dificuldade, desde tenra época, de uma enquadramento, 

ou melhor, uma maior formalização dos sintomas histéricos, ocasionando, assim, uma gama 

de crenças no imaginário masculino quanto às possibilidades de tratamento que vão desde o 

uso de formicações com odores agradáveis na região genital e o oposto nas regiões superiores 

do corpo, bem como, uso de ataduras na região dos hipocôndrios. Tudo isso com a intenção 

de fazer regressar o útero ao seu lugar de origem.  

                                                             
1 O termo histeria provém do grego hystera que significa útero.  
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Entre os latinos, prevaleceram muitas das concepções hipocráticas tanto nas causas da 

histeria como nos procedimentos de tratamento. É mister, então, destacarmos pontos 

importantes ou contribuições teóricas sobre esse fenômeno enigmático da sexualidade. Um 

dos nomes mais representativos, nesse contexto dos primeiros séculos da era cristã, é o de 

Arété de Cappadoce, sua principal contribuição foi realizar a diferenciação entre doenças 

agudas e crônicas. A histeria é entendida, nessa perspectiva, como afecção aguda, 

diferenciando-se, por exemplo, da mania e da melancolia que são consideradas doenças 

crônicas e ausentes de febre. A concepção da movimentação uterina e sua origem se mantêm 

de acordo com a tradição grega, assim como, os procedimentos terapêuticos com base em 

aplicação de odores fétidos nas narinas e substancias de odores agradáveis no órgão genital.  

Com Soranos de Éfeso (Séc. II d. C, mais conhecido como ―Príncipe dos metódicos‖ , 

a concepção clássica da movimentação uterina sofre suas primeiras críticas e começa a ser 

colocada em xeque. O mesmo concebia que a matriz pudesse realizar movimentos no interior 

do corpo feminino, entretanto, essa movimentação não era aleatória. ―A matriz pode ser 

erguida ou inclinada lateralmente; quando as membranas se relaxam, ela cai, não porque ela é 

um animal, como alguns o dizem, mas porque ela tem, como as outras partes do corpo, o 

sentido do tato (sensibilidade ao toque) (...)‖ (ÉFESO Apud TRILLAT, 1991, P. 28).  

Outra discordância com Hipócrates se estabelece na forma de tratamento: o estímulo 

demasiado da sexualidade, tanto para homens como para mulheres, não é salutar para boa 

saúde, pois a perda de sementes é prejudicial. Todavia, a prática sexual como forma de 

atender às necessidades naturais da procriação é indispensável. Não fazer uso de substancias 

fétidas para inalação é outra discordância. Os metódicos acreditavam em uma terapêutica 

voltada para banhos, cataplasmas, e compressas para aquecer as articulações contraídas.  

 

O rechaço de Éros e suas vicissitudes: os pilares do gozo na histeria  

 

A histeria se apresenta enigmática e impossível de se condensada em classificações e 

rotulações, justamente, por conta da sua variabilidade de sintomas, que, ao longo dos séculos, 

em cada contexto histórico e cultural, apresentaram-se imbricados com o conceito de 

feminilidade que cada época possuía, assim como defende Mitchell (2006). Uma das faces 

sintomáticas da histeria é o rechaço da sexualidade. Esse quadro pode ser encontrado, por 

exemplo, em um dos mais conhecidos casos clínicos da psicanálise: o caso Dora.  
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Na clínica psicanalítica de linha lacaniana, a etiologia do rechaçamento da sexualidade 

na histeria feminina jaz, justamente, nos escombros da relação arcaica que a menina mantém 

com seu primeiro Outro, ou seja, o ponto de partida da negação de Éros tem seu gênesis no 

pré-Édipo.  Israel (1995) afirma que toda problemática histérica reside no penisneid ou inveja 

do pênis. A menina, fusionada à figura materna pela idealização da mãe fálica, acredita 

também ser possuidora do falo. De acordo com Mayer (1989), a mãe fomenta de forma 

inconsciente na filha essa fantasia fálica que essa atribuiu àquela. Essa relação acarreta em 

uma negação da busca da feminilidade da menina, que se fusiona a uma mãe que não lhe 

fornece um modelo de feminilidade, ou seja, do que viria a ser mulher. 

Entretanto, ao se confrontar com sua castração – comprovação que se dará na visão do 

pênis no corpo do menino - e com a castração do Outro, o sentimento de ódio para com aquela 

que, supostamente, havia-a enganada, instaura-se na menina. Todavia, é sobre a angústia da 

falta do falo, a angústia da castração, ou como afirma Nasio (2006), a dor da falta fálica, que 

começa a ser erguida a arquitetura psíquica histérica. Vejamos como o próprio Nasio se 

posiciona diante dessa problemática: 

 

Assim, podemos afirmar que a angústia da fantasia se transforma num estado 
perturbado da vida sexual do histérico, num estado de sofrimento devido a 

erotização geral do corpo, paradoxalmente acompanhado por uma inibição 

concentrada no nível da zona genital. A conversão global da angústia da 

fantasia leva, pois, a um contraste espantoso: um corpo globalmente 
erotizado coexiste dolorosamente com uma zona genital anestesiada. 

(NASIO, 1991, p. 44) 

 

Aquilo que poderíamos entender ou conceituar como frigidez histérica tem sua origem 

nos primórdios do pré-Édipo e na angústia do esfacelamento da fantasia da posse do falo. 

Sentimento esse oriundo de uma relação fusional com a mãe, que nega e rechaça a 

feminilidade da garotinha. Não é difícil associarmos essa angústia primeira com à angústia ou 

negação da sexualidade genital na histeria. Cada relação sexual corresponde ou melhor 

remonta a dor da falta fálica e, mais uma vez, a comprovação da existência do falo no sexo 

oposto. Obviamente, não temos a presunção de afirmar que as discussões aqui apresentadas 

abarcam toda a problemática da negação da sexualidade na histeria, porém acreditamos, 

mesmo que com luvas de pelica, ter tocado a etiologia desse soma na circunscrição da 

histeria. 

 

Teatralidade e sedução: o corpo como ostentação fálica  
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Historicamente, haja vista as descrições feitas por Charcot a respeito de uma das fases 

do grande ataque histérico Atittudes passionales, é atribuído à histérica o caráter da 

teatralidade erótica, mulher que sabe se tornar desejável, mestre nas artes da sedução. A 

histérica encena uma mulher que refuta a sua falta, ostenta poder e erotismo como sinônimos 

de completude. Mas o que está por trás da persona da sensualidade que encena a histérica? 

Mayer (1989) afirma que, por trás dos meios de sedução que são usados pela histérica como o 

andar calculado, a roupa milimetricamente escolhida, a maquiagem, etc, está a ferida narcísica 

da incompletude: a falta fálica confrontada nos primórdios da relação imaginária com seu 

primeiro Outro. 

Se nos pilares da frigidez histérica temos a angústia da falta fálica, confrontada a partir 

da relação imaginária com o primeiro Outro no Édipo arcaico, associada com a inveja do 

pênis, algo que resulta em uma ferida narcísica no ego, no transbordamento libidinal, ocorrido 

nos limiares da histeria, temos, justamente, os mecanismos que a neurótica histérica faz uso 

para ―maquiar‖ essa ferida.  

De acordo com Mayer (1989), os artifícios de sedução ou a persona erótica encenada 

pela histérica tem ainda o propósito de ―vingança‖: se anteriormente a falta do falo levou a 

neurótica histérica a um angustioso esfacelamento do Eu ocasionando feridas narcísicas como 

a incapacidade e impotência (perda do poder que emana do falo), essa falta fálica, como 

também seus derivados, é transferida agora para o homem, que se mostra fragilizado e 

diminuído diante da super-mulher. É despertando o desejo no Outro que a ferida narcisa é 

ocultada e, ao mesmo tempo, transferida para o parceiro.  

Por sua vez, Israel (1995) ressalta que a internalização do significante daquilo que 

viria ou se conceituaria como ser mulher se apresenta fragilizado desde tenra infância. A 

histérica é infligida por uma problemática identificatória quanto a ser mulher. Reconhece-se 

mulher através do desejo que desperta no Outro. É o olhar do Outro que a confirma na sua 

feminilidade, ou seja, na identificação do ego com o significante do que viria a ser mulher (na 

perspectiva da identificação da histérica). Na seção seguinte, desbravaremos, pelo viés 

psicanalítico, os enlaces entre sexualidade, histeria e feminilidade arquitetados, na psique da 

personagem Mis Algrave, de Clarice Lispector. 

 

Rechaço e desejo: nos limiares do (des) amparo  

 

Ela era sujeita a julgamento. Por isso não contou nada a ninguém. Se 
contasse, não acreditariam porque não acreditavam na realidade. Mas ela, 
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que morava em Londres, onde os fantasmas existem nos becos escuros, sabia 

da verdade. (LISPECTOR, 1998, p. 13) 

 

A relação entre histeria e feminilidade perpassa os vários períodos e contextos 

históricos em que se discutiu a sexualidade da mulher. Doravante, propormos investigar, a 

partir das imbricações entre literatura e psicanálise, as vicissitudes da sexualidade da 

personagem protagonista, na obra lispectoriana Mis Algrave, como também os aspectos 

psíquicos basilares que a condicionam a um quadro de neurose histérica. Ruth, como também 

é chamada a personagem na narrativa, é descrita como uma jovem bela, virgem, de cabelos 

ruivos, e porte físico marcante. Morava sozinha, em uma cobertura, em Londres, e trabalhava 

em um escritório como datilógrafa.  

Antes de enveredarmos pelos caminhos da psicanálise, é inevitável ressaltarmos a 

relação existente entre duas personagens da obra lispectoriana: Mis Algrave e Macabeia 

(protagonista do romance A hora da estrela (1977)): Ambas personagens são mulheres, 

estrangeiras – a primeira irlandesa que vai morar em Londres e a outra nordestina que vai para 

o sudeste do Brasil respectivamente -  em seus respectivos locais de moradia, trabalham na 

mesma profissão, ou seja, datilógrafa. Porém, o discurso que reverbera nessas personagem e 

que leva-nos a observar a mesma face de um feminino é o desconhecimento sobre si mesma, 

sobre sua sexualidade, sobre aquilo que viria a seria ser mulher. Obviamente, e não refutamos 

de forma alguma, a fragmentação do Eu em Macabeia é bem mais marcante em sua estrutura 

psíquica, em relação ao que observamos em Mis Algrave. 

Feito esse adendo, propomos, primeiramente, analisar as causas ou a possível etiologia 

que alicerça toda arquitetura histérica da personagem Ruth. Para a psicanálise, o complexo de 

Édipo é o núcleo de todas as outras arquiteturas psíquicas como a perversão e a psicose, mas 

também é pelo complexo edípico que ascendemos à histeria, uma dos caminhos possíveis na 

neurose. Nasio (2006) afirma que diferentemente do que se pensa em uma leitura imediatista 

ou no senso comum, o desejo incestuoso que fomenta todo o período do Édipo não é 

direcionado apenas às figuras parentais genitoras, mas para os outros laços consanguíneos que 

se possam estabelecer como irmãos, etc. Desta forma, observemos: 

 

Embora a atormentasse uma lembrança horrível: quando era pequena, com 
uns sete anos de idade, brincava de marido e mulher com seu primo Jack, na 

cama grande da vovó. E ambos faziam tudo para ter filhinhos sem conseguir. 

Nunca mais vira Jack nem queria vê-lo. Se era culpada, ele também o era. 
(LISPECTOR, 1998, p. 13) 
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A passagem supracitada nos deixa explicita uma experiência erótica vivida pela 

personagem em sua tenra infância com um primo, por ocasião de uma das visitas a casa da 

avó. Muito mais do que nos encenar o corrido, a descrição acima nos faz enveredar no 

significante que essa experiência assume ou simboliza para a personagem: angústia, tormento. 

Essa lembrança causava na personagem um sentimento de culpa, mas também de revolta, 

quiçá ódio, pois se ―ela era culpada, ele também o era‖. 

Nasio (2006) acredita que um dos caminhos iniciais da neurose histérica está, 

justamente, em uma experiência erótica vivenciada prematuramente. Para o psicanalista 

francês, o sujeito em tenra idade, ao vivenciar esses transbordamentos eróticos, não consegue 

lhe dar com essas sensações e estímulos (mesmo que praticados de forma inconsciente). O 

psíquico não está, nessa idade, pronto para (re)significar, satisfatoriamente, essas experiências 

eróticas primeiras. Ao significante, assim, fica atrelado o sentimento de angústia e 

desconforto, em vez de prazer. Sendo assim, um sentimento marcante nessa personagem é a 

culpa. Lembremo-nos de que o sentimento culposo é uma das características marcantes da 

neurose. Vejamos como o pai da psicanálise discorre acerca da origem desse sentimento: 

 

Conhecemos, assim, duas origens do sentimento de culpa: uma que surge do 
medo de uma autoridade, e outra, posterior, que surge do medo do superego. 

A primeira insiste numa renúncia às satisfações instintivas; a segunda, ao 

mesmo tempo em que faz isso, exige punição, de uma vez que a continuação 

dos desejos proibidos não pode ser escondida do superego. [...] em primeiro 
lugar, vem a renúncia ao instinto, devido ao medo de agressão por parte da 

autoridade externa. (é a isso, naturalmente, que o medo da perda do amor 

equivale, pois o amor constitui proteção contra essa agressão punitiva.) 
Depois, vem a organização de uma autoridade interna e a renúncia ao 

instinto devido ao medo dela, ou seja, devido ao medo da consciência. 

(FREUD, 1997, p. 100) 
 

Interessante é investigarmos os laços afetivos entre Miss Algrave e suas figuras 

parentais: ―seu pai fora pastor protestante e a mãe ainda morava em Dublin com o filho 

casado.‖ (LISPECTOR, 1998, p. 13). O complexo de castração, etapa psíquica que precede a 

formação do superego, é vivenciada pelo sujeito como forma de interdição de seus desejos 

incestuosos direcionados às figuras parentais. Freud, como dito acima, associa a castração ao 

sentimento de culpa originário do desejo arcaico incestuoso. Nesse sentido, a personagem tem 

sua origem no seio de uma família tradicional e com forte influência do cristianismo-

protestante fator que potencializa, justamente, uma imbricação entre sexualidade, pecado e 

culpa. 
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Por outro lado, observamos a forte ligação que a genitora da mesma possui com seus 

filhos, laços esses que parecem não se ter a intenção de serem rompidos, haja vista a mesma 

morar em Dublin com o filho já casado, porém deixemos esse ponto para ser melhor 

detalhado mais à frente e continuemos nas circunscrições do sentimento originário da culpa. 

Na passagem seguinte temos: ―e lamentava muito ter nascido da incontinência de seu pai e de 

sua mãe. Sentia pudor deles não terem tido pudor.‖ (LISPECTOR, 1998, p. 13). 

O narrador onisciente nos traz o sentimento de horror e angústia da personagem em 

relação à cena primitiva. Segundo Nasio (2006), a angústia que toma a criança, no período 

edípico, também pode advir do processo de fantasiar a cena erótica entre os pais. Observamos 

que Algrave é tomada por um sentimento de culpa pelo vislumbramento dessa cena, mesmo 

em fantasia, como também pelo ato sexual cometido ou ocorrido entre os pais. Nessa 

conjuntura, sexo, para ela, é sinônimo de pecado e luxúria que devem ser rechaçados.  

Voltemos à influência da figura materna na edificação estrutural da histeria na 

personagem. Mayer (1989) se utiliza do mito de Hermafrodito para exemplificar a relação 

fusional que liga, em certos casos, a mãe e o bebê. Se por ventura, temos uma mãe que 

fomenta a relação indissociável entre ela e o bebê, de forma que o simbólico não substitua o 

imaginário, essa criança acaba por não ser reconhecer como um ser faltante e desejante.  

A mãe é uma extensão de si e vice versa. Nada falta! Assim, a busca por aquilo que 

entendemos por falo e que só encontramos no Outro não se efetiva. Esse ser é, assim, 

acometido de uma dificuldade de reconhecimento quanto a sua própria sexualidade. Uma mãe 

que alimenta seu narcisismo e o da criança de forma exacerbada acaba, no caso da menina, 

rechaçando a feminilidade da futura mulher. É na falta que se constitui o feminino. Sobre essa 

relação mãe-filha, explica Mayer: 

 

A partir disto, são múltiplas as variantes que a clínica nos mostra: inibição 
genital, a fascinação amoroso em que há uma dependência extrema do 

parceiro, o qual opera como complemento narcisista idealizado que alimenta 

a ilusão de completude, a escolha de objeto homossexual com 
desvalorização do sexo oposto, o travestismo, o transexualíssimo. (MAYER, 

1989, p.33)  

 

A inibição sexual é comprovada, na personagem, pelas seguintes passagens:  

 

Quando passava pelo Picadilly Circle e via as mulheres esperando homens 
nas esquinas, só faltava vomitar. Ainda mais por dinheiro! Era demais para 

se suportar. E aquela estátua de Eros, ali, indecente. (...) Nem tinha televisão. 

Por dois motivos: faltava-lhe dinheiro e não queria ficar vendo as 
imoralidades que apareciam na tela. Na televisão de Mrs. Cabot vira um 

homem beijando uma mulher na boca. E isso sem falar no perigo da 
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transmissão de micróbios. Ah, se pudesse escreveria todos os dias uma carta 

de protesto para o Time. Mas não adiantava protestar, ao que parecia. A falta 

de vergonha estava no ar. Até já vira um cachorro com uma cadela. Ficou 
impressionada. Mas se assim Deus queria, que então assim fosse. Mas 

ninguém a tocaria jamais, pensou. Ficava curtindo a solidão (LISPECTOR, 

1975, p. 12;13). 

 

Ruth ou Miss Algrave apresenta um marcante rechaçamento de sua sexualidade e das 

múltiplas manifestações de Éros: beijos de casais em locais públicos, programas de TV que 

abarcavam essa temática e até cenas de sexo entre animas em via-pública. Parece ser 

contraditório e o senso comum se escandaliza, ao se deparar com um mulher jovem, bela, 

porém acometida daquilo que se conceitua como frigidez genital. Contudo, dois pontos devem 

ser destacados: primeiramente que essa suposta frigidez advém do olhar do primeiro Outro, da 

negação à feminilidade e, por seguinte, resulta em uma problemática identificatória do que 

viria ser mulher. Em segundo lugar, essa frigidez não diz de uma incapacidade da mulher de 

sentir prazer, mas de uma forma de manter sua arquitetura psíquica. Vejamos como Israel se 

posiciona a respeito: 

 
O que por vezes conduz ao seguinte corolário, revelado pela clínica: o fato 

de algumas mulheres ignorarem até uma idade bastante avançada suas 

próprias realidades sexuais. É ainda a clínica que mostra um grande número 

de jovens não sabendo muito bem como são feitas. Esse não-saber é 
frequentemente um não-querer-saber, que esconde o desgosto sintomático 

desvelado sob o excesso de pudor. (ISRAEL, 1995, p. 108)  

 

Israel ainda afirma que a negação da sexualidade por parte da histérica não diz respeito 

de uma incapacidade dessa de sentir prazer seja sexualmente como um todo, ou ainda, mais 

precisamente, relacionado com uma rejeição ao ato sexual genital, mas se configura como 

uma forma de defesa do ego e de conservação do gozo. ―Tomava banho só uma vez por 

semana, no sábado. Para não ver o seu corpo nu, não tirava nem as calcinhas nem o sutiã‖. 

(LISPECTOR, 1975, p. 13) A histérica, como já afirmado anteriormente, é estruturada 

psiquicamente sobre os pilares da falta fálica confrontada no período arcaico da infância. A 

busca incessante pelo falo que ocupasse seu vazio, sua falta é, justamente, a muleta que lhe 

apoia em sua angústia originada na infância e reverberada na fase adulta. Sendo assim, a 

histérica é concebida como um ser perdulário constantemente.  

Em uma noite de sábado, Miss Algrave recebeu a visita misteriosa de um ser que se ao 

proclamava de Ixtlan. Esse adentrou pela janela do quarto e de forma misteriosa, apresentou-

se como um amante para Miss Algrave. Ela se entregou ardentemente ao mesmo, em uma 
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noite de erotismo e sensualidade, sob à luz da lua que invadia sorrateiramente o quarto. 

Vejamos a cena que se segue:  

 

Ele disse: — Tire a roupa. Ela tirou a camisola. A lua estava enorme dentro 
do quarto. Ixtlan era branco e pequeno. Deitou-se ao seu lado na cama de 

ferro. E passou as mãos pelos seus seios. Rosas negras. Ela nunca tinha 

sentido o que sentiu. Era bom demais. Tinha medo que acabasse. Era como 
se um aleijado jogasse no ar o seu cajado. Começou a suspirar e disse para 

Ixtlan: — Eu te amo, meu amor! meu grande amor! E — é, sim. Aconteceu. 

Ela queria que não acabasse nunca. Como era bom, meu Deus. Tinha 
vontade de mais, mais e mais. Ela pensava: aceitai-me! Ou então: "Eu me 

vos oferto." Era o domínio do "aqui e agora". (LISPECTOR, 1975, p. 16) 

 

Interessante é abrirmos um espaço na análise psicanalítica e observarmos o caráter 

semiótico entre o corpus e a narrativa mítica bíblica da criação do mundo: a sexualidade de 

Miss Algrave é, de certa maneira, erguida ou despertada por um Outro no sétimo dia da 

semana, algo muito emblemático com a criação do mundo que teria sido concluída, ao final 

do sétimo dia por Deus na crença judaico-cristã.  Voltando ao viés psicanalítico, é a partir do 

olhar desse Outro que a personagem se inscreve em um transbordamento libidinal. Citando o 

pai da psicanálise, Nasio assim se posiciona a respeito da negação de Éros no quadro histérico 

bem como a vivência de uma dualidade entre rechaçamento e transbordamento libidinal:  

 
A inibição sexual histérica não significa retraimento, mas movimento ativo 

de rechaço. Um rechaço tão característico que Freud não relutou em dizer: -

Tomo por - histérica, sem hesitação, qualquer pessoa em quem uma 
oportunidade de excitação sexual provoque nojo, quer essa pessoa apresente 

ou não sintomas somáticos." E tratou de acrescentar, em outro trecho: -o 

enigma contrmlitcírio suscitado pela histeria (...) o enigma contraditório 
suscitado pela histeria (...) é o par de opostos constituído por uma 

necessidade sexual excessiva e uma rejeição exagerada da sexualidade. 

(NASIO, 1991, p. 44;45) 

 

De uma forma bem didática, poderíamos dizer que esse olhar de Ixtlan sob a 

personagem assumiu um efeito de despertar, estimular a feminilidade da mesma, ao contrário 

do que ocorreu com a primeira experiência erótica com o primo e com a possível relação 

fusinal com seu primeiro Outro, ou seja, a figura materna, relações essas que, possivelmente, 

retraíram a feminilidade da personagem. A partir do encontro com o enigmático amante, Miss 

Algrave se tornou uma mulher sedutora e entregue aos encantos de Eros. O próprio corpo, 

como afirma Israel (1995) e Mayer (1989), é agora a ostentação fálica-narcísica que outrora 

faltou em tenra idade. O transbordamento erótico da histérica é também uma forma de se 

reconhecer, através do olhar do Outro como mulher, ou seja, identificar-se com um modelo de 
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feminilidade. Vejamos como esses traços psíquicos se materializam na personagem do 

corpus: 

 

Na segunda-feira de manhã resolveu-se: não ia mais trabalhar como 
datilógrafa, tinha outros dons. Mr. Clairson que se danasse. Ia era ficar 

mesmo nas ruas e levar homens para o quarto. Como era boa de cama, 

pagar-lhe-iam muito bem. Poderia beber vinho italiano todos os dias. Tinha 
vontade de comprar um vestido bem vermelho com o dinheiro que o 

cabeludo lhe deixara. Soltara os cabelos bastos que eram uma beleza de 

ruivos. Ela parecia um uivo. (...) Antes compraria o vestido vermelho 
decotado e depois iria ao escritório chegando de propósito, pela primeira vez 

na vida, bem atrasada. E falaria assim com o chefe: — Chega de 

datilografia! Você que não me venha com uma de sonso! Quer saber de uma 

coisa? deite-se comigo na cama, seu desgraçado! Tinha certeza de que ele 
aceitaria. Era casado com uma mulher pálida e insignificante, a Joan, e tinha 

uma filha anêmica, a Lucy. Vai é se deliciar comigo, o filho de uma cadela 

(LISPECTOR, 1977, p. 15). 
  

O vestido vermelho desejado por Miss Algrave é o símbolo que condensa os dois 

principais aspectos do transbordamento erótico na estrutura histeria da personagem imbricado 

com a feminilidade: é através do vestuário provocativo e sedutor que a histérica (personagem) 

encobre ou dissimula sua ―falha‖, ou seja, a falta fálica. ―A hiperfeminilidade é mais 

frequente, mais clássica. É o que se espera da histérica‖ (ISRAEL, 1995, p. 75) o vestido 

realça aos olhos do Outro o corpo outrora escondido, relegado ao anonimato. O cabelo solto 

diz muito mais que um simples penteado, mas uma forma de estimular no Outro o recorte 

fálico que esse também precisa fazer. O modelo de feminilidade antes usado pela personagem 

é refutado agora através da descrição que a mesma faz da esposa e da filha do chefe: mulheres 

pálidas e anémicas. Os homens agora não lhe causam asco ou medo, mas sim desejo e 

sentimento de superioridade em relação aos mesmos. A esse respeito, Mayer nos ensina que: 

 
Através de um vestuário calculadamente natural, de um manejo corporal 

administrado até o detalhe, de olhares carregados, do enigma de seu sorriso... 

A histérica representa ante o homem não somente que é uma mulher 

excepcional, única e desejável, mas também que tem algo mais que não se 
vê, algo que a torna mais desejável ainda. Isso porque, no curso 

exibicionista, ele deverá, através de seu desejo, confirmá-la como mulher 

(...) (MAYER, 1989, p.58) 
 

Sendo assim, a angústia da ausência fálica sentida nos primórdios da infância é 

ostentada pela histérica através de seu corpo e atributos que valorizam o mesmo como uma 

personificação do falo. Mais que isso, ela - a histérica (a personagem) - transfere essa angústia 

para o homem. No corpus, isso fica efetivado como Ruth se refere ao chefe: ele ―vai se 

deliciar comigo mesmo, filho de uma cadela‖. Desta forma, mais uma vez, a escrita clariceana 
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nos confronta com as vicissitudes e enigmas da subjetividade humana, seduzindo-nos de 

forma irresistível e peculiar com seus personagens que ganham vida além da pena e do papel.  

 

Considerações Finais 

 

A personagem Ruth Algrave retrata, fielmente, o complexo dilema lispectoriano que 

reverbera em muitos de seus personagens: os enlaces e tensões entre a essência e o exterior. 

Inicialmente, ostentando uma frigidez histérica, a personagem remonta os processos 

conflituosos, por ela vividos, em tenra idade. Mais do que um pathos, tais sintomas são 

significantes que remontam as experiências primeiras vivenciadas comedida mulher.  

Por apresentar uma deficitária introjeção das funções materna e paterna que 

estimulariam seu conceito do que é ser mulher, é, somente, na fase adulta, a partir do olhar do 

Outro, que a feminilidade da mesma imerge e com ela um exarcerbamento do erotismo. O 

corpo antes que não desejava, passa agora a ser a personificação do falo, significante do 

desejo do Outro e, consequentemente, a afirmação da feminilidade da personagem. 
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Introdução 

 

A Literatura contém um campo extenso de temas. As Literaturas Surdas podem ser 

definidas como ―as que são narradas pelas mãos que deslizam no espaço numa trajetórias 

mistas de sinais, consistirem dos produtos de uma tradução ou não, capaz ter tema pertinente 

aos surdos ou não‖. A literatura deve ser narrada na língua original da comunidade surda, 

como também pode ser escrita, desde que o tema esteja relacionado aos surdos (MORGADO, 

2011, p. 21). 

A Literatura Surda, quando realizada através de sinais, utiliza-se de vários recursos 

próprios das línguas de sinais. De acordo com Rosa & Klein (2009, p. 3), ―os sinalizantes 

contam as histórias em Língua de Sinais os quais produzem os classificadores, expressões 

corporais e faciais que são recursos linguísticos altamente visuais‖. 

O meio mais empregado para a revelação da Literatura Surda sinalizada é o site 

do Youtube. Segundo Rosa & Klein (2009, p. 4). Idealizamos que a mídia tem muito para 

auxiliar, já que demonstrações de imagens de pessoas surdas em língua de sinais, 

apresentando à cultura, a identidade, as expressões faciais e corporais. Os meios digitais e a 

mídia nacional por meio das redes sociais, internet e demais acessórios é importante para as 

crianças promovendo um maior aprendizado em LIBRAS, e conseqüentemente favorecendo 

uma maior compreensão e letramento à leitura de livros, desencadeando também o 

aprendizado da escrita. 
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O ambiente familiar, geralmente, não proporciona o aprender e o desenvolvimento da 

leitura e da escrita. Mas isso não é só uma questão de tempo, pois também esse problema 

ocorre em famílias as quais os pais não trabalham. O aprendizado da escrita e da leitura surge, 

muitas vezes, de situações em que a hora do conto é realizada nos lares. As histórias são 

apresentadas para os alunos surdos, estes alunos assistem às fábulas, sinalizam e responderam 

em grupo, a perguntas realizadas pelo contador. Assim como, a literatura brasileira produzida 

por seus intelectuais é recente, pois temos uma trajetória como maior ênfase depois 1922 da 

semana de arte moderna foi responsável pela característica da livre forma de expressão, ou 

seja, a liberdade da criação e da autonomia em sua arte seja um quadro, um poema, uma 

música ou uma história literária. Na época os pré-modernistas desejavam uma arte puramente 

brasileira, onde fossem mostrados aspectos culturais e folclóricos do Brasil, assim tornando-a 

uma criação brasileira que seria propriamente chamada de arte brasileira em conseqüência 

uma maior produção literária.  

O surgimento da Literatura Surda se deu de maneira natural nos países, ao mesmo 

tempo em que a língua de sinais começou a ser usada pelos surdos. Esse surgimento 

aconteceu inicialmente em escolas de surdos, onde a comunicação entre crianças e jovens 

surdos ocorria, na maioria das vezes, às escondidas, já que o uso da língua de sinais foi 

proibido durante muitos anos. O registro da literatura surda começou a ser possível 

principalmente a partir do reconhecimento da LIBRAS e do desenvolvimento tecnológico, 

que possibilitaram o registro visuais dos sinais. Como objetivo geral evidenciar a 

necessidade do aculturamento sócioeducacional e interacionismo cultural dos surdos através 

da literatura surda e como objetivos específicos: a) Avaliar a importância da literatura surda, 

b) Pesquisar quais os acervos desta literatura está disponível para os surdos, c) Analisar a 

interação social dos surdos através da literatura surda. De que forma a literatura infantil atua 

sobre os aspectos subjetivos das crianças surdas. Dentro da família os surdos recebem seus 

oportunos significados a respeito do mundo, os preceitos morais, as maneira de se alistar, etc. 

É através da língua, a criança contorna sua subjetividade e, em cada método dialógico, ela se 

insere na heterogeneidade essencial mundo em que se comunicam. No entanto, a criança 

surda, por não partilhar uma língua com seus pais (onde na maioria são pais ouvintes), pode 

ter dificuldade de compreender as regras morais e os elementos culturais de seu meio. 

 

Fundamentação 

 



ISBN: 978-85-732-0158-1 

255 

 

A literatura é a declaração da sociedade onde representa toda expressão abstrata, difícil 

para abranger, contudo, a literatura tem um objetivo subjacente, podendo manifestar o movimento 

cultural da história da humanidade.  

 

Literatura  

 

A literatura é aquilo que ―se escreve‖, mas, no caso da literatura surda é o que se consegue 

gravar, filmar e registrar, o que se evidenciam e manter o acervo da literatura atual, certamente, a 

literatura, de acordo com a etimologia, eram as inscrições, a escritura, erudição, ou o 

conhecimento das letras, mas a literatura surda trata-se dos sinais, do espaço visual, da identidade, 

da cultura especifica de um povo. Por esse motivo, a palavra ―Literatura‖ ficou cada vez mais 

complexa, e seu conceito passa por mudanças a partir de várias teorias literárias. Os surdos 

armazenaram inúmeras fábulas, lendas, anedotas, contos e superstições de pessoas simples das 

comunidades, vilarejos do interior em diversos países. A criação, entretanto, é sucessivamente 

emendada pelo fato, pela vida, pelas informações do autor. ―A história vivida e suportada pela 

multidão de leitores está continuamente presente no texto, literatura é um movimento social: onde 

todos os autores revelam que existem; uma história da chegada neste mundo, suas amargura, seus 

desafios, dificuldades e aflições estão sempre presente como parte da vida.  

 

A importância da Literatura 

 

A literatura trás consigo a competência em afirmar que a leitura é um início para a 

organização do conhecimento e desenvolvimento do ser humano em suas várias esferas, desde o 

âmbito familiar ao profissional. No nosso cotidiano procuramos os elementos através da leitura, na 

maioria das vezes motivados por circunstâncias de imperativa, deleite, compromisso, distração, 

lazer ou como uma forma de passar o tempo. Na vida educacional a literatura tem, além disso, o 

desígnio de desenvolver a habilidade de leitura, beneficiando a ética e a formação do individuo um 

leitor literário. 

 

A Literatura Surda 

 

A literatura surda é uma cultura construída pelos surdos, e não é uma cultura adaptada 

dos ouvintes. Como afirma Miranda (2001, p. 20):  
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A comunidade surda constrói uma cultura e produz identidades em espaços 

geográficos, no sentido de não nascerem dentro desses, mas em espaços 
possibilitados ou conquistados para que ocorra, intencionalmente ou não, a 

organização e a produção surda. 

 

A literatura surda por sua vez está relacionada com a cultura, os costumes, tradições de 

um povo que é usuário da Libras, pois todos os registros deve ter registros linguístico na 

língua de sinais, fortalecendo mais a identidade do povo surdo e da comunidade surda. As 

obras literária conta historia das experiências vividas por essa comunidade, trazendo as 

relações sociais entre ouvintes e surdos de formas diretas e indiretas. Trazendo as relações de 

conflito coma as dicotomias do oprimido e do opressor que alternam seus papeis de acordo 

com a situação e posição em que o sujeito esta inserido. 

Percebe-se a importância de que a Literatura Surda seja estimulada e espalhada, no 

sentido de fortalecimento das culturas e identidades surdas, de tal modo que amplie na 

sociedade o conhecimento dessas produções. Deste modo surgem as experiências visuais da 

cultura surda concebida pela língua de sinais, pela maneira discrepante de ser, de se anunciar 

os sentimentos com suas caras e bocas, suas expressões faciais e corporais, sua forma de 

conhecer o mundo, de ingressar nas artes, no conhecimento científico e acadêmico. 

A cultura surda constituída linguisticamente pela língua de sinais, percebendo a 

necessidade do intérprete e de tecnologia de leitura que melhore o desempenho cognitivo, 

educacional e social do surdo. Segundo Karnopp (2006), Literatura surda é a produção de 

textos literários em sinais, que traduz a experiência visual, que entende a surdez como 

presença de algo e não como falta que possibilita outras representações de surdos e que 

considera as pessoas surdas como um grupo linguístico e cultural diferente. 

 No entanto precisa-se de novas políticas que tenham o foco na educação inclusiva, 

mas que também fortaleça a educação de uma forma geral, pois as dificuldades nos processos 

educacionais para a maioria, este já se encontra em decadência por algumas décadas, não 

restando nenhum pilar que fomente a diferenciação e a capacitação para a educação inclusiva 

em especial para os surdos que precisa de artefatos tecnológicos para registros de sua cultura e 

identidade consequentemente elevaria as produções literária da comunidade surda, além de 

favorecer a formação e capacitação na escrita de sinais, pois com este aperfeiçoamento 

poderia ter todos os registros da literatura surda por meio da escrita de sinais. 

[...] percebe-se que surdos contadores de histórias buscam o caminho da auto 

representação na luta pelo estabelecimento do que reconhecem como suas identidades, através 

da legitimidade de sua língua, de suas formas de narrar as histórias, de suas formas de 
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existência, de suas formas de ler, traduzir, conceber e julgar os produtos culturais que 

consomem e que produzem‖ (KARNOPP, 2010, p. 172). 

A Literatura Surda remete a tradição cultural da comunidade surda. Essas histórias não 

interessam apenas para os surdos, mas também para as comunidades ouvintes, ou seja, a 

classe lingüística da maioria, pois é com a participação tanto de indivíduos ouvintes quanto de 

indivíduos surdos. Os indivíduos surdos e seus antepassados transmitem modelos e 

importância históricas por várias gerações de surdos, tais como artistas plásticos ou outros 

artistas. Nas comunidades surdas existem varias piadas e anedotas, poesias, poemas, histórias, 

informação de fábulas ou conto de fadas atravessados através da família, até adaptações de 

vários gêneros tais como romance, lendas e outras manifestações culturais, que constituem um 

conjunto de valores e ricas heranças culturais e lingüísticas. 

  

A dificuldade da literatura em Libras 

 

As dificuldades encontradas na literatura surda esta por ser uma produção recente, em 

virtude do período em que os surdos ficaram a margem da sociedade sem o direito de utilizar 

sua língua materna e com isso truncaram as produções literárias, mas essa situação melhorou 

um pouco com a exposição na mídia e com a lei 10426/02 que fortaleça uma conquista da 

comunidade surda, no entanto não dispomos de ferramentas que favoreça essa produção, já 

que a comunidade surda também tem deficiente na formação acadêmica e educacional de um 

âmbito geral. 

A criação dos textos originais surge e são produzidos a partir de um movimento de 

experiências, histórias, idéias, tradições e costumes que circulam na comunidade surda. Com 

as condições limitadas os surdos têm limitação nas experiências vividas, mas se houvesse uma 

maior intensa com narrativas, fossem imerso aos textos literários (na língua de sinais ou 

através de leituras), nas escolas, em seu ambiente familiar, com os professores ou pais 

contando histórias, teriam mais probabilidade de usar a imaginação, a criatividade e a emoção 

e poderiam se tornar uma usina de histórias, produzindo narrativas, poesias e poemas, que 

ainda tem um acervo muito restrito. 

 

As metodologias utilizadas para a Libras 
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Na produção literária surda utiliza-se de varias metodologias que amplie o acervo 

literário desta comunidade. Segundo Quadros e Sutton-Spence (2006, p. 147), e Karnopp e 

Silveira (2010 p.155-174), que: 

 

O uso criativo da língua de sinais para produzir novos sinais tem sido 

chamado também ―sutileza poética‖ e é relacionado à maneira com que os 
sinalizantes podem produzir imagem visual forte pelo tratamento criativo da 

forma visual dos animais. [...] Um poeta usando sinais visualmente criativos 

para produzir imagem visual forte está celebrando o potencial visual da 
língua de sinais.  

 

De qualquer maneira, pensamos que será bastante oportuno explanar este potencial 

visual do qual as escritoras articulam através da análise dos poemas que é uma das 

modalidades da literatura. 

As crianças surdas desenvolvem aprendizagens através da leitura e das experiências 

visuais, porém sozinhas não têm poder de se formar como leitoras e de serem também leitores 

visuais, necessitam do livro (DVD, ilustrados, escrita de sinais), de textos e de imagens para 

que possam desenvolver sua capacidade visual e de leitura (ROSA, 2006, p.59). 

  

Os desafios para o ensino da literatura para os surdos 

 

Os desafios na educação para o surdos encontram deste o conceito de Literatura em 

geral, também não há uma definição única para Literatura Surda. Ela abrange reproduções 

produzidas por surdos, onde se produzem sentidos partilhados em forma de discurso sem eles, 

não há representação surda. Os significados são modificados dentro do círculo da cultura e o 

sujeito não cria sozinha a cultura, já que sempre há o coletivo produz indo significados, 

conforme Strobel (2008, p. 19) 

A literatura surda infantil brasileira ancora-se em uma grande deficiência em material 

apropriado aos surdos, em especial, os livros, sua experiência em sala de aula, quando criança, 

que despertar o imaginário.  

 

Cultura surda  

 

Algumas autoras relatam sobre a cultura surda, tais como o recorte de Strobel: 

 

Cultura surda é o jeito de o sujeito surdo entender o mundo e de modificá-lo 

a fim de se torná-lo acessível e habitável ajustando-os com as suas 
percepções visuais, que contribuem para a definição das identidades surdas e 
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das ―almas‘ das comunidades surdas. Isto significa que abrange a língua, as 

ideias, as crenças, os costumes e os hábitos de povo surdo. (STROBEL, 

2008, p. 24) 
 

Certos artefatos culturais conhecidos são produzidos das experiências visuais e os 

artefatos que permite os surdos envolverem o mundo ao seu redor e suas relações internas: o 

lingüístico que correlaciona a língua de sinais às ações de identidade e de pertencimento a 

uma comunidade, uma cultura e à valorização dessa cultura, além de viabilizar a comunicação 

de um surdo com o seu par ou um ouvinte. O acesso à internet, as mídias sociais, os vídeos, os 

livros digitais, o apoio e incentivo por parte de professores capacitados e as escolas inclusivas 

para que as crianças traduzam, adaptem e criem suas próprias histórias. A tradução se 

caracteriza por transpor um livro em qualquer língua para a língua de sinais mantendo sua 

essência inviolada, já a adaptação se definiu como uma releitura do enredo original. 

As Comunidades Surdas encontram nas tecnologias comunicacionais um grande apoio 

e aliados para divulgação e perpetuação de sua literatura, desconstruindo alcances geográficos 

e sociais que, muitas vezes, os neutralizam uns dos outros. Se desde o advento da impressa à 

escrita tem assumido o papel central de transmissão e constituição das informações nas mais 

variadas áreas do saber, a época da comunicação virtual abrange para nos lembrar de outras 

formas nem tão privilegiadas de significar e de comunicar. 

 

Metodologia 

 

A nossa metodologia decorre das buscas literárias num acervo ainda em expansão 

sobre o tema pesquisado, ainda assim, recorremos aos artigos, livros, acervos digitais, e 

também as experiências de sala de aula na formação como professora de Libras. Utilizamos 

da modalidade qualitativa e quantitativa.  

 

Análise dos dados 

 

As análises de dados baseia-se em referência de livros traduzidos, adaptados ou escrito 

por surdos, pois estas culturas ouvintistas trazer aos surdos uma noção da literatura no aspecto 

geral, no entanto, não traz as referencia da sua cultura e do seu povo. 

 

 Excerto 1 
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Ainda assim, temos algumas literaturas que foram apenas traduzidas para a 

comunidade surda, como exemplo de Alice no país da maravilha e o patinho surdo, que 

continua com as mesmas informações, apenas utilizando da realidade vivenciada pelos surdos 

como não conseguir se socializar e ter uma comunicação truncada por não conseguir se 

comunicar com a comunidade ouvinte. 

 

 

 

Mencionaríamos a filosofia do Paulo Freire que entenderia que o surdo neste contexto 

torna-se o oprimido linguisticamente, onde a língua portuguesa por ser da maioria acaba por 

oprimir a comunidade das minorias linguísticas. 

 

Excerto 2 

  A cinderela surda é uma releitura do 

clássico das historias infantis dos ouvintes, no 

entanto está é uma adaptação para os surdos, 

pois a personagem principal utiliza a luva ao 

invés de um sapato, desta forma caracterizamos 

o ponto mais importante que é o uso das mãos e 

a luva entra como uma ferramenta para enfatizar 

a importância da Libras que é a língua utilizada 

pelo povo surdo e sua respectiva comunidade. 

A cinderela e o príncipe são surdos. 

https://escritadesinais.files.wordpress.com/2010/08/cinderela-surda.jpg
https://escritadesinais.files.wordpress.com/2010/08/cinderela-surda.jpg
https://escritadesinais.files.wordpress.com/2010/08/cinderela-surda.jpg
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A literatura surda no país encontra-se nos seus nos primeiros passos, é um campo 

novo, precisando que os escritores, livros, leitores e material visual apropriados. 

 

 

 

O livro é uma adaptação da estória do Curupira, que faz parte das lendas da Amazônia. 

As surdas Suzana Frota e Leila Sena ilustraram o livro que foi patrocinado pelos próprios 

autores e com apoio do Projeto Açaí com Libras, este é um projeto de uma Associação sem 

fins lucrativos, localizada em Porto Velho/RO e formada por um grupo de voluntários que 

tem como principal objetivo, disseminar a Libras e a Cultura Surda. 

 

Conclusão 

 

Conclui-se que a falta das produções textuais pelos surdos reflete nas deficiências das 

políticas educacionais. Diante do tempo de reconhecimento da Libras e do desenvolvimento 

da literatura surda, ainda assim,  impacta  na formação de profissionais com capacidades de 

produção das literatura surdas, temos pouco surdos formados e com instruções educacionais 

superior que permitam o avanços nas produções literárias. 

A literatura Cinderela surda remete a importância do uso da língua de sinais, pois os 

personagens principais são surdos e o uso de uma luva ao invés de sapatos, com intuito de 

fortalecer a necessidade do uso da Libras. 

A literatura do patinho surdo remete a importância da fluência da Libras nas diversas 

comunidades, em geral, na sociedade, como promover uma inclusão se não dispomos de uma 

sociedade que detenha o conhecimento linguístico da Libras, como permitir um agir 

comunicativo entre surdos e ouvinte ser que haja uma truncamento na informação por falto do 

conhecimento lingüístico da língua de sinais. 
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Introdução 

 

As literaturas são ferramentas fundamentais no desenvolvimento dos alunos em 

especial as fabulas que remete aos princípios morais, éticos, a construção de valores de uma 

sociedade ou comunidade, em suma, de um povo, esta fábulas quando traduzidas em outras 

línguas precisam transportar o mesmo sentido. Quando pensamos na adaptação ou tradução 

para a língua de sinais torna-se importante a fluência na Libras, para não transmitirmos 

significados narrativos equivocados ou  distorcidos da realidade do português. Castro (2012) 

afirma que o objetivo das fábulas na formação do conjunto de valores que vão constituir os 

indivíduos como sujeitos inseridos em uma cultura. 

As fábulas são literaturas infantis que ajuda no desenvolvimento para o raciocínio da 

criança, podemos afirmar que são pequenas narrações que transmitem alguns ensinamentos ou 

lições. A criança surda tem a mesma necessidade da criança ouvinte de ver e sentir essa 

imaginação tornando mais prazeroso o aprendizado. Como promover essa ambientação de 

forma motivadora que instigue as crianças à curiosidade de compreender as entre linhas 

significativas da mensagem essencial que reporta as fábulas. 

Essas narrativas afeiçoam temas comuns no dia a dia das crianças, apresentando como 

personagens os animais que possuem características humanas: eles falam, pensam e agem 

como as pessoas, transportando o conhecimento histórico de um povo para as próximas 

gerações, baseado no senso comum e nas experiências vividas por cada individua. Deste 

modo, os personagens tomam decisões erradas e também assertivas, pois possuem atributos 

positivos e negativos tais como as qualidades e os defeitos. Ao mesmo tempo em que 
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apresenta uma história ―verdadeira‖, as fábulas destina a um mundo de fantasia e imaginário, 

aproximando-se do universo infantil. 

Como objetivo geral buscamos evidenciar a importância das fábulas no 

desenvolvimento das crianças surdas, e como objetivos específicos: a) Desenvolver a 

capacidade de imaginação (abstrato) da criança surda, b) Relacionar as fabulas como o seu 

cotidiano, c) Observar a aquisição do conhecimento da literatura visual. Utilizaremos de uma 

metodologia qualitativa e quantitativa através de recursos visuais, teatro e roda de leitura em 

Libras, evidenciando a necessidade da literatura nas diversas formas de expressão em especial 

as fábulas com seus valores morais, sociais, contribuindo na formação do individuo inserido 

no mundo. 

 

Fundamentação Teórica 

 

Fábulas  

 

A Fábula é um conto imaginário em que colocamos os animais como os personagens 

utilizando as imaginações de cenas com as características humanas. Este gênero textual pode 

ser escrito em prosa ou em verso e é sustentada sempre por uma lição de moral, pode-se levar 

para seu crescimento pessoal, oferecendo estratégias para os conflitos ou perturbações 

encontrados na vida do aluno. Dessa forma, utilizamos essas leituras de forma atraente para 

termos táticos dos problemas apresentados no cotidiano da vida do. Segundo Lima e Rosa, 

 

[...] a fábula é uma fórmula específica de comunicar pensamentos críticos. 
Ela dirige-se à inteligência, provoca discussões, desafia a crítica e fomenta 

capacidade dos alunos de analisar e julgar. As fábulas fazem o aluno 

observar situações de conflito, que os levam a afastar-se delas sob 

determinadas circunstâncias e a oferecer situações estratégicas para resolvê-
las; as fábulas desafiam a fazer exames críticos de comportamentos e, ao 

mesmo tempo, à autocrítica, ao rever os próprios modos e posturas. Essa 

reflexão dos próprios pensares possibilita ao aluno uma avaliação do agir, de 
sua própria pessoa e de seu modelo de comportamento em situações 

específicas, aquelas que fundamentam hipóteses para a capacidade de 

comunicar-se e inteirar-se socialmente. Significa a capacidade de avaliação 
de conflito no dia-a-dia do aluno, pois os problemas e os conflitos da fábula 

apresentam soluções estratégicas análogas aos diferentes aspectos da vida 

(LIMA E ROSA, 2012, p.160). 

 

Assim, podemos dizer que as fábulas como foi citado anteriormente que apresentam 

soluções estratégicas análogas aos diferentes aspectos da vida, assim podemos dizer que 
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podem ser relacionada a qualquer momento, só precisamos refletir de forma correta, qual 

mensagem queremos passar naquele momento, por ser algo abstrato vira uma imaginação que 

ajudar na sua vida cotidiana. 

Pedagogicamente observa-se que a fábula contem duas fases: primeiro ponto a ser 

visto é a história em si, que se passa em um panorama de ficção, apresenta poucas 

personagens com representação animal com um enredo na situação inicial, conflito, clímax, 

solução; a segunda parte e a moral da história, que se fixa estrategicamente no fim do texto, 

indicando ao leitor um ensino direcionando a sua própria interpretação. 

 

Importância das fábulas para o desenvolvimento social 

 

  As fábulas por ser uma abordagem linguística, que podemos leva ao envolvimento  

social, é uma narrativa dinâmica  que causa uma interação social e reflexão sobre os valores 

morais e sociais proporcionando um diálogo e interação, essa interação acontece com 

envolvimento ao qual o professor envolve a fábula que é o texto imaginário para a vida do 

aluno fazendo ele refletir seu meu social, trazendo suas aflições e desejos que podem ser 

superados com ajuda da reflexão do texto. Segundo Bakhtin, 

 
A enunciação enquanto tal é um puro produto da interação social, quer se 

trate de um ato de fala determinado pela situação imediata ou pelo contexto 

mais amplo que constitui o conjunto das condições de vida de uma 
determinada comunidade linguística. (BAKHTIN, p.124, 2006) 

 

Assim observa-se que a enunciação trás a criação de sentidos de um texto para vida, 

ajuda no desenvolvimento social, e faz-se necessário nesse sentido argumentar que o 

professor tornou-se o agente principal na mediação do ensino para o desenvolvimento da 

preparação da vida e sua interação social como ser humana, capaz de produzir e reproduzir 

sua própria história, munido de estratégias de ação onde acontecesse por meio da narrativa em 

questão, assim, salienta-se que o professor é um dos maiores elos de ligações da teoria para a 

prática interacionista, onde possa ter o conhecimento e viver em sociedade com boas relações 

interpessoais.  

Podemos se referir ao professor como um facilitador dos conhecimentos tornando o 

aluno o grande pesquisador por seus desejos e curiosidade para vida em sociedade, assim  

Guebert diz que, ―é a busca de informações que irão subsidiar a prática pedagógica, 

acreditando que enquanto profissional da educação, temos a capacidade de ensinar e que os 

alunos têm potencialidades para aprender‖. (GUEBERT, 2007 p.38). Essa prática do ensinar e 
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aprender são as estratégias que o professor trás do conhecimento social da criança, o professor 

precisar saber quais as maiores dificuldades dos alunos para enfrentar o seu meio, 

principalmente quando se referimos ao aluno surdo, que precisa de duas línguas para se 

interagir no seu mundo social, diante desse exemplo do aluno surdo, pode-se fazer a relação 

do seu texto em forma de fábula comparando com o seu mundo real, que pode ser trabalhado 

na busca da interação de resultados positivos para aqueles alunos que estão se sentidos 

oprimidos para com a sua vida social. 

 

A fábula em Libras  

 

A característica ativa em uma fábula é a lição de moral pensada no desenvolver da 

história, utilizando seres inanimados para representação do texto, tornando o texto criativo e 

dinâmico, sabendo-se que, trás um sentindo para a vida como reflexões, como descrito por 

Sousa, 

 
Partindo da observação da realidade cotidiana, a Fábula pretende geralmente 

transmitir algum ensinamento útil, através de alegorias, apólogos, símbolos, 

prosopopeias, e até mesmo certos mitos, sempre que é desaconselhável, ou 

impossível, colocar em cena as verdadeiras personagens dos episódios 
representados nas narrativas fabulísticas. (SOUZA, 2003, p. XXXI) 

 

Esse ensinamento de ―moral‖ apresente nas fábulas,  como também o personagem ter  

característica marcante como protagonistas animais, trazendo as emoções humanas. A fábula 

passou a ser trabalhada como os surdos pela necessidade para o pensamento e valorização 

para a vida, assim surgiram as pesquisas com a semiótica que tem o visual com a ferramenta 

mais importante para o desenvolvimento da historia. Assim Sousa afirma. 

 

Tratando da importância que a fábula tem para a literatura, surgiu a 
necessidade de pesquisar como este gênero se apresenta na cultura surda. 

Tanto em traduções quanto em criações de sujeitos surdos. O caráter 

semiótico presente nas narrativas corroboram com a estrutura visual que a 
língua de sinais apresentam. (SOUSA, 2003. P.XXXII) 

 

A fábula tem um caráter imaginativo onde podemos fazer a relação dos personagens 

da história colocando a necessidade do surdo de forma positiva e imaginaria e assim poder 

usar sua criatividade e necessidade social com o mundo, deixando de lado os personagens 

com referencia animal da historia e envolvendo o surdo como personagens surda que aceita 

sua cultura surda, podendo colocar como exemplo a ser trabalhado a lição de moral que a 

fábula (A Lebre e a Tartaruga) passar para o leitor. Esse sentido de passar a informação do 
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texto, não é mudar a os personagens de ouvinte para surdos, e, sim, trazer para o surdo o 

sentido que o texto sobre fábulas passa para o próprio leitor surdo, que vai apreciar e trazer 

para sua vida social de forma prazerosa.  

 A fábula trás uma forma dinâmica e atraente para o leitor, deixando seu pensamento 

desenvolver uma imaginação e criatividade dinâmica, sendo que, um dos fatos mais 

importante é a lição de vida que esse texto pretende passar para o leitor surdo, que vai ser 

utilizado para ser comparado com seu meio social, e sua necessidade de interagir no meio 

interacional.  

 

Literatura Visual 

 

A literatura visual pode ser refletida como uma modalidade de produção literária que 

emprega a visão como fundamental fonte de captação da informação que é utilizada como 

recurso o visual, exemplo: cartazes, vídeos, objetos tudo o que possa ser trabalhado com o 

ver. Segundo Peixoto (2007, p.221), ao ―pensar em literatura visual é pensar em uma 

modalidade de produção literária que utiliza a visão como principal fonte de captação da 

informação‖. Nota-se que ao utilizar a literatura visual como recursos para o ensino de uma 

aula os alunos passam a se interessar e ter mais atenção com o conteúdo aplicado, que é de 

fundamental importância, pois a aula fica prazerosa e os alunos prestam mais atenção. 

A literatura visual pode ser utilizada em diversos temas, no caso este artigo nós mostra 

a importância da fábula para o ensino e aprendizagem da criança para o meio social, a fábula 

pode ser refletida e trabalhada com o recurso visual onde pode ajudar no cognitivo da criança, 

onde que, vamos utilizar como de reflexão, e não só como uma forma prazerosa de ensino, 

dinamizando a aula. A literatura visual vai mostrar uma melhor representação do que está 

sendo abordado de forma atraente e dinâmica. A literatura visual tem suas discrições que 

devemos conhecer primeiro: comunicação, leitura, língua e linguagem como diz Cegalla que 

afirma que, 

 

Comunicação- transmissão de informação [...] leitura- arte de ler, literatura- 

arte de compor ou escrever trabalhos em prova ou verso com o objetivo e 
atingir a sensibilidade ou emoção de leitor ou do ouvinte... Lingua- sistema 

de signos orais que permitem a comunicação entre membros de uma 

comunicação, linguagem- faculdade que tem o ser humano de associar uma 

imagem acústica de um som vocal a um conceito e de utilizar o resultado 
para exteriorização do pensamento e interação social. (CEGALLA, 2995, p. 

219-543) 
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A literatura visual tem uma instrutora como outras literaturas, sendo que, sua 

predominância é o visual, a estrutura do ver, ao qual passa a mensagem que é transmitida com 

a utilização do visual, deixando o texto prazeroso e dinâmico, com imagens, ilustrações, 

encenações. Assim quando se tratamos em educação para o surdo, pensamos na literatura 

visual, que é um ponto estratégico para o desenvolvimento da sua própria língua, a escrita, 

comunicação e interpretação do surdo com o ambiente educacional. No próximo capítulo  

iremos abordar como será o ensino da literatura visual para o surdo, quais as maiores 

rendimentos que poderá desenvolver este ensino para o surdo com a utilização do visual, que 

é um dos recurso mais favorável para o ensino do surdo. 

 

Literatura Visual para os surdos 

 

A literatura visual para o surdo é um ponto estratégicos para o ensino e aprendizagem, 

a parti de uma adaptação própria da cultura surda, ao qual valorize sua identidade surda 

passando o ser uma literatura surda, com adaptação própria da sua cultura. O surdo passa a ter 

uma literatura visual com estrutura própria do surdo, (STROBEL, 2009, p. 62) diz, ―A 

literatura Surda refere-se às experiências que o povo surdo passa, suas dificuldades e/ou 

vitórias das explorações e tiranias dos ouvintes, como reagem diante dessas situações; mostra 

também as ações de grandes militares e lideres surdos e valoriza suas identidades surda‖. 

A literatura visual é uma modalidade de texto que surgiu para os surdos no momento em 

que eles se adequaram do conhecimento sobre o poder da sua língua, que tem sua estrutura 

própria e precisa do visual para ter uma produção imaginária de sua língua, eles trazem uma 

história, como também uma produção de reflexão que traga avanços  segundo, Porto e Shirley 

(2007 p. 20) 

 

Na atualidade podemos considerar três tipos de produções literárias visuais. 

A primeira está relacionada a tradução para a língua de sinais dos textos 
literários escritos; a segunda é fruto de adaptações dos textos clássicos a 

realidade dos Surdos e por fim, o tipo que realmente representa o resgate da 

literatura Surda que é a produção de textos em prosa ou verso feitos por 
Surdos.  

 

Essas produções literárias que acabou de ser de citado, são as estratégias de ensino que 

o surdo precisa para melhorar seu rendimento escolar, o professor utiliza como recursos para 

desenvolver um ensino de qualidade para os surdos, onde possa trocar informação adaptando 

os textos para a realidade deste educando surdo. Rosa diz, 
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Como o surdo utiliza a visão para obter informações, a união da mídia e da 

literatura cria condições para que haja um fortalecimento da identidade, 

cultura e de conhecimento da surdez. Pesquisar como se desenvolvem estes 
aspectos conjuntamente fará com que a expressão da arte e da literatura 

surda seja registrada em livros e em materiais midiáticos, capazes de 

manifestar a diferença linguística e cultural de surdo, através do cominho da 

autorrepresentação. (ROSA, 2006, p.59) 
 

A literatura visual passa uma informação mais rápida para o surdo, com melhores 

entendimentos e informações que possa ser utilizado para o seu dia a dia como cidadão capaz 

de produzir seu conhecimento.  

 

A lebre e a tartaruga (Fábula) 

  

A fábula ―A Lebre e a tartaruga‖ será desenvolvida como estratégia de ensino para o 

surdo como uma reflexão para sua vida, esta fábula passa um ensinamento de vida, que os 

surdos vão refletir como ensinamento para a sua vida social.  Assim este estudo será voltado 

para o fabulário surdo (criação e tradução), a adaptação deste trabalho será desenvolvido 

segundo as necessidades, se precisar adaptar a fábula na cultura surda, assim visando à 

importância e uma valorização deste gênero na comunidade surda, e das especificidades que 

esta comunidade linguística minoritária apresenta em suas produções, assim como, uma 

propagação da literatura surda em meio acadêmico. Abaixo colocamos duas imagens aos 

quais, passa um pouco da reflexão que a historia que passar, que lição podemos levar com 

essa mensagem transmitida através da imagem. 

 

     

Fonte: <https://www.google.com.br/search?q=imagen+da+fábula>. Acesso em: 13 ago. 2018 

 

Os dados da imagem delimita-se da seguinte forma:  é a fábula (A Lebre e a 

Tartaruga) que vai ser traduzida pela. Literatura visual e a mesma obra traduzida em libras e 

refletida onde possa levando o surdo a imaginar, pensar na sua vida com o meio social. Assim 
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será realizada uma análise de reflexão. Entre surdo e surdo ou ouvinte e surdo, a mensagem 

que a fábula quer passar.  A Moral desta história é: o excesso de autoconfiança pode fazer 

com que grandes ideias percam completamente o significado, esses significados a vida trás 

com a luta e persistência, dizemos que os profissionais ou estudantes muito ajustada, e não 

desenvolver um conhecimento amplo, se insola ficam totalmente sem brilho, sem 

comprometimento, ou mesmo incompetentes. Assim os surdos vão começar a praticar seus 

conhecimentos de rotina, sua tubulação e preocupações que, em alguns casos deixa a gestão 

ou qualquer outro setor social. 

 

Análise de dados 

 

Este trabalho foi desenvolvido em cima da experiência de sala com o conto de 

―Pinóquio‖ ao qual foi apresentado o texto com material visual tornando a aula atraente, 

contando e recontando a história em LIBRAS para os alunos surdos. Ao qual foi uma 

experiência pratica nas salas de aula, onde as crianças foram conhecendo e apresentando a 

literatura visual como um ponto fundamental para o ensino e aprendizagem  asso pode-se 

perceber o comportamento destas com uma nova metodologia aplicada, a motivação  e o 

comprometimento dos alunos em receber a mensagem que a literatura abordar tinha a 

intenção de disseminar solicitar grande entusiasmo com os pequenos surdos permitindo seus 

reflexos de um agir comunicativo como facilidades de interação no meio social. O conto de 

Pinoquio não é uma fábula, mas transmite  um encanto, como também apresenta uma 

mensagem. Este trabalho foi desenvolvido em um TCC com o objetivo de ver a importância 

da literatura visual para com as aulas com alunos surdos. Abaixo o e exemplo com recursos 

visuais. 

 

 

Fonte: acervo pessoal, 2015 
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Assim percebe-se que os alunos surdos teria o comportamento da tartaruga no 

processo de aprendizagem da língua portuguesa pois sua inserção a Libras é tardia e como 

isso dificulta a fluência linguística para o desenvolvimento cognitivo para o ensino e 

aprendizagem. Neste caso a fábula da ―Lebre e a Tartaruga‖ poderá ser um trabalho que possa 

trazer uma reflexão de vida para o meio social com os alunos surdos.  

O trabalho com a fábula será desenvolvido na busca da aulto-estima destes alunos que 

se senti oprimido por não saber desenvolver o português com a mesma habilidade dos alunos 

ouvintes, assim vai mostrar que, por mais difícil que seja, o aluno surdo tem seu potência de 

chegar a sua meta que queira alcançar. 

 

Conclusão  

 

Este trabalho trará um desenvolvimento de ideias de estimular a criatividade e a 

autoestima dos alunos surdos, professores e familiares buscando o potencial e a socialização 

entre os surdos para sua vida no meio social, onde possa desenvolver o raciocínio na busca de 

seus objetivos que queira alcançar. 

 Os resultados será de acordo com a necessidade que os alunos surdos queiram, pós a 

aula com o texto em Fábula utilizando o visual trás uma atenção, a aula fica atraente, os sinais 

de LIBRAS ficaram claros, e o ensino de reflexão que a fábula passa trará meios positivo para 

a sua vida. 
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A INTERTEXTUALIDADE DO CONTO INFATIL A BELA E A FERA E O FILME O 

SHREK EM ALUNOS COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 
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Nadja Maria Menezes Morais  

Rosilene Felix Mamedes 

(UFPB / PPGL) 

 

Introdução 

 

Este trabalho objetiva investigar como a Literatura pode colaborar para o processo 

inclusivo de crianças com dificuldades de aprendizagem no processo de alfabetização. Para 

isso, buscaremos trabalhar a leitura com o conto de fada A BELA E A FERA, 

correlacionando-o com o filme Shrek, em ambos, temos a possibilidade de trabalhar com 

valores e preceitos em épocas distintas a partir dos padrões de beleza impostos pela sociedade 

objetivando assim, identificar os valores absorvidos pelas crianças, por meio da oralidade. 

Dessa forma, iremos analisar um estudo de caso aplicado no Ensino Fundamental I, 

com crianças entre 7 e 8 anos, tendo como base teórica a Literatura Infantil para explorar a 

importância de desconstruir os estereótipos impostos socialmente.  

Este estudo é fonte de um resultado de trabalho em sala de aula com a turma  do 2ª ano 

da Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Vaz de Camões, na, cidade de João Pessoa-

PB. Esta pesquisa foi aplicada com18 crianças dentre 24 matriculadas.  

Este estudo trata-se de uma pesquisa ação, e para a coleta de dados foram aplicadas 

atividades escritas e orais. Este procedimento didático ocorreu em três etapas, à primeira aula 

foi trabalhada a observação das figuras de imagem, a segunda foi feita através de um 

momento discursivo sobre o que compreendem como padrão de beleza, e para concluir foi 

aplicado um questionário com quatro questões a cerca do tema.  

Sabemos que a literatura infantil é um estímulo que proporciona à criança, um 

caminho para vivenciar no mundo real, os conflitos, medos, dúvidas e contradições, postos 

pelo adulto, refletir e construir valores através de elementos estruturadores de pensamentos, 

conceitos que são conforme Japiassú e Marcondes (2001, p.134) ―[...] valores que regem a 

ação ou conduta humana [...]‖. Nessa vivência são reveladas emoções, sentimentos, 
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representações de significados e conceitos que pode e deve auxiliar na formação desses 

valores. 

 

Fundamentação Teórica  

 

A leitura concebida através de mera decodificação de símbolos não acrescenta em 

nada a aprendizagem do aluno, ela precisa ser espontânea, de modo a propiciar a interação 

entre aluno-professor.  Cagneti concebe os textos como único meio que temos, ―para manter 

vivo – na escola e fora dela – a troca de experiência, o trabalho de reflexão, à vontade de 

criar e a tentativa de comunicar.
1
‖ Ele ainda aponta pela necessidade do prazer da leitura e do 

estimulo oferecido ao aluno pelo encorajamento.  

 

Libertar o leitor é deixá-lo em contato com o livro e permitir que ele sozinho 
busque seus caminhos literários, através de seus próprios meios – tirando do 

texto o que mais lhe interessar no momento, usufruindo aquilo que veio de 

encontro às suas buscas, sentindo prazer de ler pelo ler, sem ser cobrado 

depois.
2
 

 

É importante mostrar ao aluno que o mesmo texto pode ter vários significados, e que o 

autor ao escrevê-lo teve uma determinada intenção. Com isso, queremos produzir no leitor os 

efeitos das atitudes em relação aos estados de coisas que o texto pretende remeter, ou seja, 

pretende-se causar um reflexo no leitor, por meio da linguagem e do conteúdo mencionado no 

texto.  

Todavia, como sabemos que os textos são polissêmicos, ou seja, possuem diversos 

significados, a cada nova leitura descobre-se novos horizontes na interpretação e compreensão 

do textual. Essa experiência do desvendamento textual, desperta no leitor o prazer e a 

motivação pelo ato da leitura e pela busca de novos significados do texto. Essa descoberta de 

que se pode manipular as referências argumentativas realizadas pelo produtor e que de algum 

modo pode trabalhar sua própria visão do mundo, faz do leitor não só um indivíduo 

manobrado e conduzido por ideias pré-determinadas, mas também de um produtor que 

manipula referências argumentativas personalizada. 

  

―A leitura reconstrói o próprio texto em direção ao contexto do aluno-leitor. 

(...), o ler e escrever são de direções opostas: o texto da leitura se desfaz para 
reconstruir. O texto a ser escrito se reconstrói para desfazer. O movimento 

                                                             
1 CAGNETI, 1986, p.69. 
2  Idem. 
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da leitura se dilui enquanto passa a gerar e instigar a produção de outros 

textos. (NETO, p.67) 

 

No que tange a Literatura, os conteúdos foram trabalhados sempre fazendo uma ponte 

com a contemporaneidade, isto foi realizado através de leituras fazendo com que os alunos 

dialogassem com o conteúdo, que ficou pré-estabecido pela professora titular. Este conteúdo 

foi explorado de forma que se abrange o tema ―Amor‖ na atualidade.   

Neste sentido, trouxemos o debate sobre os estereótipos de beleza impostos pela 

sociedade, como forma de conduzir uma produção textual escrita, em uma turma de 2º ano, da 

rede pública de ensino, em que, neste caso, a maioria ainda está em fase de aquisição da 

escrita. Portanto, a partir de hábitos de leitura estamos conseguindo conduzir os alunos para a 

produção textual de modo a propiciar momentos de criação a partir de uma metodologia que 

envolve momento da oralidade só para depois fazermos a produção escrita. 

Assim, trazendo o ensino da literatura para contemporaneidade e utilizando recurso 

que sejam do conhecimento do aluno estamos desmistificando no ensino a noção de Literatura 

como arte divina da palavra e propiciando aos alunos meios para que eles também produzam a 

literatura. Dessa forma, propomos que a Literatura faça parte do cotidiano do aluno, sem 

dano, sem prejuízo, agregando valores e sentidos a partir de gêneros  de acordo com os  níveis  

de letramento, faixa etária e ano em que os alunos se inserem. 

 

Análise dos resultados da releitura  

 

Figura 1. Atividade leitura de imagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.google.com.br/search?q=imagens+do+shrek&tbm 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?q=imagens+do+shrek&tbm
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Figura 2. Atividade leitura de imagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.google.com.br/search?q=imagens+do+shrek&tbm 

 

Aplicando no quadro algumas imagens referentes aos padrões sociais estabelecidos 

como belo pela sociedade, em seguida os alunos foram questionados sobre o que entendem 

por belo.  Dando continuidade foi apresentada figuras dos casais: ―A Bela e a Fera‖ e ―Shrek 

e Fiona‖, personagens já conhecidos pelos alunos, haja vista já terem assistido aos filmes, 

para que eles observassem e relatassem o que consideravam bonito e feio nas figuras 

apresentadas. No momento seguinte, foi distribuído para os alunos um pequeno questionário 

impresso com as figuras dos casais ―A Bela e a Fera‖ e ―Shrek e Fiona‖ seguidas pelas 

perguntas a serem respondidas por escrito: Quem são estes casais?  O que eles têm de bonito? 

O que vocês conseguem vê nestes casais? O que é feio? O que é bonito? 

 

Análise dos resultados das produções das aulas 

 

Imagem 1 
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 Os alunos foram convidados a observarem os casais A Belos e a Fera e Shrek e Fiona 

para registrar o que havia de belo e de feio neles. Quais as semelhanças e diferenças entre os 

casais, sendo estimulados a expor suas impressões sobre os casais e quais as características 

que cada um tinha. 

 

Produção 1                                                   Produção 2 

  

Comentário: 

 

Quando apresentadas inicialmente gravuras de pessoas que não conheciam, as 

crianças perceberam como belo e feio, características físicas postas pelo meio cultural em 

que vivem como cor da pele, dos olhos, dos cabelos e quando observaram os casais do 

conhecimento deles, perceberam características subjetivas como amor, união e confiança. 

Percebemos que a partir dos contextos expostos, em sala de aula, foi possível trabalhar não 

apenas a classe gramatical dos adjetivos, sem estarmos classificando ou nomeando a classe, 

e, que, além disso, foi possível trabalhar valores, procurando coibir práticas preconceituosos, 

dando ênfase à beleza subjetiva dos seres, e não apenas a física. 
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Produção 3                                                                       Produção 4 

 

Considerações Finais 

 

A escolha pelos dois contos de fábulas foi realizada, pois ambos possuem uma 

intertextualidade, com pontos em comuns. Se a interpretação de texto deve ser um caminho 

para melhor desempenho na prática da língua escrita o seu interesse maior deve ser o 

desenvolvimento de estratégias produtoras de significação, o que muda radicalmente o tipo de 

questionamento normalmente proposto. Não devemos perguntar o que é? , mas por que é 

desse modo? Essa mudança de questionamento transforma o foco de interesse da linha do 

significado para a linha da estratégia transformando o interesse pelo desenvolvimento, muito 

mais do que pela finalidade. Há mais interesse pelo processo do que pelo produto. Essa 

proposta diferente abre espaço para a possibilidade de sistematizar essas estratégias, no que se 

refere ao modo de organizar o texto, o que não seria possível no caso dos significados. 

Ao longo das aulas foram trabalhadas diversas formas textuais, dentre eles, texto 

argumentativo, poema, notícia enfim, com isso buscou-se sistematizar estratégias de leituras e 
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instigar os alunos a criticidade colaborando assim com sua construção o quanto cidadãos 

agentes e pensantes.  
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Introdução  

 

A universalização e a democratização das oportunidades precisam ser pensadas de 

forma real e ideal, acreditando no potencial e na capacidade de aprender, produzir e ensinar o 

conhecimento as pessoas, pois as mesmas têm diferentes formas de se relacionar com o 

mundo. 

Este trabalho nos mostra e nos leva a pensar que a grande maioria dos professores já 

devem ter se questionado, como eu devo trabalhar na sala de aula com o ensino de literatura 

para alunos surdos? A resposta para essa pergunta não é tarefa fácil, pois como sabemos que a 

leitura de obras literárias não é exercício corriqueiro no mundo dos estudantes. 

A carência de noções teóricas e a escassez de práticas de leituras literárias são fatores 

que contribuem para que o aluno encare a literatura como algo difícil, complexo e distante 

demais de seu universo. 

As produções textuais/culturais de pessoas surdas envolvem, em geral, o uso de uma 

língua de sinais, a qual é de pertencimento a uma comunidade surda e o contato com pessoas 

ouvintes, como é de se saber que esse contato linguístico e cultural pode proporcionar uma 

experiência bilíngue a comunidade surda. 

E é através das histórias literárias que pode ser difundida a cultura surda, é lá que pode 

ser feito os registros dos fatos, das histórias, enfim do caminho percorrido pelos surdos, dessa 

forma é interessante que esses escritos sejam feitos pelas pessoas surdas 

Os alunos surdos estão mais propícios a leituras visuais, cabendo ao professor criar 

caminhos que possa levá-los a confrontar à diversidade de leituras dos textos literários, 

confrontando à diversidade de leituras de textos literários, e a partir daí façam essa 

intertextualidade e despertem para esse mundo literário. 

O humor é uma característica muito forte na Literatura Surda, sendo necessário ser 

fluente na língua de sinais para conseguir compreender algumas de suas sutilezas linguísticas 
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(MORGADO, 2011).  Segundo Morgado (2011, p. 54), é possível distinguir cinco diferentes 

formas de humos na Literatura Surda, são elas: 

 

1. Imitação de filmes, de pessoas, de animais, de objetos que possam ser incorporados e 

retratados a partir de expressões corporais e faciais; 

2. Brincadeiras com configurações do alfabeto ou dos números, em que o contador pode criar 

uma história a partir delas; 

3. Brincadeiras com o movimento; 

4. Brincadeiras com temas tabu; 

5. Anedotas que vão passando de mão em mão e de país para país, entre os surdos. 

 

Apesar de ser algo extremamente importante para a difusão da Cultura Surda e para a 

afirmação da identidade surda, a Literatura Surda é pouco investigada e é muito difícil 

encontrar livros, artigos ou estudos que tratam desse assunto (MORGADO, 2011, p. 29). 

 No entanto, o trabalho com leitura e interpretação de histórias contribui para o 

desenvolvimento cognitivo e biopsicossocial, auxiliando no processo de ensino-

aprendizagem, vivenciando os conteúdos discutindo/discernindo as regras do mundo dos 

adultos, aprendendo a agir socialmente no grupo que estão inseridas. Como se pode inferir, a 

roda da história é momento importante e de grande auxílio no desenvolvimento, inclusive da 

criança com necessidades especiais (BASSO, 2012). 

 

Metodologia 

 

O procedimento metodológico utilizado para o desenvolvimento e o aprofundamento 

deste estudo foi o bibliográfico, sendo originadas e enfatizadas de acordo com a literatura 

encontrada no internet através do Google acadêmico e dispostas de forma a obter uma 

compreensão didática. 

Em estudos de revisão que a primeira etapa é o levantamento bibliográfico, tendo por 

finalidade levantar as referências encontradas sobre um determinado tema (CERVO; 

BERVIAN, 2004). Que as mesmas podem estar em qualquer formato, ou seja, livros, sites, 

revistas, vídeo, enfim, tudo que possa contribuir para um primeiro contato com o objeto de 

estudo investigado, não existe um critério detalhado e específico para a seleção da fonte 

material, basta tratar-se do tema investigado, que a partir de sua análise, permite ao 
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pesquisador a elaboração de ensaios que favorecem a contextualização, problematização e 

uma primeira validação do quadro teórico a ser utilizado na investigação empreendida. 

A escolhida, ―revisão narrativa‖, não utiliza critérios explícitos e sistemáticos para a 

busca e análise crítica da literatura, como também não precisa esgotar as fontes de 

informações. A seleção dos estudos e a interpretação das informações podem estar sujeitas à 

subjetividade do autor. É adequada para a fundamentação teórica de artigos, dissertações, 

teses, trabalhos de conclusão de cursos. 

Para Candido, a literatura faz parte do crescimento e formação do homem. O indivíduo 

leitor amplia o seu leque de conhecimento, possibilitando-o a uma interpretação dos textos 

que é só sua, deslocando-o a uma dimensão crítica, formativa e reflexiva.  

Promover o contato com a leitura é a maneira prazerosa para que as habilidades de 

leitura, escrita, oralidade e atitudes reflexivas possam se desenvolver facilitando a 

aprendizagem. Isso tudo pode ser trabalhado/enriquecidos junto com os materiais literários; é 

através da leitura que o sujeito se torna protagonista, sabedor de seus direitos e deveres.  

Diante dessa realidade, devemos levar em consideração que a aproximação do material 

de literatura que só vem a acrescentar o seu aprendizado, e também serve de instrumento para 

enriquecer a aula, e dessa forma despertar o interesse do aluno para a leitura e escrita. 

Desse ponto de vista,  

 
A enunciação enquanto, tal é um produto da interação social, quer se trate de 

um ato de fala determinado pela situação imediata ou pelo contexto mais 

amplo que constitui o conjunto das condições da vida de uma determinada 

comunidade linguística. (BAKHTIN, 2002, p. 121). 
 

A utilização de materiais específicos que possam sanar as dificuldades e limitações 

provenientes da situação/realidade do cada aluno surdo, é uma prática que deve ser 

empregada nas escolas regulares, e é a partir da produção e adptações desse material que 

surge uma metodologia, em que a mesma possua subsídios para que o aluno se sinta mais à 

vontade no meio escolar no qual está inserido, encontrando segurança suficiente ao 

aprendizado natural. 

 

Fundamentação Teórica  

 

Vamos iniciar o estudo teórico com um conceito essencial ao nosso tema, que é de 

acessibilidade, pois entendemos a importância do acesso a materiais didáticos na 

aprendizagem do aluno surdo.  
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A acessibilidade é definida como possibilidade e condições de alcance para utilização, 

com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliário e equipamentos urbanos, das edificações, 

dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação por pessoas portadoras de deficiência 

ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 1994; 1998a).  

Portanto, a acessibilidade não deve ser vista apenas em uma dimensão, segundo 

Sassaki (2005, p. 22-23), Existem dimensões de acessibilidade: arquitetônica, 

comunicacional, metodológica, instrumental, programática e atitudinal. Porém a nossa 

pesquisa focaliza nas acessibilidades:  

• Acessibilidade comunicacional, sem barreiras na comunicação interpessoal (face a face, 

língua de sinais, linguagem corporal, linguagem gestual, etc.), na comunicação escrita (jornal, 

revista, livro, carta, apostila, etc., incluindo textos em braile, textos com letras ampliadas para 

quem tem baixa visão, notebook e outras tecnologias assistivas para comunicar) e na 

comunicação virtual (acessibilidade digital).  

• Acessibilidade instrumental, sem barreiras nos instrumentos e utensílios de estudo (lápis, 

caneta, transferidor, régua, teclado de computador, materiais pedagógicos), de atividades da 

vida diária (tecnologia assistivas para comunicar-se, fazer a higiene pessoal, vestir, comer, 

andar, tomar banho, etc.) e de lazer, esporte e recreação (dispositivos que atendam às 

limitações sensoriais, físicas e mentais, etc.). 

E para quebrar as barreiras devemos mergulhar na língua do surdo, sim, porque o 

surdo possui uma língua na qual se comunicam entre si e a comunidade surda, sendo a língua 

de sinais, sendo considerada a sua língua natural que tem suas características e que a distingue 

dos demais sistemas de comunicação. 

 
As línguas de sinais são consideradas línguas naturais e, consequentemente, 

compartilham uma série de características que lhes atribui caráter específico 

e as distingue dos demais sistemas de comunicação. As línguas de sinais são, 

portanto, consideradas pela linguística como línguas naturais, ou como um 
sistema linguístico legítimo e não como um problema de surdo ou como uma 

patologia da linguagem (QUADROS e KARNOPP, 2004, p. 30). 

 

Mas, o que é literatura? Segundo Eco (2003), a literatura é um bem imaterial que 

possui funções coletivas e individuais, como: contribuir para a formação da língua como 

patrimônio coletivo, e individual, como de uma identidade comunitária e educação o 

indivíduo. 

O surgimento da Literatura Surda se deu de maneira natural nos países, ao mesmo 

tempo em que a língua de sinais começou a ser usada pelos surdos, inicialmente em escolas de 

surdos, onde a comunicação entre crianças e jovens surdos ocorria, na maioria de forma 
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escondida, devido a língua de sinais ter sido proibida durante muitos anos (MORGADO, 

2011). 

E Literatura como material didático para surdo, no que consiste? Conforme Torres 

(2007), o material didático para a disseminação de conhecimento, a escola, um dos é o recurso 

audiovisual. No caso para os surdos o material é construído dentro de uma perspectiva 

bilíngüe, sendo o modo mais adequado para a alfabetização em Língua Portuguesa de alunos 

surdos. Já Morgado (2011, p.21) confirma que as Literaturas Surdas podem ser definidas 

como: ―aquelas que são contadas em língua de sinais[...], sejam frutos de tradução ou não, 

podendo ter um tema relacionado com surdos ou não‖. 

Uma das práticas eficientes é a roda de história na sala de aula dos anos iniciais do 

ensino fundamental estimula o gosto pela escrita e pela leitura. É a fase que os professores 

fixam cartazes nas paredes com o alfabeto, cantigas de rodas e parlendas, sempre muito 

coloridos e com várias imagens, tornando o ambiente alegre e agradável. Em muitos casos, 

observa-se a presença dos ―cantinhos‖ que são locais preparados para determinadas atividades 

da rotina da classe. Um dos cantinhos é o da leitura, cujo espaço deve ―dispor, nos ciclos 

iniciais, de um acervo de classe com livros e outros materiais de leitura‖ (BRASIL, 1997, p. 

43). 

Conforme Baldini (2006, p. 55-56), a contação de histórias também auxilia na 

aquisição da escrita pelas crianças surdas: 

 

[...] mesmo crianças surdas quando expostas a uma língua e a material 
letrado têm comportamentos de futuros leitores. Este fato sugere que 

investimentos em programas de Educação Infantil dentro de uma perspectiva 

escolar, voltada para o contato com material letrado, podem ser efetivos em 

auxiliar crianças surdas usuárias de LIBRAS a verem-se como futuros 
leitores e escritores, e facilitar o processo de aquisição de leitura e escrita, 

mesmo quando elas são provenientes de classes sociais mais baixas, filhas de 

pais semialfabetizados. 
 

Em suma, não importa se a crianças é surda ou ouvinte, a contação de histórias é um 

dos fatores fundamentais em sua educação e estimula a leitura e a escrita. 

Em estudos por Baldini, (2006), sete crianças surdas acompanhadas entre seis e sete 

anos, trabalhando com a tradução de histórias infantis clássicas, como: Os Três Porquinhos e 

Chapeuzinho Vermelho, e avaliando essas crianças no início e ao final do trabalho de 

contação de histórias. Ao final do estudo, elas demonstraram que, além de a aquisição da 

escrita em crianças surdas e ouvintes ser semelhante, o contato com o material escrito, no caso 

as histórias, é de extrema importância para a aquisição de leitura e escrita, ressaltando a 
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necessidade dos materiais voltados para alfabetização de alunos surdos serem traduzidos em 

LIBRAS. 

 

Literatura em sala de aula 

 

A aquisição de habilidades, inclusive a de ler, fica destituída de valor quan- 
do o que se aprendeu a ler não acrescenta nada de importante à nossa vida. 

(BETTELHEIM, 1981, p. 12) 

 

De acordo com o autor a inclusão de algo que tem um real valor no processo de 

ensino-aprendizagem e, é de grande importância que os profissionais da educação invista 

nessa perspectiva para que o aprendizado aconteça de fato. 

O conjunto de obras literárias voltado para uma minoria, como essa própria minoria, é 

marginalizado e segregado; tendo como exemplo a literatura para deficientes, negro, e outros 

expatriados. De fato, nesses segregados, há uma controvérsia social, pois a esses grupos 

minoritários, por meio da livre-arbítrio da expressão, que é cedida e concedida a 

probabilidade do se exprimir, pelo meio literário, por exemplo; no entanto não há tantas 

oportunidades ou espaços que os recebem, consequentemente não há poder, turno de fala e 

reconhecimento social do trabalho brotado. Em concordância com a estimada literatura para a 

compreensão de mundo e a edificação da identidade de qualquer indivíduo, especialmente as 

criança, a literatura envolve as criança, assim como relata Candido (1972,p.4); 

 

A literatura é humanizadora, pois age como ―[...] o impacto indiscriminado 

da própria vida e educa como ela – com altos e baixos, luzes e sombras [...]‖ 

(CANDIDO, 1972, p. 4) 
 

Literatura Surda trabalhada nas salas de aulas, como em qualquer país, também tem a 

bases filosófica, moral, social, cultural e política. Almejando vir ao mundo por insuficiência 

de conteúdo adequado em vídeo e nas mídias digitais de forma geral, além de textos 

sinalizados em Libras, também da necessidade inerente do homem de anotar suas vivências; 

aconteceu de maneira peculiar dentro da comunidade surda, pois a sua literatura visual possui 

como tema marcante os procedimentos de identificação e diferenciação. 

 

Análise dos dados 

 

A sala continha uns quarenta alunos, na faixa etária entre 11 a 15 anos; três deles são 

alunos surdos que cursam o oitavo ano pela primeira vez. Cerca de setenta por cento da classe 

confessou em abordagem inicial que não gostar de ler, nem ter o hábito de leitura, não 
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sabendo dizer qual o título ou qual foi o livro que leu recentemente; alguns asseguraram 

nunca terem lido um livro inteiro, outros nem sequer tiveram esse acesso. 

A literatura é refletida como arte e aquisição de conhecimento, tendo a arte como a 

oportunidade de uma leitura que permite entusiasmo e sensibilização as informações 

transmitidas em outra língua. 

 

Considerações Finais 

 

A literatura para surdos está presente na comunidade surda, sendo de extrema 

importância socialmente a contação dessas histórias, proporcionando às escolas inclusivas, 

um material direcionado os alunos surdos, como também para alunos ouvintes.  

Os métodos são vários, mas na maioria das vezes sem sucesso, uma vez que esses 

alunos precisam ter o ensino adaptado, para a língua de sinais, necessitando de profissionais 

influentes na LIBRAS para conseguir transmitir o prazer da leitura. 

É preciso articulação, formação, diálogo, parcerias e principalmente entender a 

inclusão, entender o espaço de trabalho como sendo um espaço inclusivo de educação para 

todos e que a escola precisa considerar esses sujeitos como parte do processo educacional, 

para que os mesmos sintam-se igualmente pertencentes aos espaços que são seus, por direito.  
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Introdução 

 

Nos dias atuais a literatura infantil visa uma leitura para além do prazer, formação de 

leitores críticos, comunicação globalizada, temas históricos, localizada no tempo e no espaço 

partindo do mundo real para o imaginário, pautado em traços de escolhas de livros infantis, 

textos literários, rebuscando curiosidades, bom gosto, público redescobrindo papeis voltado 

ao conhecimento de natureza infantil em vários aspectos, focadas na leitura, literatura, 

histórias, aprendizagem, comportamentos e valores que vão além da viajem relacionada à 

infância.  

Buscar um olhar atrativo nessa demanda, inquietudes, incentivo a momentos de 

silêncio comunhão com o livro, razão de ausência de algo no contexto sala de aula, incomodo 

constante enquanto profissional pessoa formadora de leitores, oportunidade, reflexão da 

prática pedagógica exigida na atuação do profissional no campo educativo na atualidade. O 

estudo em questão envolve o leitor na sua melhor fase de vida, longa caminhada escolar a sua 

frente. Na proposta estão presentes as obras de sucesso, produções especificamente escritas 

para a infância, influência, demonstração comportamental de histórico curricular nas ciências 

sociais, representações públicas, exposições de trabalhos providências educacionais e 

didáticas atentas tem ganhado cada vez mais espaço nas mídias, poder público, fertilidade do 

mundo imaginário.  

Eixo discursivo na escola, relação de poderes, inter-relação entre os alunos e o campo 

interativo das vivencias representativas, impondo os papéis seja, cultural, social ou educativo. 

Logo, questionamos como podemos conquistar incentivar o leitor pelo gosto á leitura desde 

cedo pelo simples prazer de ler? Como conhecer os gostos literários dos leitores? Como 

formar parceria no mundo do possível dos leitores? Esses e outros questionamentos pairam na 

vida do docente em contato com o desconhecido leitor que não se senti muito estimulados em 

compartilhar suas histórias, leituras de mundo de forma íntima, descobertas interpretativas 
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que venham estimular o processo literário do ensino do prazer pelo prazer. Ampliar esses 

horizontes, desafio constante do professor, meta nada fácil. 

Este trabalho está ancorado na realidade do cotidiano escolar, de uma escola pública 

da rede municipal de ensino da cidade de João pessoa.  Cujo objeto de estudo é identificar as 

contribuições inerentes aos leitores das series iniciais o contato com as obras literárias 

infantis, experiências, vivências permanência no universo escolar no contexto sala de aula. 

Lugar em que a criança passará a maior parte do seu tempo em contato com os livros e outros 

materiais adquirindo amadurecimento com respeito e responsabilidade que a mesma merece. 

Sabe-se que a literatura expressa linguagem específica, determina e define diferentes 

fases do ―ser‖ enquanto pessoa que vive na sociedade, incorporada de forma sustentável no 

prazer envolvente que é a leitura, vivenciando, compartilhando, momentos de leituras 

literárias as crianças podem reconhecer particularidades, significações de profunda 

importância no tocante às construções futuras no seu processo de aprendizagem. Para isso, 

temos como objetivo geral, cultivar de forma consciente a importância do gosto pela leitura 

pelo prazer das descobertas, momentos em que as crianças vivenciam experiências de leitura 

enriquecedoras, realidades adversas, conhecimento do outro e de si mesmo. E específicos, 

conhecer a realidade da escola em que o leitor encontra-se inserido, planejar momentos 

interativos para vivenciar os momentos literários, esclarecer a importância formar leitores nas 

series iniciais da escolaridade, transformando os sonhos em possíveis realidades. Momento de 

grande reflexão, que nos inquieta na formação e conhecimento da vida desses novos leitores, 

suas origens. 

Nesse universo temos o professor, suas buscas, pesquisa, escolha do gênero literário a 

ser trabalhando, teoria e prática nos enfoques educacionais, visão de mundo campo de 

conhecimento voltado para as novas propostas, campo desafiador visando uma leitura para 

além dos prazeres, textos literários, mediadores em ação. Momento de grande avanço da 

literatura infantil, centrado no lúdico, conquistas, quebrando assim, protocolos tradicionais 

buscando alternativas de interação textual, restaurando a liberdade do contato prazeroso, 

sensíveis, imaginativo, apropriação de leitura, melhor momentos para os novos leitores. 

Aprendizados significativos envolvendo resoluções de conflitos, confiabilidade nos próximos 

passos. 

      

A literatura infantil no espaço lúdico 
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A escola lugar ideal para realização dessas ações, uma vez que a mesma está envolvida 

no processo educacional, busca-se alternativas, abertura de espaço literário, reflexões sobre 

as práticas pedagógicas, crença nas responsabilidades, oportunidades que os docentes terão a 

partir de então, alicerçado as novas demandas, leitores que trarão razão para abrir espaço para 

novas discussões cuja educação busca formação de leitores focado na literatura, juntos abrem 

leques para diálogos informais, grupo coletivo pedagógico de forma continuadamente. Em 

buscas de aprofundar as questões relativas aos problemas envolventes relativas à leitura em 

que todos de forma consciente participem da problemática em questão. O percurso 

metodológico desse trabalho será feita através reuniões com os sujeitos, será feita 

acompanhamento da campanha de leitura na escola através de projeto de acompanhamento 

contínuo dos momentos propicio de leitura através de diálogos, tendo a literatura presente no 

contexto como ponto de partida principal. 

O espaço específico da literatura infantil, sala de aula, recebe não só as explanações 

pedagógicas, mas também uso dos sentidos na oralidade, algo imprescindível, pois o professor 

além de ser leitor motivador, deve mediar nas leituras, tornando-se responsável pelas 

descobertas interior, interação pessoal entre o leitor, relação e livro escolhido. Relação que 

busca observação, debate, interferências entre a educação, interação textual. Debate oportuno, 

necessário, nos chama atenção, pois é centrado nos contos seja eles infantis ou não, Todos 

tem liberdade de escolha, desafio de grande relevância, conexões com o público exigente de 

modo geral, sejam eles, crianças, jovens, adolescentes, o momento desperta em cada dia 

maior interesse, questões relativas às mudanças sociais influentes não só na escola, mas na  

sociedade como um todo.  ―De acordo com autor [...] O uso do livro na escola, nasce de um 

lado da relação que estabelece com o leitor, convertendo-o num ser crítico perante sua 

circunstância‖. (ZILBERMAN, 2005, p.30) 

Percebe-se que um dos caminhos para o incentivo a leitura é a escolha de livro, 

conhecimento do mesmo, comunhão com o autor, sua história, suas obras literárias, 

realizações de descobertas, vivências, momentos de oportunidades de relatos de experiências 

com uso dos livros escolhidos e lidos.  

A temática aponta novos horizontes, capacidades de olhares voltados para atividades 

práticas assumindo propósito evolutivo diante de cada desafio surgido diante a 

problematização já existente no pleito da somatória de fazeres de grande responsabilidade, 

envolvendo novos leitores, docentes/discentes cada um desempenhando ações concretas, 

buscam descobertas, efeito da leitura, ênfase que dá o prazer de ler, escolhas espontâneas, 
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seguros, dispostos a buscar novos campos, atualizados sem fronteiras, impedimentos, 

caminhos, decisórios para alcances redescobertos que a prática da leitura literária propõe.  

Nessas buscas a criança inicia o reconhecimento do universo que a rodeia, 

principalmente pelos contatos afetivos e tatos.  o professor figura fundamental do processo vai  

além  podendo  proporcionar o contato com as imagens, livros e outros materiais para que as 

mesmas criem, contem e recontem suas próprias histórias, sem interferências e  manipulações.  

A criança deve ser respeitada em seu mundo, seu momento criativo pelo uso da sua própria 

habilidade linguística, nomeação e determinação das suas escolhas, sequências naturais de 

suas conquistas em fase e estágio de aprendizagem. 

Nesse contexto de propriedades particulares o professor enquanto mediador do 

processo educativo (emissor) (receptor) e (leitor) caminham juntos numa via de mão dupla no 

campo interativo comunicativo, estrutura linguística, intelectuais e afetivas conjuntamente. 

Segundo Coelho, (2000, p. 31) ―cada estágio, nova descoberta corresponde a certa fase da 

idade‖. Significa dizer, amadurecimento pessoal de forma natural envolvendo os sentidos 

sensoriais, fatos novos diante de cada fase de crescimento independente do meio que a mesma 

esteja inserida. 

Percebe-se que os anseios a respeito das necessidades da criança muitas vezes a 

sociedade não vai de encontro a sua história de vida muito menos no acompanhamento do seu 

crescimento intelectual. Por isso, a literatura infantil tem sua especial contribuição através das 

manifestações invisíveis aos olhos de alguns, mas presente nos relatos literários que o leitor 

resgata através dos tempos, mostrando que: Contar história é uma atividade social do ponto de 

vista comunicativo, é um canal aberto e controlado por todos que o queiram usar tanto como 

emissor ou ouvintes, embora poucos saibam efetivamente contá-las ou melhor, sejam 

considerados bons contadores. 

Nesse anseio, o contador de histórias extrapola sua sensualidade, buscando total 

atenção do ouvinte, movimentos corporais, intencionalidade para prender o ouvinte, usando 

suas habilidades orais, manuseios das mãos, visão centrada no outro querer deslumbre no 

objetivo almejado perante todos os ouvintes ali presente, comportamentos esperados para dar 

vida ao entusiasmo do público n qual a narração esta sendo explicitada. Repertório esse, que 

permite o narrador ir além dos seus conhecimentos e suas imaginações, aspecto temporal 

individual da pessoa do narrador. Segundo Coelho (2007 p 89), 

 

Ao fazer cair a barreira que separa o presente do passado, lança uma ponte 
entre o mundo dos vivos e do além sem perder o foco centralizador, ou seja, 
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o fio da meada, na qual retoma tudo de forma entusiasta buscando a luz do 

sol. [...] 

 

Para a melhor compreensão do público essa reconstrução literária permite, retomada 

no processo educativo, espaço mítico da memória fazendo jus a temporização necessária, 

permissão da viagem de transição textual junto ao ouvinte. Nesse intercâmbio personalizado 

retém ou expõe, numa velocidade trazida pela memória condensando o ―tempo‖ em aberto, 

buscando melhor compreensão da história e reinventando sua leitura de mundo. 

 

Breve histórico sobre a literatura infantil 

 

O mundo em evolução, sociedade administradora de conflitos, a educação nesse 

contexto amplia o enfrentamentos dos leitores de diferentes períodos históricos, vivências, 

competências das obras literárias pautadas nos temas fecundos, realidades, relatos de traços 

característicos da própria sociedade. 

A origem da literatura infantil inclina-se nas mudanças sociais, nortearam a sociedade 

nos séculos XVII e XVIII, influenciada pela burguesia, vislumbrando todos de modo 

particular, traços sociais marcado principalmente na infância. Desse modo, a escola enquanto 

pioneira nos estudos linguísticos e produções textuais para o público em particular as 

crianças, fase da vida que possui grande singularidade. Contribuições com influências 

pautadas nos valores ideológicos, principalmente nas classes sociais emergentes, eixos 

diferenciados, principalmente os contos das fadas, pelos Irmãos Grimm relacionados modelos 

sociais da época atingindo assim, todos os tipos de público, com a obra de Julio Verne e 

também condessa de Ségur. 

Esses momentos foram marcados por várias fases importantes, caminhos, papéis 

significativos para os países oriundos de classes sociais variadas, fatos representativos, 

desafios, atribuições e funções, cujos valores vinculados a escola como patrióticos, 

sentimentos, cultura nacional e estrangeirismos foram adaptações para o público infantil da 

época, além da influência do povo europeu, com a chegada da família real para o Brasil, 

marcando assim, a primeira fase de ascensão da literatura infantil, seguido de outras tão 

importantes quanto, marcadas por conflitos e lutas pelo desenvolvimento literário. 

O Brasil, país das influências burguesas, exerceu momentos de natureza distinta, 

propagou textos preconceituosos e normas comportamentais da época concebida nas 

propagações que se alastravam no campo educacional, tendo as escolas como pioneira do 

processo educativo, intelectual, grande responsabilidade pela presença maciça do público 
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infantil, influência da fase mais importante da vida que é a infância, cuja marca é eternizada. 

O educador enquanto pessoa do processo educativo remoto o discurso que possam provocar 

sedução sobre os temas textuais capaz de provocar mudanças nos olhares dos leitores 

O estudo da literatura destinada ao público infanto juvenil nasceu, atrelou se aos 

projetos das escolas, com caráter moralizador e didático. A evolução histórica da literatura 

infantil brasileira deu-se influenciada por vários autores, como destacam: Lajolo e Zilberman 

(2007) buscando vários modelos de textos literários recorreram ao folclore popular, na 

publicação de José Lins do Rego ―As histórias da velha Totônha‖, em (1936) e outros 

importantes como ―O boi bumbar‖ ―As aventuras do avião vermelho‖. 

Segundo Lajolo e Zilbermam (1998), desde o seu aparecimento na Europa entre os 

séculos XVIII e XIX a literatura infantil focalizava o mundo agrícola, desenvolvimento das 

ações dos personagens, isso porque essas narrativas eram uma tradição originalizadas das 

populações camponeses. Logo, se apropriaram das fábulas e/ou contos das fadas. No Brasil 

esse recurso foi diretamente ao material folclórico nacional consolidado nas regiões do país, 

constituindo a formação cultural. Por outro lado, ausência da oralidade marca a origem de um 

povo, razão preocupante da literatura dentro do estudo da literatura infantil. 

Destaca-se o enfrentamento contra o analfabetismo, país atrasado, vinculado às 

reformas educacionais, buscando identidade própria. Criou-se a Nova escola, na qual objetivo 

intelectual pragmático. Inovações artísticas fortemente no período, principalmente com a 

semana da arte moderna (1922), menor período literário, contexto histórico em crescimento, 

burguesia conectada, verdadeira revolução da linguagem, na busca da experimentação da 

liberdade, irreverência, ruptura com o passado, retomando novas ideias como poesia em 

forma de canção, sérias críticas aos participantes desse movimento. O rebuscamento de uma 

nova linguagem surge dos novos escritores. 

Tratando-se na literatura infantil Monteiro Lobato, (1921) publicou Narizinho 

arrebitado, dedicou sua história ao segmento infantil, marca registrada de novos rumos, 

criador das inovações com suas obras, linguagem que aproxima o povo de forma intima a 

todas as classes sociais, focado no espírito nacionalista. Em destaque o folclore revelou retrato 

de um povo feliz, textos apreciados na fase infantil, na generalidade, o pequeno leitor – o ser 

em formação ou em processo de aprendizagem da vida e da cultura independente para quem a 

mesma foi produzida. Obviamente as crianças fazem toda diferença, seu olhar, sua 

naturalidade simultaneidade nos momentos criativos admiráveis. Uma boa idéia, aquilo flui 

seja em qualquer lugar. Nos anos 30 surgem novos autores, Viriato Correia, Cecília Meireles 
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e tantos outros mergulharam no mundo educacional do universo infantil: Mario Quintana, 

Vinicius de Morais, Clarice Lispector, Ziraldo, Ana Maria Machado e Ruth Rocha. 

De acordo com Zilberman, a literatura infantil assume a temática voltada ao campo da 

valorização, elementos políticos, dando a condição emancipadora. 

Nos anos 80, a literatura infantil, verdadeira revolução, várias formas, principalmente 

a verbal, crescente também em outras mídias de comunicação de massa, como no cinema e 

outros gêneros literários. Na educação brasileira, a literatura infantil promulgação na Lei 

Diretrizes e Bases (LDB), Lei nº 394/96 (BRASIL, 1996) promulgada 26 de dezembro de 

1996, teve como base a constituição de 1988 documento norteado no atendimento da criança 

na educação infantil, concebida com finalidade de contemplação à educação básica. Por outro 

lado, a homologação das novas leis e diretrizes, preza uma política educacional, normas para 

melhor direcionamento do profissional da educação, quanto aos direitos e deveres no seu 

espaço físico nos entendimentos quanto a literalização, exigências no pleito, visão do mundo  

através das escolhas literárias independente da demanda seja infantil ou não. O importante é 

ver os horizontes com o brilho da inocência. 

 

Ao brincar a criança busca imitar, imaginar, representar, comunicar de forma 
específica que uma coisa pode ser outra, que uma pessoa pode ser um 

personagem, que uma criança pode ser um objeto ou um animal, faz de conta 

que é o outro. O brincar é assim, o espaço na qual pode observar a 

coordenação das experiências prévias das crianças. (BRASIL, 1988. p.5) 
 

O documento ressalta a importância do mundo infantil, peripécias do mundo de faz-

de-conta no processo natural do universo infantil, tomada pelas vivências, experiências 

prévias do mundo imaturo nas oportunidades de descobertas e transformações.  No mundo 

imaginário, brincadeira de faz de conta, jogos sem regras, perder e ganhar sem sofrimento 

nem conflitos no mundo das interações onde tudo é possível. 

 

Desenvolvimento da criança e o aprendizado infantil 

 

O ser humano produto do meio, socializa-se de forma natural, processo de 

transformação, capacitação do processo, identificação humana. As crianças assimilam esse 

mundo, a cultura humana, assimilam pouco a pouco as experiências sociais que essa cultura 

contém. Os conhecimentos, as aptidões e as qualidades psíquicas do homem. (MUKHINA, 

1996, p. 400) 
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A criança desde cedo, mostra seu potencial, independência, consegue dominar seu 

mundo imaginário. Segundo VIGOTSKY, (2010 p. 110) ―aprendizagem e o desenvolvimento 

não entram em contato na fase inicial escolar, mas estão ligados entre si desde os primeiros 

anos de vida da criança‖.  Nesse processo de maturação, acontecem através das experiências, 

vivências, estágios em pleno desenvolvimento do mundo imaginário, passos criativos 

condutor de aprendizagem, em fase de desenvolvimento cognitivo. VIGOTSKY, (2008, p. 98) 

Destaca que é por meio das vivências, experimentações em que a criança consegue 

estabelecer e manter o nível de desenvolvimento mental, isto significa dizer que a mesma cria 

e recria seu próprio mundo sem medo de ser feliz. Nesse processo o professor enquanto 

educador não só capacita quanto prioriza momentos de verdadeiras ilusões no mudo de faz de 

conta, um vivendo a verdade do outro, numa troca de papeis sem interferências pessoais. 

Dissipar o momento de interação entre os personagens buscando entendimento, meio a uma 

troca com respeitabilidade sem ninguém perder o mérito deixando claros elementos do 

processo estimulativo de cada um de forma individualizada.  

 

A criança, a escola e o mundo do possível 

 

A escola enquanto lugar privilegiado direitos respeitados, apoio amplo a demanda 

desde cedo, frente ao atendimento dos leitores dos livros e estudos literários, sustentabilidade, 

caráter pedagógico, possibilidades de avanço real do processo educativo, ainda em defasagem 

entre as novas propostas e novos procedimentos possibilidades de contribuição na formação 

do indivíduo. Mudanças nos enfoques sociais, influências e retomadas. A consciência do EU 

em relação ao outro, leitura de mundo, respeitabilidade das descobertas individuais, 

compartilhadas e respeitadas. O professor enquanto pessoa do processo tem novas atribuições 

nos fazeres literário em relação aos novos leitores, aberturas nas discussões do grupo para 

melhor entendimento da alma literária em questão, espalhando-se em todo campo 

educacional. 

Ser criança é ser feliz com pouco ou nada, ter tudo que precisa ao alcance de um sonho 

se preocupar com o amanhã. Ter direitos a brincar, bagunçar e depois arrumar se assim 

desejar. É na literatura infantil que a criança encontra novos caminhos, ela visa uma leitura 

para além do prazer, emoção, estética, tem como objetivo alertar ou transformar a consciência 

crítica do leitor (receptor), leituras dos possíveis, sugeri o imediato, idealização do belo, livros 

coloridos, cores fortes significativas, atrativos aos olhos do leitor, convidá-los a participar das 

novas descobertas textuais que o momento literário poderá proporcionar. 
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Nesse contexto, o caminho das redescobertas literárias do século XX perpassa pela 

psicologia experimental, revelação de novos elementos estruturador do universo individual de 

cada um nos diferentes estágios de desenvolvimento cognitivo da criança ate adolescência, 

buscando entendimentos entre leitor, emissor e receptor, estrutura linguística intelectual 

afetiva no campo comunicativo. Segundo Coelho (200, p. 31) ―cada estágio corresponde a 

uma certa fase da idade‖. Sendo assim, fatos realísticos da fase infantil, a criança renova seu 

mundo afetivo, além do social, cultural e linguístico, fenômeno significativo dentro do 

contexto social que o mesmo está inserido. 

Assim, o ato de transmissão literário do mundo infantil interfere no ato de representar 

e receber as mensagens, entendimentos comunicativos, atuando como ato de transformação 

em aprendizagem literária, eixo linguístico envolve-se com as obras de modo particular, rico 

nos experimentos do EU criança e o mundo particular das descobertas criando e dando 

maiores impulsos, percepção vivencia produção de sentido válido. 

Para que o leitor tenha tamanha realização e possa ler o mundo, olhos fixo no livro, 

precisa-se de uma parceria desafiadora e conciliadora com o mundo literário de fazeres e 

prazeres infinitos através da personalidade professor, mediador entre a criança (leitor) e o 

texto literário ou ainda o mundo imaginário, concretizado na prática pedagógica voltada para 

a formação do leitor, seja infantil ou não, deve promover ampliação dos horizontes da criança, 

a partir da valorização dos saberes culturais, vividos no cotidiano ―visto que, inseri-lo na 

cultura letrada não é necessariamente negar em todos os escamentos da sociedade, e não fique 

recluso à periferia‖ AGUIAR (2007, p.22). Assim sendo, o leitor ora vive, ora retoma papéis 

específicos da obra literária, estende sua visão de mundo e reproduz, repensa e refaz sua 

condição  histórica.  

Logo, pode-se afirmar que a leitura é vista como hábito convencional, comprovada 

como um ato positivo, prazeroso na maioria das vezes sem causar incômodo. Paralelamente 

temos a escrita é considerada exercício permanente de criação e descobertas, valores que 

podem ser experimentados na vida de forma produtiva e conhecimento com descobertas 

pessoais, fundamentais para a construção de saberes sociais no exercício pleno das 

descobertas democráticas. Logo, a literatura infantil vai além se uma simples formação do ser 

humano, estimula valores pertinentes com fonte de prazer buscando qualidade de vida, 

desfrute sem compromisso didático. Assim, sabemos que ler nos possibilita escrever e 

interpretar melhor auxilia habilidades, competências nas diversas áreas de conhecimento 

gerando curiosidades desde sua existência, ampliando novos horizontes.  Baseado nos livros 
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infantis pode-se sonhar, ver um mundo melhor cheio de encanto, embora seja, mundo do faz 

de conta contrapondo a realidade. 

Nesse universo a escola ocupa um lugar impar, especial funcional, espaço lúdico 

inigualável, mundo das leituras, transformador, na qual se espera contribuição para além do 

simples espaço físico. Portanto, pode-se afirmar que é função da escola ampliar o acesso ao 

mundo da leitura, e isto inclui a leitura informativa, mas também a leitura literária, a leitura 

para fins pragmáticos, a leitura d vida real. (SOARES, 2008, p. 33). 

É natural perceber o comprometimento, a importância imposta à escola na fase 

infantil, em que o leitor traz sua própria bagagem de leitura, o mesmo inova no contexto 

escolar, utilizando o livro de literatura infantil para além das histórias infantis. Pode-se 

afirmar que a literatura solidifica o espaço a leitura no âmbito escolar enquanto a formação de 

leitores independente do gênero que venha conhecer através dos textos literários ou mundo 

das fadas, sonhos impossíveis, mundo possível sem medo de ser feliz. A escola tem seu papel 

importante no processo das relações interativas influentes nas escolhas do livro pertencente a 

biblioteca da escola, nasce, desperta, estabelece curiosidades nas obras literárias formando em 

tempo hábil leitores filósofos da vida, convertendo-o num ser crítico diante do mundo que o 

cerca. 

Esse experimento intensifica de forma globalizante influência o mundo da criança, sua 

formação, exploração do imaginário, possibilidades dos acontecimentos inéditos em sua 

frente. Portanto, a escola, objetiva a formação do leitor tem como princípio o ensino da 

literatura. A experiência da literatura amplia e fortalece esse processo ao oferecer múltiplas 

possibilidades de ser o outro sendo nós mesmos, proporcionando e reordenamento do mundo 

de uma maneira tão e, às vezes, até mais intensa do que vivido. (COSSON, 2009, p. 69,70). 

Nesse processo, precisam-se rever os papéis de forma ampla, nesse intercambio 

preocupa-se com a formação dos leitores desde o início, promovendo fazeres literário no 

âmbito escolar, efetivando a leitura dos textos, mudanças nos enfoques educacionais, 

aumentando o índice de leitores cada vez maior. Por outro lado acredita-se que a leitura pode 

construir de forma significativa em uma sociedade letrada no exercício da cidadania e no 

desenvolvimento intelectual. Portanto é de fundamental importância que a escola crie 

possibilidades reais, legais que oportunize o desenvolvimento pelo gosto da leitura por 

intermédio dos textos literário para os alunos desde cedo.  

 

Considerações Finais 
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Após reuniões com o corpo docente responsável pelas turmas iniciais, da escola 

municipal no ensino básico, levantamento de problematização quanto ao processo de 

leituralização, visão de mundo, hiperatividade, buscaram-se estratégias que rompesse com 

uma rotina tradicionista, proposta inovadora através de projeto piloto focado no viés da 

literatura infantil. Após ações dialogadas com o público alvo dito aqui (crianças de 5 e 6 

anos).  

Em seguida foi feito, exposição oral relatando o quanto é importante o contato com os 

livros infantis, questionamos as alternativas (se), possibilidades, disponibilidades de vivenciar 

momentos de descobertas através das leituras, contos, fábulas e outros gêneros literários 

contemplando o acervo da biblioteca. Logo, aceitabilidade das mudanças nos enfoques criou-

se expectativas nos anseios escolares. As ações lúdicas seguiam normalmente, espaços ora 

organizado pelo grupo, respeitados, vivenciando momento ímpar no mundo das descobertas 

através das obras literárias.  

No campo das descobertas partiu-se do princípio apresentar de forma lúdica as fases 

mágicas do universo do mundo de faz de conta no contexto do mundo descontextualizado. As 

ações realizadas na área da biblioteca, local ideal para o leitor contactar o mundo sem 

interferências, compromisso de cobrança pedagógica. Os trabalhos desenvolvidos foram no 

geral um sucesso, nas dimensões esperadas com toda liberdade sem libertinagem, assim 

contribuiu para novos estudos em relação a leitura pelo prazer de ler independente da idade. 
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Introdução 

 

O presente trabalho, denominado Atividade de Leitura na escola: dificuldades e 

desafios, pretende evidenciar alguns empecilhos que, como professores atuantes em sala de 

aula, nos deparamos em nossas práticas pedagógicas. Após o levantamento dessas 

problemáticas, iremos propor, como uma forma de encarar esse fato, alguns desafios, isto é, 

um conjunto de estratégias ou métodos que podem nos levar a um resultado mais eficaz e 

proveitoso para o processo de ensino-aprendizagem na escola. 

Em um primeiro passo, apresentaremos a importância da inserção de atividades de 

leitura com base nos estudos de alguns autores que enfatizam esta necessidade, não só como 

prática escolar, mas também como uma maneira de educar o indivíduo de fala, culturalmente, 

para este aspecto da leitura, apesar de nossa sociedade, no geral, ainda não ter em seus hábitos 

o prazer pela prática da leitura. Dentro dessa mesma perspectiva, partiremos do pressuposto 

de que a pessoa que ler também saberá empregar a escrita e a fala nos diversos domínios e 

esferas sociais, em sua competência comunicativa. 

Em um segundo momento, nos voltaremos para as circunstâncias que, direta ou 

indiretamente, influenciam negativamente em nossas práticas de ensino de língua portuguesa 

no tocante aos exercícios realizados com o alunado, em prol da sua aquisição e 

desenvolvimento de sua competência leitora, a exemplo da ausência de planejamentos bem 

elaborados, da escassez de materiais didáticos e de outros fatores. Tais questões serão 

evidenciadas a partir de ocorrências presenciadas, frequentemente, por nós mesmos em nossas 

instituições de ensino. Trata-se, portanto, em relatar experiências vivenciadas em sala de aula 

e, através delas, levantaremos algumas soluções para o melhoramento dessa atividade de 

leitura na escola. 
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Ao nos referir à prática de leitura na sala de aula, entraremos, automaticamente, no 

campo do conhecimento dos tipos e gêneros textuais que permitem auxiliar o leitor em seu 

contato com as diversas leituras e sua capacidade de produção textual oral e escrita. Neste 

sentido, podemos nos apoiar nas questões levantadas pela autora Helena Brandão (2000. p. 

37) acerca dos tipos textuais e gêneros discursivos: Qual o sentido de se ensinar diferentes 

tipos textuais/gêneros discursivos? Como o professor/aluno pode se mover frente a um objeto 

como gênero o gênero coma as coerções impostas pelo modelo e ao mesmo tempo com a 

variabilidade sócio-histórica e cultural que lhe é inerente/ como seria uma didática de língua 

assentada no estudo dos gêneros? Ainda nesta linha de pensamento, se tratando dos gêneros e 

tipos textuais, Bernard et al (1996 : 76) diz que o gênero não é mais um instrumento de 

comunicação somente, mas é, ao mesmo tempo, objeto de ensino-aprendizagem (...) Na sua 

missão de ensinar os alunos a escrever, a ler e a falar, a escola, forçosamente, sempre 

trabalhou com os gêneros, pois toda forma de comunicação cristaliza-se em formas de 

linguagem específicas. Bakhtin (1984) considera esses gêneros como instrumentos que 

fundam a possibilidade de comunicação. 

A finalidade maior desse trabalho consiste em confrontar com os diversos obstáculos 

encontrados em nossa prática educacional, no que diz respeito à realização de atividades 

diversificadas de leitura, visando formar verdadeiros leitores, capazes de empregar os 

diferentes gêneros formais da escrita e oralidade nos diversos locais ou eventos linguísticos. 

Para alcançarmos essa finalidade, fazemos uso daquilo que Ângela Kleiman (2004) menciona 

a respeito da atividade de leitura e o estudo atual a esse respeito. A mesma afirma que, como 

prática social, a leitura é subsidiada teoricamente pelos estudos do letramento na linguística 

aplicada. Nesta perspectiva, os usos da leitura estão ligados à situação; são determinados pelas 

histórias dos participantes, pelas características da instituição em que se encontra, pelo grau 

de formalidade ou informalidade da situação e pelo objetivo da atividade de leitura, diferido 

segundo o grupo social. Segundo a autora, tudo isso realça a diferença e a multiplicidade dos 

discursos que envolvem e constituem os sujeitos e que determinam esses diferentes modos de 

ler. 

 

A inserção de atividades de leitura na escola e sua contribuição 

 

Antes de adentrarmos na contribuição da inserção de atividades associadas à leitura na 

escola, faremos um aparato das várias noções atribuídas aos diferentes sentidos com que se 

toma a leitura. Conforme a linguista Orlandi (2000), a leitura pode ser entendida como 
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―atribuição de sentidos‖, sendo esta concepção utilizada tanto para a escrita como para 

oralidade independente do conjunto de regras existentes nas diferentes situações de uso. 

Pensando nisso, pode-se considerar que o indivíduo, diante de qualquer natureza de 

linguagem, perceba as diferentes circunstâncias em que os textos são empregados, por 

exemplo, uma conversa entre amigos e/ou um texto escrito. Uma outra noção de leitura 

mencionada por esse autor consiste em que a leitura também pode significar ―concepção‖ ou 

―leitura de mundo‖, refletida na noção de ideologia. Essa noção parte do princípio de que o 

indivíduo desde seus primeiros contatos com o meio em que vive, começa o seu processo de 

leitura a partir da percepção dos fatos, do outro e de tudo o que se apresenta a ele. Uma 

terceira definição de leitura apresentada pelo mesmo consiste na visão de que a leitura, em seu 

sentido mais restritivo, é vinculada à alfabetização (aprender a ler e escrever).  

Quanto a essas concepções de leitura, Maria Helena Martins, em seu livro O que é 

leitura (2004), afirma que, ao grosso modo, essas concepções vigentes sobre leitura podem ser 

sintetizadas em duas caracterizações: (a) leitura como decodificação mecânica de signos 

linguísticos, por meio da perspectiva behaviorista-skinneriana, e (b) leitura como processo de 

compreensão abrangente que envolve componentes sensoriais, emocionais, intelectuais, 

fisiológicos, neurológicos, como também culturais, econômicos e políticos (perspectiva 

cognitivo-sociológica). Os tipos de leitura definida pela segunda concepção ainda não são 

utilizados, na maioria dos casos, no ensino de prática de leitura. A maioria dos professores se 

preocupa apenas com o primeiro aspecto mencionado pela autora. Tendo em vista todas essa 

abordagem sobre as inúmeras concepções de leitura, vejamos, a seguir, como podemos inserir 

uma atividade voltada ao ato de ler na escola, de modo particular, nas aulas de língua 

portuguesa, e sua contribuição importante para o ensino de língua materna. 

A partir do nosso trabalho com alunos de ensino fundamental e médio, despertamos 

para a necessidade de insistir na importância de trazer para a sala de aula exercícios que visem 

aprimorar a competência leitora do aluno. Na verdade, trabalhar leitura na sala de aula não é 

uma tarefa muito fácil por diversos motivos: a mentalidade do professor com relação à sua 

concepção de leitura, a falta de conhecimento de estratégias de leitura e outras formas de 

motivação do aluno para a leitura dos variados textos. Segundo a linguista Mary A. Kato, o 

leitor e redator maduros, tanto a leitura quanto à escritura envolvem atividades e processos em 

vários níveis. Essas atividades e processos não ocorrem de maneira sequencial e discreta, de 

modo que o leitor e o redator estão quase sempre engajados em múltiplos atos, necessitando, 

pois, coordená-los da maneira mais eficaz possível. 

Sabemos que por se tratar de um público adolescente temos consciência de que esta 
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fase é marcada pela luta por ser ouvido, que começa dentro de casa e continua na escola. 

Neste sentido, relataremos alguns trabalhos realizados em duas escolas estaduais de João 

Pessoa por Françoise Simone de Oliveira em suas práticas pedagógicas. Estas atividades se 

apoiaram nos PCNs, que considera a escola como um espaço que proporcione ao aluno 

situações para que ele opine, defenda seus pontos de vista e aprenda a interagir socialmente 

nas diversas circunstâncias usuais da língua. A aplicação dessas atividades se voltou para a 

importância de enaltecer a arte dos jovens e adolescentes estudantes como um meio de 

motivação para a prática da leitura, em virtude do processo de ensino-aprendizagem de língua. 

Em um primeiro momento, buscou-se aprimorar o conhecimento de vocabulários, como por 

exemplo, os termos ―adultério‖, ―lírico‖, ―imigração‖, ―habitação popular‖, ―reciclagem‖, 

―gótico‖, ―cortiço‖ ―indianismo‖ e outros, inseridos em textos literários explorados nas aulas 

de literatura, e que eram próximos da realidade sócio-cultural dos alunos. Em seguida, 

proporcionou-se um momento para que expusesse, em forma de pinturas, maquetes, peças 

teatrais, temas que eles haviam pesquisado e estudado em prol dessa atividade. Depois, 

foram-lhes apresentados textos de classificados, comunicados, propagandas publicitárias, de 

maneira que se motivaram a produzir outros textos contento anúncios de propagandas com 

informações pessoais (gostos, habilidades, características físicas, psicológicas e outras), 

havendo uma troca de textos entre eles e uma leitura mútua que favorecia uma melhor 

compreensão da real intenção do conteúdo abordado naquele específico gênero textual. 

Conforme Reinaldo (2001), no final dos anos 80 e início dos anos 90, o texto já era concebido 

como unidade de ensino/ aprendizagem, sobretudo para o ensino de produção textual. Essas e 

outras atividades só são possíveis de serem realizadas na escola devido à colaboração da 

direção, coordenação e dos demais professores, ao espaço disponibilizado para a exposição de 

trabalhos produzidos pelos alunos e a existência de materiais ou recursos necessários. A 

verdade é que quando aplicamos qualquer tipo de atividade na escola, com a intenção de 

despertar o gosto pela leitura e melhorar as habilidades de produção textual dos nossos alunos, 

espera-se colher com estas práticas resultados bem positivos de modo a contribuir com o 

processo de ensino-aprendizagem.  

Tais atividades devem estar associadas à realidade contextual do aluno. O aluno nunca 

tomará o gosto pela leitura, muito menos se motivará a produzir seus próprios textos se 

desconsiderarmos as suas aptidões, experiências, costumes e aspectos peculiares à sua idade. 

Bunzen & Mendonça (2006) sugerem, em seu livro português no ensino médio e formação do 

professor, que nós professores trabalhemos com uma política de ensino de língua 

fortalecedora das práticas sociais dos alunos em contextos culturais específicos, pois não 
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podemos negar o conflito intercultural que tem lugar na escola. Segundo Corti & Souza 

(2005), devemos estar bem atentos para a realidade de que nossos alunos não estão apenas no 

espaço familiar e na escola, mas também participam de muitas outras redes e grupos de 

socialização, onde constroem aprendizados, identidades e projetos de vida. Partindo por este 

princípio, os mesmos afirmam que as práticas de leitura e de produção de textos em gêneros 

diversos que fazem parte do cotidiano dos alunos podem ser legitimadas na escola, e não 

excluídas. 

 

Dificuldades nas Realizações de eventos culturais na escola 

 

Como já foi mencionado, toda e qualquer atividade realizada na escola, só atingirá 

bons resultados se houver uma total participação e interesse por parte de todo o corpo dela: 

alunos, professores, diretores, supervisores, técnicos e os demais funcionários. O que mais 

temos observado nas escolas por onde lecionamos, até o presente momento, é a imposição de 

certos critérios de avaliação, determinadas práticas ou estratégias que, muitas vezes, não se 

enquadram às atividades e objetivos traçados pelo professor em seu planejamento de aula. 

Algumas concepções pedagógicas, em vez de facilitar o trabalho do professor, criam 

obstáculos que inviabilizam o bom andamento desses trabalhos. 

Em nossa opinião, a prática escolar deve enfatizar conteúdos que exijam com que o 

aluno pense sobre questões transversais: meio ambiente, ética, política, família, sociedade, 

sexualidade entre outros. Em vez disso, ela se preocupa em apenas depositar informações 

prontas no aluno, sem levar em consideração também o seu conhecimento prévio, adquirido 

em suas vastas experiências sócio-culturais. Conforme a consultora educacional Priscila 

Monteiro, em um artigo da revista escola (dezembro/2008), basear-se apenas no que o aluno 

quer aprender é uma ideia restritiva, pois cabe à escola trabalhar conteúdos novos e 

desconhecidos e que, por isso, não podem ser mencionados naturalmente como uma 

curiosidade. Neste sentido, o nosso grande desafio, como professores, é desenvolver a 

sensibilidade em nossos alunos para que compreendam a importância desses conteúdos 

transversais, propondo-lhes situações-problemas desafiadoras que despertem a atenção deles. 

Realizar uma atividade cultural que aborde variados temas na escola não é uma tarefa 

muito fácil. Existem várias obstáculos que impedem a execução desse tipo de trabalho: 

primeiro não há um planejamento prévio que valorize o aluno como foco do processo 

educacional, e que tenha por base os conhecimentos didáticos específicos para planejar a 

abordagem e as intervenções a fazer. Segundo, os alunos não estão acostumados com esse 
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tipo de atividade por causa da negligência de alguns professores ao não introduzir em suas 

práticas de ensino essa importância. 

Mas, na verdade, o que isso tem a ver com a proposta de atividade de leitura na 

escola? Tudo a ver. Se favorecermos aos nossos alunos um espaço em que eles possam se 

expressar, linguisticamente, por meio de encenações teatrais, declamação de poemas, letras 

musicais, apresentação de jograis, maquetes, desenhos artísticos e outros, eles aprimorarão 

sua capacidade de compreender melhor os variados textos, transformá-los, reformulá-los, 

parafraseá-los, etc, aproximando-lhes ao principal objetivo do ensino de língua materna. 

 

Ausência de laboratórios ou salas de leitura nas dependências da escola 

 

É profundamente lamentável saber que algumas escolas, públicas ou privadas, não dão 

a mínima atenção à necessidade de se ter um espaço bem adequado, onde os alunos tenham 

estímulo para a prática da leitura, produção textual e aprimore seus conhecimentos sobre a 

língua que ele utiliza, de modo que desenvolva sua competência comunicativa. Determinados 

espaços reservados para as ―chamadas bibliotecas‖ não tem uma estrutura tão boa. Já 

presenciamos em nossa experiência educacional bibliotecas muito abafadas, com uma 

iluminação precária, sem falar que os livros não se encontravam em bom estado para o 

manuseio. Quando a escola se dispõe de uma boa biblioteca, ela não é bem aproveitada com 

relação ao seu difícil acesso, aos livros, à falta de funcionários bem preparados que saibam 

valorizar este espaço a exemplo de alguns professores que são indicados pela direção da 

escola para assumirem uma função na biblioteca pelo fato de serem considerados ―perdidos‖ 

em a sala de aula.  

Portanto, a atividade de leitura como proposta para as aulas de língua portuguesa 

precisa, mais do que nunca, da seleção de textos, principalmente, textos literários como 

romances, novelas, contos, crônicas e poemas, e não obras de narrativas curtas, pois a 

intenção é trabalhar narrativas longas. Para que isto ocorra, é necessário que a escola tenha 

biblioteca e que ela possibilite a retirada dos livros pelo professor, combinando com o 

responsável que as obras selecionadas serão utilizadas por tais alunos. O aluno iniciará a 

leitura, com o incentivo e orientação do professor, em sala, podendo a partir de sua motivação 

continuar sua leitura fora da aula, independentemente da solicitação do professor. É de 

extrema importância que haja um entendimento entre professor e responsável pela biblioteca a 

fim de que de fato os livros estejam à disposição dos alunos. 
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Levantar soluções para o melhoramento das atividades de leitura nas aulas de língua 

portuguesa 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa (Brasil, 1998), 

diretrizes curriculares vigentes para o ensino da língua materna no Brasil, orientam técnicos e 

professores para revisão e elaboração de propostas didáticas que possibilitem o uso da língua 

escrita e falada em diferentes situações sociais dentro e fora da escola. No documento, é 

proposta uma formação que possa ir além do que é identificado como modelo tradicional de 

alfabetização, compreendido por atividades simples e mecânicas com a escrita, características 

do espaço escolar (Kleiman, 1995, p. 19). Em resposta à necessidade de inserção dos alunos 

em práticas de letramento, os PCN (Brasil, 1998, p. 20) apresentam o texto como unidade de 

análise e o gênero discursivo como objeto de ensino. Quaisquer enunciados, falados ou 

escritos, produzidos na cadeia da interação verbal, são textos que se moldam aos gêneros, os 

quais, por sua vez, são espécies de modelos semióticos construídos cooperativamente pelos 

usuários da língua nas atividades de interação. 

Em virtude disso, levantaremos agora algumas sugestões que ajudarão na realização de 

atividades voltadas à leitura na escola, de modo especial na sala de aula: 

Primeiro é importante que o professor de língua portuguesa conheça ou procure 

conhecer os variados gêneros e tipos textuais que a nossa língua se dispõe. A partir desse 

conhecimento, criar oportunidades ou espaços para que o aluno possa se expressar 

linguisticamente da forma mais espontânea possível. Exemplo: organização de debates, 

entrevistas, palestras e outros. Segundo, o professor deverá escolher textos de expressão oral 

(cordel, causos populares, textos teatrais, jornalísticos, músicas populares), na perspectiva de 

ensinar aos estudantes como utilizar a linguagem escrita como elemento de apoio para registro 

ou reforço da fala. Terceiro, é importante também a seleção e disponibilização de livros 

literários, na biblioteca escolar, para que o aluno seja introduzido no mundo da leitura, 

permitindo que o aluno também selecione sua leitura, motivando-o para o gosto pessoal na 

escolha de uma obra. 

Para que a atividade de leitura e produção textual na escola funcione é indispensável 

que todo o corpo docente se envolva nessas atividades voltadas para a prática e incentivo à 

leitura, pois a leitura é um instrumento de suma importância para enriquecer o processo de 

ensino aprendizagem. 

 

A realidade atual do ensino de língua Portuguesa em nossas práticas na sala de aula 
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Como mencionamos anteriormente, o ensino de língua portuguesa na escola só tem 

sentido quando ele favorece o desenvolvimento da capacidade de comunicação linguística dos 

alunos, que consiste em duas competências: gramatical e textual. 

Se olharmos para a educação na idade média, os estudos compreendiam o que 

chamavam de trivium (gramática, dialética e retórica) e de quadrivium (aritmética, geometria, 

astronomia e música). Como herança, alguns professores de português ainda se enquadram 

nesse pensamento pedagógico. Muitos professores de língua portuguesa, sobretudo os de 

formação não tão recentes, ainda conservam um ensino tradicionalista, fundamentado no 

ensino, exclusivamente, de gramática como modelo de português ―verdadeiro‖ ou ―correto‖. 

Esta postura, na maioria das vezes, deve-se a cobrança que a sociedade e a família fazem da 

escola, considerada o lugar privilegiado onde se devem fornecer aos alunos mecanismos de 

ascensão na escala social, especificamente no que diz respeito à adequação dos padrões da 

linguagem ao padrão considerado melhor. 

Hoje, com os estudos linguísticos, percebemos que é muito importante aprender regras 

da gramática tradicional, se esta estiver contextualizada nas diferentes situações de interação 

comunicativa da língua. Muitos cursos são promovidos pela secretaria da educação a cerca de 

novas propostas de consideração da gramática, especialmente a crítica de um ensino 

normativo da língua, mas esta formação ainda entra em conflito com algumas mentalidades 

muito conservadoras na família, na sociedade, na escola. 

 

Problemas mais frequentes encontrados pelos professores no ensino das práticas de 

leitura e produção textual na escola 

 

Em nossas atuações como professor de ensino fundamental e médio, observamos que é 

grande o número de alunos que ainda carregam dentro de si uma certa indiferença ou 

insatisfação com relação à disciplina língua portuguesa, alguns chegam até detestar português. 

Por causa disso apresentarei nessa parte do trabalho os problemas mais evidentes no ensino de 

língua materna que os alunos se deparam, mesmo sem saber ou compreender a causa dessas 

dificuldades. 

Um dos problemas que temos que suportar, na minha concepção de professor de 

língua, é o famoso livro didático. Nas escolas privadas, o aluno tem a incumbência de adquirir 

este livro. Embora todos os alunos não comprem este material, o professor fica em uma 

situação bastante complicada, tendo que utilizar o livro didático em todas as aulas, mesmo 
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contra gosto dos alunos. Nas escolas públicas, apesar da aquisição dos livros didáticos serem 

garantidos pelo governo, a forma de abordagem dos conteúdos não se enquadra com o 

contexto daquela determinada escola, e por causa disso, devido à insatisfação de alguns 

professores, o uso deles não são frequentes, mesmo que os alunos cobrem a sua utilização. 

O livro didático, na verdade, se torna um peso na vida do aluno, principalmente 

quando o professor só se utiliza dele em suas aulas. O livro didático é uma tradição tão forte 

dentro da educação brasileira que o seu acolhimento independe da vontade e da decisão dos 

professores. Muitas vezes, o livro didático é inadequado pela irrelevância do que diz, pela 

monotonia dos exercícios que propõe, pela falta de sentido das atividades que sugere. Nesta 

situação, cabe ao professor substituir exercícios e atividades, ou simplesmente apontar a 

irrelevância do tópico. Substituição e comentário serão educativos, na medida em que estará 

fazendo o aluno participar, de forma consciente, de uma situação de leitura crítica e ativa de 

um texto. 

Um outro problema que gostaria de acentuar é a falta de um bom acervo de livros na 

biblioteca da escola, sobretudo os de obras literárias. Como iremos incentivar o gosto pela 

leitura, se a escola não se dispõe de livros bem sugestivos para esta prática. Como o aluno 

saberá produzir seus próprios textos se não há uma eficaz atividade de leitura na escola. 

Quando se tem livros, não se tem zelo por eles, não se tem acesso à biblioteca, e funcionários 

preparados para orientação dos alunos na biblioteca escolar. 

Outro problema é a ausência de atividades didáticas bem planejadas antes de serem 

aplicadas na escola ou na sala de aula, no intuito de se chegar a um resultado bem positivo. 

Cada atividade aplicada, ao longo do ano letivo, deveria estar concatenada e direcionada para 

um único objetivo claro e bem traçado por toda a equipe da escola. Essas práticas deveriam 

ser processual, gradativo. O importante seria que o momento de cada etapa fosse respeitado e 

bem aproveitado, devendo introduzir um outro exercício somente em um momento adequado. 

O que se observa, ao contrário, é que as atividades são realizadas para apenas cumprir tabela. 

Não se tem uma organização conjunta. Cada qual procure fazer o que julga ser melhor, sem 

traçar um resultado coletivo. Na verdade, falta um total envolvimento do corpo docente da 

escola. 

Finalmente, acredito que as aulas de português seriam bem produtivas se insistíssemos 

em introduzir na sala de aula atividades bem diferentes daquelas que os alunos já estão 

acostumados: é o caso das aulas expositivas no quadro, da resolução de exercícios propostos, 

a imposição de avaliações quantitativas e outras práticas bem corriqueiras. Não podemos 

deixar de considerar que o aluno traz para dentro das aulas muitos conhecimentos 



ISBN: 978-85-732-0158-1 

309 

 

importantíssimos, adquiridos em seu cotidiano, que podem ser trabalhados na sala de aula. 

Estes conhecimentos deveriam ser lavados em conta, como uma forma de desenvolver sua 

aptidão pela leitura e produção de textos. Mas isto só é possível se esta atividade for bem 

planejada, com propósitos bem fundados.  

 

Construindo uma boa relação entre o aluno e a disciplina língua portuguesa 

 

Em minhas atuações, como professor de ensino fundamental e médio, também 

observei que é grande o número de alunos que ainda carregam dentro de si certa indiferença 

ou insatisfação com relação à disciplina língua portuguesa, alguns chegam até detestar 

português. Por causa disso irei propor nessa parte do trabalho alguns procedimentos e 

posturas que os professores de português deveriam assumir no ensino de língua, no tocante às 

práticas de leitura e produção textual. 

A maioria dos alunos não tem o hábito de ler e consequentemente não gostam de 

produzir as famosas redações escolares. Então, o que devemos fazer para incentivar os nossos 

alunos para a prática da leitura e produção textual? Segundo Geraldi et al (2000), a prática de 

leitura de textos envolve dois tipos de textos e dois níveis de profundidade de leitura: a leitura 

de textos curtos e a de narrativas longas. É importante a seleção de textos longos como 

romances ou novelas para uma atividade de leitura. Essa atividade não é introduzida em 

horários opostos às aulas, e sim dentro delas. 

Como desenvolver tal atividade?  

Geraldi (2000) afirma que o número de obras literárias selecionadas pelo professor 

deve combinar com o número de alunos existentes na turma. Quando os livros estiverem à 

disposição, os alunos escolherão um dos livros para começarem sua leitura individual, 

inicialmente na sala de aula. Nenhuma cobrança deverá ser feita, pois não se trata de uma 

análise literária. O ato de ler não deve se tornar um martírio para o aluno, evitando a cobrança 

desnecessária de preencher fichas, roteiros ou coisas parecidas. É preferível até que o aluno 

diga ao professor que terminou de ler um romance, embora não o tenha lido, do que o 

professor cobrar tal leitura. 

Quanto à prática de produção de textos, ainda conhecida na escola como redação, ela 

tem sido um martírio não só para os alunos, mas também para professores. Antes de mais 

nada, é preciso lembrar que a produção de textos na escola foge totalmente ao sentido de uso 

da língua: os alunos escrevem para o professor (único leitor). O interessante seria fazerem 

conhecidos os textos produzidos em aula por outros leitores, pensando num destino para esses 
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textos através de publicações mimeografadas, mural, circulação mensal de jornal e outros. 

 

Considerações Finais 

 

Como podemos perceber, toda essa abordagem levantada no tocante ao conjunto de 

aspectos ou fatores negativos que, direta e indiretamente, continuam dificultando a realização 

eficaz das diversas atividades de leitura na escola, parte da realidade do ensino atual de língua 

portuguesa que nos deparamos em nossa atuação como professores, particularmente, no 

município de João Pessoa - PB. 

A Partir de todo esse levantamento de problemas e propostas, nos convencemos de que 

para se obter bons resultados concretos no trabalho com a leitura na escola, é muito 

importante a aceitação, o apoio e a inteira participação de todo o corpo escolar.  Foi nesta 

mesma perspectiva que mostramos, ao longo do texto, uma nova perspectiva de ensino de 

língua que se volte para as interações linguísticas ou comunicativas do aluno. Portanto, o s 

professores de português não devem se preocupar em apenas ensinar regras tradicionais de 

gramática, mas também em fazer com que o aluno se comunique competentemente nas 

diversas situações sócio-comunicativas. 

Evidentemente, se faz necessário que nós professores de língua vejamos o aluno não 

como um depósito de conteúdos gramaticais, mas como peça primordial no processo de 

ensino e de aprendizagem da língua, ressaltando todo o seu conhecimento aprendido fora da 

escola, em suas diversas interações na sociedade ou grupo a que ele pertence. 

Enquanto não nos convencermos dessa verdadeira importância, estaremos andando em 

círculos, em outras palavras, os objetivos reais do ensino de língua, na escola, levantados 

neste texto, não serão atingidos. 

 

REFERÊNCIAS  

 

BAGNO, Marcos; STUBBO; Michael; GANGNÉ; Gilles. Língua Materna, variação e 

ensino. São Paulo: Contexto, 2005. 

 

BUNZEN, Clecio; MENDONÇA, Márcia. Português no ensino médio e formação do 

professor. São Paulo: Parábola editorial, 2006. 

 

BRANDÃO, Helena Negamine. Gêneros do discurso na escola: mito, conto, cordel, 

discurso político, divulgação científica. São Paulo: Cortez, 2000. 

 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: primeiro e segundo ciclos do ensino médio 

fundamental: língua portuguesa. Brasileira: MEC/SEF. 1997. 



ISBN: 978-85-732-0158-1 

311 

 

 

GERALDI, João Wanderley et all. O texto na sala de aula (Coleção na sala de aula). São 

Paulo: Ática, 2000. 

 

KOCH, Ingedore Villaça. Revista Virtual de Estudos da Linguagem – Revel. 

Entrevista/Tema: Lingüística textual. Ano 1, número 1. Agosto de 2003. ISSN 16788931. 

 

KATO, Mary A. No mundo da escrita: uma perspectiva psicolingüística. 7ª edição. São 

Paulo: àtica. 

 

KLEIMAN, Ângela B. Modelos de Letramento e as práticas de alfabetização na escola. In: 

KLEIMAN, A. B. (org.). Os significados do letramento. Mercado de Letras. São Paulo: 

1995. 

 

MARCUSCHI, L. A. Da fala para a escrita – atividades de retextualização. São Paulo: 

Cortez, 2001. 

 

MARTINS, Maria Helena, O que é leitura. Editora Brasiliense (2005). 

 

NEVES, M. H. M. (org.) A gramática: história, teoria e análise, ensino. São Paulo: Editora 

UNESP. P. 163-173 

 

POSSNTI, S. Discurso, estilo e subjetividade. São Paulo, Martins Fontes, 1988. 

 

TRAVLAGIA, Luiz Carlos. Gramática e Interação: Uma proposta para o ensino de 

gramática no 1º e 2º graus. 3ª edição. São Paulo: Cortez, 1997. 



ISBN: 978-85-732-0158-1 

312 

 

LITERATURA INFANTO-JUVENIL, PSICANÁLISE E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

AS FÁBULAS INFANTIS NA CONSTRUÇÃO DOS VALORES MORAIS E ÉTICOS 

NA PRIMEIRA INFÂNCIA 

 

Nadja Maria de Menezes Morais  

 (UNINASSAU/JP) 

Márcia Gean Oliveira Alves 

Jakeline Daniela Soares da Silva Nascimento 

Rosilene Felix Mamedes 

(UFPB) 

  

Introdução  

 

Este estudo objetiva apresentar a importância da literatura infantil para a construção da 

cidadania na primeira infância. Sabe-se que a leitura é uma das formas que os seres humanos 

dispõem para estabelecer a interação e compreensão sobre o mundo a qual estão inseridos. Por 

isso, se faz necessário que os aprendentes se familiarizem de forma sistemática com os livros 

já nesta fase.  

Partindo desta ideologia, a literatura infantil é uma poderosa ferramenta para que as 

crianças possam desenvolver habilidades como a linguagem, a criatividade, a imaginação, a 

ampliação do vocabulário e a decodificação dos códigos linguísticos. Por isso, percebe-se que 

o gosto e o hábito pela leitura devem ser introduzidos de forma natural no âmbito escolar, não 

devendo assim, ser algo imposto, obrigatório.  

Com isso, a educação básica tem a responsabilidade de resgatar o repertório que a 

literatura infantil traz, oferecendo às crianças a oportunidade de conhecer as diferenças entre 

as culturas e as pessoas, ensinando-as a lidarem com as questões de forma ética e ajudando-as 

a conhecer, diferenciar e principalmente a lidarem com suas próprias emoções durante a 

construção do seu desenvolvimento.  

Partindo dessas reflexões sentiu-se a necessidade de investigar a contribuição da 

didática embasada na literatura infantil no ambiente escolar, com o intuito de trabalhar as 

habilidades da língua materna através das fábulas infantis para a construção dos valores 

morais e éticos na primeira infância e de tecer comentários teóricos à luz da Psicologia, 

analisando como estes valores são absorvidos e cristalizados como valores reais e concretos.  
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Os objetivos específicos das três aulas que foram desenvolvidas na Creche da 

Assembleia Legislativa da Paraíba, com crianças da Pré-Escola, com idades entre 4 e 5 anos 

foram: levar as crianças a identificarem nas fábulas como os valores são representados; 

Explorar a importância do trabalho coletivo na construção da cidadania; Analisar os pontos 

incomuns das fábulas em relação à Psicologia. 

Este estudo foi fruto de uma pesquisa bibliográfica que proporcionou uma reflexão 

sobra à importância da construção dos valores éticos e morais já na primeira infância. 

Desse modo, este trabalho se caracteriza como pesquisa básica, por objetivar, segundo 

Gil (1999) a geração de novos conhecimentos para avanço de determinada área sem aplicação 

prática prevista. É uma pesquisa exploratória de cunho qualitativo.  

Quanto aos procedimentos técnicos o estudo se caracteriza, segundo Minayo (2007), 

como uma pesquisa ação, onde esta é associada a uma ação; os pesquisadores e participantes 

da situação ou problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 

Sendo assim este estudo se justifica pela necessidade em desenvolver trabalhos na 

escola que contemplem temáticas como estas, pois estas práticas possibilitam uma forte 

influência no amadurecimento cognitivo e socioafetivo das crianças, bem como, a ampliação 

sobre os mecanismos da leitura, favorecendo assim uma melhor compreensão sobre qual 

estágio a criança se encontra se está na fase pré-leitora, leitor em construção, de acordo com a 

faixa etária de idade em que cada uma se encontra.  

Dessa forma, conclui-se que a leitura na educação infantil é de extrema importância 

para a construção do desenvolvimento, bem como para a formação de bons leitores e cidadãos 

mais críticos e consciente de sua realidade, por isso, a família e escola exercem um papel 

fundamental neste processo.  

    

Metodologia 

 

Este trabalho é resultado de três aulas vivenciadas pelos professores e crianças da 

Creche Pré-escola Ângela Maria Meira de Carvalho da Assembleia Legislativa da Paraíba, na 

cidade de João Pessoa-PB. No total de 175 alunos matriculados na escola apenas 25 crianças 

com idade entre 4 a 5 anos, participaram da pesquisa além de 1 pedagoga, e 4 professoras de 

sala.  

Este estudo trata-se de uma pesquisa ação, para a coleta de dados foram aplicadas 

atividades escritas e orais, observação sistemática e participante. Segundo Lakatos e Marconi 
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(2003), na observação sistemática há um planejamento de ações, sendo direcionada, enquanto 

na participante, exige-se a participação real e ativa do pesquisador como integrante do grupo.  

O procedimento didático ocorreu em três etapas, à primeira aula foi trabalhada a 

contação da fábula a Cigarra e a Formiga, objetivando trabalhar os valores morais e éticos da 

fábula, mostrar a importância do trabalho coletivo e incentivar o gosto pela leitura (literatura 

infantil). 

A aula foi realizada com a sala previamente organizada com o cantinho da leitura, sem 

mesas e cadeira. Em seguida foram colocadas às árvores e a toalha vermelha no chão, antes de 

entrar com as crianças na sala todos os alunos foram convidados a passear pela quadra da 

escola registrando através de fotografias os elementos que mais chamou a atenção.   

Dando sequência à aula a professora levantou as questões problemas até poder chegar 

ao assunto das formigas para assim, poder apresentar à literatura infantil a fábula, após este 

momento de contação, explorou-se o tema da estória, os personagens, o que faziam as 

formigas, como vivia a cigarra e assim sucessivamente.  

 

Figura 1. Contação da fábula a Cigarra e a Formiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da estagiária 

 

Em seguida, foi distribuída para os alunos a folha de exercício, com a finalidade de 

descrever através de desenhos o que compreenderam sobre a contação da estória, o título da 

fábula, os personagens, os valores éticos.  
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Figura 1. Atividade de reprodução textual (fábula a Cigarra e a Formiga) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da estagiária 

 

A segunda aula foi colocou-se o vídeo sobre a fábula da Cigarra e a Formiga, em 

seguida levantou-se algumas reflexões sobre o comportamento das formigas, o 

comportamento da cigarra, intencionando os alunos a desenvolverem atitudes de empatia, 

bem como, foi trabalhado a linguagem, a escrita convencional das palavras através da 

reprodução textual (começo, meio e fim da história).   

 

Figura 3. Vídeo sobre fábula a Cigarra e a Formiga 

 

 

 

 

 

      

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da estagiária 

 

A terceira aula os alunos tiveram que fazer um ditado de palavras, nesta atividade 

trabalhou-se as palavras focando a primeira e ultima letra de cada palavra, o treino da 

ortografia, o desenho das crianças vislumbrando a criatividade, o valor do esforço e do 

trabalho. Abrindo também um pequeno debate com a intencionalidade das crianças 

compreenderem que são sujeitos de direitos, mas também tem deveres a cumpri.        
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Figura 3. Ditado de palavras 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fonte: Arquivo pessoal da estagiária 

 

A metodologia utilizada para alicerçar este estudo é de cunho bibliográfico que, de 

acordo com Lakatos e Marconi (2012), acreditam que o estudo bibliográfico deve ser o ponto 

de partida para a construção de um trabalho científico por se tratar de ―[...] um apanhado geral 

sobre os principais trabalhos já realizados, revestidos de importância por serem capazes de 

fornecer dados atuais e relevantes relacionados com o tema‖. 

Caracterizada como pesquisa básica, por objetivar, segundo Gil (1999), a geração de 

novos conhecimentos para avanço de determinada área sem aplicação prática prevista. Com 

proposta qualitativa, ainda de acordo com Gil (1999), o estudo considera que existe uma 

relação entre o mundo e o sujeito que não pode ser traduzida em números; a pesquisa é 

descritiva, pois, o pesquisador tende a analisar seus dados indutivamente. 

Quanto aos procedimentos técnicos o estudo se caracteriza, segundo Minayo (2007), 

como uma pesquisa ação, onde esta é concebida em associação com uma ação; os 

pesquisadores e participantes da situação ou problema estão envolvidos de modo cooperativo 

ou participativo. 

 

Educação e Literatura Infantil: uma relação possível para a construção dos valores 

éticos e morais da criança 
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Sabe-se que o âmbito escolar tem uma forte influência na construção do 

desenvolvimento humano, no entanto não pode ser considerada a única instituição social a ser 

capaz de ensinar moralmente as crianças. A família tem um papel primordial, o convívio com 

outras pessoas e os meios de comunicação também influenciam comportamento dos 

aprendentes.  

Estas relações sociais a qual as crianças estão inseridas lhes proporciona a adquirir 

varias habilidades, uma escola comprometida com o ensino trabalha humanizando a 

humanidade. E, neste processo os docentes, os alunos e toda equipe multidisciplinar que 

compõem o sistema de ensino devem desenvolver uma didática que perpasse pelas questões, 

de respeito à diversidade, respeito à solidariedade, e a ética da compreensão.  

 

A educação pode, desse modo, contribuir com ―o aprendizado do ‗viver 
junto‘, do ‗não odiar‘, pela formação do governo de si mesmo, pelo reforço 

da consciência do justo e do injusto e pelo incentivo à partilha dos princípios 

universais da Declaração dos Direitos do Homem‖ (CHANGEUX, 1999, p. 
32).  

 

Percebe-se que, a palavra moral e ética tem sentidos diferentes. Neste estudo, a moral 

é percebida como um conjunto de regras princípios, crenças e regras que orientam o 

comportamento das pessoas na sociedade, e a ética como a reflexão crítica sobre a moral. 

Segundo Silva (2002, p. 92), ―ética constitui o domínio de investigação a respeito das noções 

de felicidade e infelicidade, bem e mal, justo e injusto e dos valores a que os homens se 

submetem por tradição ou adesão‖. A ética e a moral são vivenciadas, sobretudo, no espaço 

público. O espaço educacional é um ambiente teórico/prático em que as leituras de mundo das 

crianças fazem parte deste processo de construção de conhecimentos éticos e moral. De 

acordo com Goergen:  

 

O que a educação pode fazer é abrir aos alunos o mundo do agir moral por 
meio de um processo pedagógico/ reflexivo/ comunicativo a respeito das 

proposições morais que integram o ambiente cultural. Mesmo assim, a 

introdução do aluno no mundo moral e sua familiarização com as normas 
culturalmente estabelecidas não significam que ele de fato irá comportar-se 

em conformidade com isso (GOERGEN, 2001, p. 153). 

  

O assunto sobre ética e moral obteve uma nova roupagem no ambiente escolar a partir 

da discussão dos temas transversais propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs), cujo conteúdo visa uma sociedade mais justa e igualitária para todos.  

 

O que se quer é que a ética aí [na escola] encontre espaço, a fim de que se 

reflita sobre esses princípios (em que se fundamentam?), essas regras (qual a 
sua finalidade?), essas ordens (a que interesses atendem?), essas proibições 
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(que resultado pretendem?), para que se instalem ações/ relações 

efetivamente democráticas. A ética é um eterno pensar, refletir, construir. Na 

escola, ela deve contribuir para que os alunos possam tomar parte nessa 
construção, serem livres e autônomos para pensar e julgar, para 

problematizar constantemente o viver pessoal e coletivo, fazendo o exercício 

da cidadania. (PARÂMETROS, 1998b, p. 54).  

 

Esses valores são passados por diferentes situações no cotidiano escolar seja pelas 

regras da sala, pelas relações interpessoais, pelo comportamento das crianças, pelos livros, 

pela forma como os docentes disciplinam as crianças, pela avaliação, pelos procedimentos 

que são aplicados os conteúdo, pela organização do ambiente escolar. Portanto, convém dizer 

que o processo de ensinagem passa por diferentes atividades, a contação de histórias por sua 

vez, é uma atividade própria de incentivo à imaginação e o trânsito entre o fictício e o real. De 

acordo com Goergen (2001, p. 166), ―a educação moral é a presença pedagógica junto ao 

educando que tem como objetivo o despertar de suas competências morais‖.  

Os PCNS diz que:  

 

[...] proporcionar as aprendizagens de conteúdos e desenvolvimento de 

capacidades para que possam intervir e transformar a comunidade de que 

fazem parte, fazendo valer o princípio da dignidade e criando espaços de 
possibilidade para a construção de projetos de felicidade (PARÂMETROS, 

1998b, p. 59). 

 

Portanto, os PCNs, propõe que a educação esteja comprometida com a cidadania, com 

a dignidade da pessoa humana, igualdade de direitos e responsabilidade pela vida social 

levando as crianças a respeitarem as diferenças.  

 

A psicologia da moralidade de acordo com a teoria Piagetiana  

 

Na obra o juízo moral da criança, Piaget (1994, p. 21), foca que sua proposta é 

―estudar o julgamento moral, e não os comportamentos ou sentimentos morais‖ desse modo, 

pode-se perceber que para o autor o que é relevante é a intencionalidade da criança ao praticar 

suas ações, ou seja, os valores que a motivaram a tomar tal atitude. Em sua obra pode-se 

perceber que o mesmo trabalhou o juízo moral a partir da contação de histórias. Por isso o 

papel da literatura infantil é relevante, pois a partir dessas histórias os professores podem 

trabalhar em sala de aula conceitos e dilemas relacionados a roubo, a mentira, a solidariedade, 

a desastre materiais e noções de justiças entre outros.     

Ao preparar uma história para ser contada, o educador se apropria dos personagens, e 

ampliando sua experiência por meio da narrativa do autor. Os fatos, as cenas e os contextos 
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são do plano imaginário, mas os sentimentos e as emoções ultrapassam a ficção e se 

materializam na vida real quando estamos narrando uma história.  

Uma atividade fundamental para se trabalhar em sala de aula é com a contação de 

histórias, pois ela transmite conhecimentos e valores, e sua atuação é determinante para o 

desenvolvimento ensino-aprendizagem. 

A literatura infantil está diretamente relacionada com o mundo imaginário da 

educação infantil. O uso da contação de história como ferramenta de trabalho incentiva não 

somente a imaginação das crianças, mas também desperta o gosto e o hábito pela leitura, a 

ampliação do vocabulário, a interação social, o uso apropriado da linguagem, trabalha as 

questões de crenças e valores, contribuindo assim para a construção da personalidade das 

crianças. 

Alguns estudiosos consideram as fábulas um método universal de construção 

discursiva, as fábulas não iniciam com o famoso ―Era uma vez‖, como nos contos de fadas, no 

Brasil, como fabulista pioneiro, temos Monteiro Lobato, que recontava as famosas fábulas de 

La Fontaine e Esopo. De acordo com Lima: 

 

Sendo as fábulas pequenas narrativas em que animais são os personagens 
protagonistas, o comportamento humano é criticado através de atitudes de 

animais que poderiam ser bons, maus ou apresentar diferentes virtudes ou 

defeitos. É comum que esses animais representem raposas, lobos, formigas, 

entre outros. Cada um deles apresenta características tipicamente humanas. 
Como exemplo, o leão representa força e poder, o cordeiro representa 

ingenuidade, a raposa simboliza a esperteza. Para coelho (2001, p. 166), La 

Fontaine explicita em sua primeira coletânea de fábulas que se serve de 
animais para instruir os homens. (LIMA; ROSA, 2012). 

  

Sendo assim, a literatura infantil é extremamente importante para que a função social e 

individual possa respeitar as especificidades e necessidades da intencionalidade que a história 

possa transmitir para os alunos. 

De acordo com a pesquisa exploratória e bibliográfica, ficou claro que a literatura 

infantil pode e deve ser usada como metodologia para o desenvolvimento das crianças e de 

sua personalidade, melhorando de maneira significativa o desempenho escolar.  

 

Considerações Finais 

 

Sabe-se que o espaço escolar é um local de construção e reconstrução de 

conhecimentos, por isso, deve-se dar especial atenção para o desenvolvimento de estratégias 

que envolvam também a literatura infantil, pois por meio da contação de histórias as crianças 
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adquirem habilidades em todos os aspectos, sejam no campo cognitivo, psicológico, físico, 

moral ou social.  

É perceptiva a importância de se trabalhar com a literatura, pois ela é uma ferramenta 

que estimula à criatividade, a socialização, a disciplina e a linguagem entre os alunos.  

Sendo assim, é imprescindível que se trabalhe o ensino da língua materna na primeira 

infância através dos contos, fábulas e histórias visando assim o desenvolvimento da 

motricidade fina, o raciocínio, a autoestima tudo isso através da ludicidade. Visto a 

importância deste estudo, se faz necessária a continuidade de novas pesquisas com novos 

enfoques sobre a literatura infantil, e suas contribuições para o processo de ensino-

aprendizagem.   
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RODA DE LEITURA: A LITERATURA COMO FORMA DE ESTIMULAR A 

LEITURA EM SALA DE ENSINO FUNDAMENTAL II 
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Rosilene Felix Mamedes 

(UFPB / PPGL) 

 

Introdução 

 

Este trabalho tem como proposta relatar os resultados de um estudo de caso realizado 

com alunos que procuram a biblioteca para desenvolverem sua leitura, por ser um espaço de 

convivência, de paz, silêncio e concentração a experiência com a leitura com estes alunos da 

EJA (Educação de Jovens e Adultos) que frequentam a biblioteca da E.E.E.E F. M. Jovelina 

Gomes - PB. Na E.E.E.F.M. Jovelina Gomes - Uiraúna-PB onde trabalho, possui 607 

(seiscentos e sete) alunos cadastrados no sistema, divididos em três turnos: manhã, tarde e 

noite esta escola, funciona desde os primeiros saberes da infância, ou seja, da 3ª à 4ª, 5ª (anos 

iniciais) e os anos da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª - (fundamental), existe também o programa PROJOVEM 

URBANO que funciona à noite, Programa EJA (Educação de jovens e adultos), e o AEE 

(Atendimento Educacional Especial). 

A pesquisa surgiu da necessidade de promover e estimular a visita à biblioteca da 

escola onde trabalho ao alunado que antes não procurava ler começou a se desenvolver-se, a 

maioria dos alunos da escola não gosta de ler e é desta vontade de sanar esta deficiência, 

surgiu a ideia de se criar um projeto voltado para os alunos que frequentam a biblioteca 

fazendo com que eles buscassem o conhecimento de mundo deles atrelado aos livros da 

biblioteca, fazendo com que os alunos vejam como é importante possuir o hábito da leitura 

como forma de auxilia-lo em seu mundo estudantil e mercadológico, pois sabemos que a 

biblioteca é um espaço aberto ao público e saber interagir e buscar sempre conhecimento para 

inovar seus campo de leitura ,trabalhando sua interpretação ,leitura e escrita através do 

material existente na biblioteca, e fazer com que o alunado veja que ler não é chato ,é 

divertido ,para poder 
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escrever melhor tem-se que possuir o hábito da leitura, e isso só se adquire lendo, busque a 

biblioteca transformando-a em sua segunda casa, com o devido acolhimento , escuta ou 

mesmo um ambiente onde podemos escutá-los e observa-los em seus erros e acertos no 

processo de pequeno escritores e para esse sonho seja concretizado exige do alunado 

frequência a ida a biblioteca escolar, pois é nesta que está sendo trabalhado este alunado. 

Através das rodas de leituras utilizando as histórias infantis como: chapeuzinho vermelho, 

branca de neve, monteiro lobato, reinações de narizinho, Alice no país das maravilhas, a 

professora maluquinha de Ziraldo, o menino maluquinho, Ziraldo, os contos Grim e os contos 

de Peralte. 

Como objetivo Geral: Desvendar a leitura por meio da Literatura nas turmas do 6º ao 9º 

ano. Já os objetivos específicos: elaborar atividades para que os alunos se sintam à vontade com 

os paradidáticos da Literatura clássica brasileira; Explorar a literatura como forma de acesso à 

leitura; Propiciar o acesso à Literatura por meio da roda de leituras. 

 

Metodologia 

 

Este trabalho foi resultado de vivências na biblioteca da E. E. E. F M. Jovelina Gomes – 

Uiraúna-PB, onde foram realizadas releituras de contos de fadas como Branca de neve, 

chapeuzinho vermelho, e histórias de vida do alunado, a bibliotecária a história da escola 

Jovelina da 6ª série turno: manhã e tarde dos alunos que passaram a frequentar a biblioteca da 

escola, No total existem 604 alunos matriculados no Jovelina, divididos em três turnos,  apenas 

06 crianças participaram da pesquisa com idade de 11 anos. 

Este estudo trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa onde foram aplicadas atividades 

escritas e orais, observação sistemática ao participante. Segundo Lakatos, analisar frases 

significa estudar, decompor, dissecar, dividir, interpretar, análise de um texto refere-se ao 

processo de conhecimento de determinada realidade e implica o implica o exame sistemático do 

elemento, no caso da leitura e escrita dos alunos pesquisados (2015, p.19). 

 

Fundamentação Teórica 

 

A leitura faz parte da vida dos seres humanos desde o primeiro contato com o mundo. 

Ainda no ventre das suas mães as crianças passam a ter contato com o mundo por meio dos 

sons, vivenciando o elo afetivo que é construído com a mãe e com aqueles que fazem contato 
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com o bebê por meio de conversas, músicas e tudo que envolve a oralidade e o mundo. Neste 

momento, as crianças aprendem a fazer parte por meio do olhar da mãe. 

Ao nascer passamos a fazer parte do mundo não só com o sentido da audição, mas, 

sendo estimulado com os outros quatro sentidos: visão, paladar, tato e o olfato. É exatamente na 

fase da educação infantil que as crianças passam a ter contato com a literatura e com a leitura, 

cabendo ao docente estimular a leitura de forma lúdica e atrativa para os pequenos. 

No que se refere ao ensino da língua, faz-se necessário que o professor pesquisador da 

área de educação, perceba não só que a realidade linguística e a realidade humana são 

inseparáveis, mas também que uma língua não é uma realidade homogênea, mas sim um 

conjunto complexo de muitas variedades. 

Para Possenti, a defasagem do ensino de Língua Portuguesa está intrinsecamente 

relacionado ao uso das concepções de linguagem e o tipo de ensino adotado pela escola. De 

acordo com ele, o objetivo da escola está veiculado apenas ao ensino da língua padrão, ou seja, 

ao dialeto prestigiado que é a língua culta (a escrita), desta maneira a escola exclui o dialeto das 

camadas menos prestigiadas que é configurada pela linguagem utilizada pelas camadas sociais 

menos favorecidas sócio-culturalmente. Ele ainda acrescenta que, apesar dessa dissociação 

existente entre língua e ensino não podemos desvincular o ensino destes dois tipos de dialetos o 

padrão e o não-padrão porque se houvesse esta desvinculação estaríamos anulando o ensino da 

Língua Portuguesa. 

 

Ensinar gramática é ensinar a língua em toda sua variedade de usos, e ensinar 

regras é ensinar o domínio do uso. (...) As gramáticas tradicionais nos dão uma 
impressão de exaustividade às custas de uma extrema superficialidade e 

vagueza. (...) É o conhecimento da língua que faz com que compreendamos 

aquilo que os compêndios gramaticais dizem a seu respeito e é eventualmente a 
falta de domínio de determinada estrutura que faz com que os alunos 

apresentem dificuldades na análise (...) (POSSENTI, 2002, p.86). 

 

Possenti, ao falar da dificuldade de se ensinar gramática ele aborda os que se denominam 

de ―erros‖ gramaticais e para ele ―Sendo a língua uma realidade essencialmente variável, em 

princípio não há formas ou expressões intrinsecamente erradas (POSSENTI, 2002, p.86). 

Sabendo da importância da linguagem, e tendo esta como base para o ensino de língua materna, 

entendida aqui como língua portuguesa, focalizamos apenas a terceira concepção que é a que 

nos interessa. Pois, ela concebe a linguagem como processo de interação e como lugar de 

constituição de relações sociais. Nesta concepção, o indivíduo não usa a língua apenas para 

exteriorizar o pensamento ou transmitir informações a outrem, mas também como forma de 

realizar ações, e de agir sobre o interlocutor. 
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A linguagem é um lugar de interação humana em um contexto sócio-histórico e 

ideológico. Para esta concepção, como diz Neder: ―a verdadeira substância da linguagem não é 

constituída por um sistema abstrato das formas linguísticas, nem pela enunciação monológica 

isolada (...), mas pelo fenômeno social da interação verbal. 

 

De um lado há os que pretendem que a escola deva respeitar e preservar a 

variedade lingüística das classes populares, e sua peculiar relação com as 

linguagens, consideradas tão validas e eficientes, para comunicação quanto à 
variedade lingüística socialmente privilegiada. Nesse caso a escola deveria 

assumir a variedade da camada menos prestigiada como instrumento do 

discurso escolar (dos professores, dos alunos e do material didático). Por outro 
lado há quem afirme a necessidade das camadas populares deterem o domínio 

do dialeto padrão, próprio das classes dominantes porque a posse desta forma 

especifica de relação com a linguagem seria fundamental na luta pela 

superação da desigualdade social. (SOARES, 1983) 
 

Deste modo, o ensino de língua não parte mais do pressuposto que o aluno é tabula rasa 

e um mero receptor de conhecimento. Ele não só é capaz de interagir, como também de agir 

sobre o seu meio, mantendo assim uma relação de trocas entre o aluno e o professor. Assim, o 

ensino de língua deixou de ser metalinguístico, onde o código ensinaria o próprio código através 

do uso apenas das regras da gramática, e deu lugar ao ensino de uma língua viva em que o aluno 

é falante e conhecedor de sua língua materna, portanto cabe ao docente apenas mediar o ensino 

do dialeto-padrão que é a língua estipulada pela escola. 

O autor Libâneo também mostra o papel social da educação e como os conteúdos são 

determinados pelas sociedades, apontado a importante relação da educação com os processos 

formadores da sociedade "desde o início da historia da humanidade, os indivíduos e grupos 

travavam relações recíprocas diante da necessidade de trabalharem conjuntamente para 

garantir sua sobrevivência" (LIBÂNEO, 1994, p.19). O autor considera estas influencias como 

fatores fundamentais das desigualdades entre os homens, sendo um traço fundamental desta 

sociedade. Colocam as ideologias como valores apresentados pela minoria dominante, 

politizando a prática educativa e demonstrando o seu envolvimento com o social. Para ele: 

 
Educação é um conceito amplo que se refere ao processo de desenvolvimento 

unilateral da personalidade, envolvendo a formação de qualidade humanas-

físicas, morais, intelectuais, estéticas- tendo em vista a orientação da atividade 
humana na sua relação com o meio social, num determinado contexto de 

relações sociais (LIBÂNEO, 1994, p. 22). 

 

Partindo desse novo princípio do ensino de língua, cabe agora trabalhar a leitura em seu 

sentido global e a produção textual, visto que este é infinito e permeia todo o mundo letrado ou 
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não. Pois os gêneros vão desde uma simples receita de bolo ou panfleto que recebemos nas ruas 

até ao mais sofisticado artigo cientifico, ou ainda um lindo poema de Vinicius de Moraes. 

Enfim, esse novo olhar do ensino de língua através dos textos é bem mais abrangente do 

que possamos enumerar mesmo porque o nosso foco aqui é relatar as contribuições  destes para 

as aulas de língua- leitura e produção textual, em que o docente e o discente têm um único 

objetivo que é o aprendizado da língua pela interação aluno-professor / texto- leitor-autor. 

Esse mesmo ponto de vista é compartilhado por Kleiman (1995), que ao concordar com 

Vigotsky e pedagogos neovigotskianos a afirma, ―que a aprendizagem é construída na 

interação de sujeitos cooperativos que tem objetivos comuns‖, baseados nesta concepção 

notamos que o objetivo comum entre o aluno-professor é o aprendizado e ambos precisam 

cooperar para que esta se efetive o aprendizado, já que o objetivo é aqui é a leitura no sentido 

amplo e não meramente decodificação de símbolos. 

Para um ensino-aprendizagem eficiente, Freire mostra atitudes que os professores devem 

tomar para proporcionar a autonomia aos seus alunos, ressalta a importância do papel do 

educador em não só transmitir seus conhecimentos, bem como ensinar ―a pensar certo‖. Se o 

professor apenas age mecanicamente transmitindo conhecimentos de ―frases mortas‖ que não 

vão refletir nos alunos esta contribuindo para o fracasso educacional dos seus alunos. 

O docente precisa constantemente de estudo, de pesquisas para que possa está integrado 

no mundo globalizado, que sempre exige uma reciclagem continua por parte de todos e em 

especial do docente que é um formador de opinião e que faz parte do mundo escolar que é um 

local de trocas de conhecimentos em que o professor é o alicerce principal juntamente com o 

aluno. Para tanto, Freire diz que é necessário que se haja ―curiosidade como inquietação 

indagadora, (...). Não haveria criatividade sem curiosidade que nos move diante do mundo que 

não fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos‖ (p.35). 

Segundo a linha de pensamento Freiriana, somos conscientes da nossa responsabilidade 

o quanto docente e formador não só de opinião, bem como, formador de cidadãos que interagem 

em um meio social e precisam assumir-se como ser social e parte integrante deste meio capaz de 

transformar, de criar e de agir sobre ele. 

Assim, não mudou apenas o conceito do ensino de língua, mas também, o 

comportamento do docente frente ao ensino e as suas responsabilidades o docente, na atualidade 

é concebido como um mediador de conhecimento, e para esta função ele tem como obrigação 

fazer com que seu alunado sinta-se bem em estar na sala de aula e em fazer parte das atividades 

do currículo escolar. Para isso, estas atividades não podem ser impostas, tão pouco a leitura 

pode ser apenas obrigatória. 
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Libertar o leitor é deixá-lo em contato com o livro e permitir que ele sozinho 
busque seus caminhos literários, através de seus próprios meios – tirando do 

texto o que mais lhe interessar no momento, usufruindo aquilo que veio de 

encontro às suas buscas, sentindo prazer de ler pelo ler, sem ser cobrado 

depois. (CAGNETI, p. 60) 
 

Este tipo de ensino fundamenta-se em uma concepção sóciocognitivo- interacional de 

língua que privilegia os sujeitos e seus conhecimentos em processo de interação. O lugar mesmo 

de interação, é o texto cujo sentido ―não está lá‖, mas é construído, considerando-se, para tanto, 

as ―sinalizações‖ textuais dadas pelo o autor e conhecimento dos leitos, que, durante todo o 

processo de leitura, deve assumir uma atitude ―responsiva ativa‖. Em outras palavras, espera-se 

que os leitores, concordam ou não com as ideias do autor, complete-as, adapte-as etc., uma vez 

que ―toda compreensão é prenhe de respostas e, de uma forma ou de outra, forçosamente, a 

produz‖ (BAKHTIN, 1922, p. 290 apud KOCH, 2006, p. 12). 

 

Análise dos resultados da releitura das obras lidas no projeto da Roda de Leituras 

 

Imagem 1: Literatura Infantil 

Reconstruindo a Literatura infantil por meio da didatização da leitura. 

 

 

Imagem 2: Contato dos alunos com a literatura infantil 
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Escolha dos alunos das obras de Literatura 

 

 

O Processo didático foi implementado da seguinte forma todas as segundas e quarta- 

feiras durante dois meses junho e julho, os alunos faziam uma releitura dos contos de fadas 

como branca de neve, chapeuzinho vermelho, os três porquinhos, e escreviam pequenas 

redações sobre com diversas temáticas ,a bibliotecária professora, à importância da biblioteca na 

escola Jovelina , o meu animal de estimação , o namorado perfeito ,ou o menino perfeito para se 

namorar, a história do Jovelina, A história de Augusto dos Anjos uma nova releitura, estórias 

em quadrinhos 8ª série. Foi Criado também o baú da leitura, onde tinha diversas obras de poetas 

paraibanos, como Ronaldo Cunha Lima, O Eu de Augusto Dos Anjos, Ariano Suassuna, O auto 

da Compadecida. 

Em seguida foram realizadas as releituras das estórias supracitadas, através de redações 

dos alunos. Todos os alunos aqui supracitados assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido autorizando o uso de suas imagens para cunho acadêmico desta pesquisadora. 

A metodologia utilizada é um estudo de cunho bibliográfico, pois foram utilizados os 

livros da própria biblioteca para poder desenvolver este trabalho com o alunado. 

 

Resultados da Roda de Leitura 

 

Aluna: Stephanie Lorrany Vieira - 6ª A - MANHÃ - Idade 11anos Título: Um pouco da história 

da Branca de Neve 

 

Certa vez uma criança disse: O poeta me deve uma história em cordel, bonita e atraente e 

leva. Quando perguntei: Qual era? Respondeu: Branca de neve. No inverno, a rainha atenta à 

neve olhou, distraída, na caixinha de ébano se machucou e três gotinhas de neve salpicou. Você 
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conhece Branca de Neve, a criança disse: é uma mulher, uma princesa, o que seria ,é a princesa 

mais linda do reino do faz de conta, nossa se pensarmos na minha vida real Branca de Neve 

seria a minha mãe, que me atura todos os dias do ano inclusive na escola, por isso a amo muito. 

E se eu imaginar quem seria o rei seria o meu pai, Homem virtuoso e bondoso que ajuda em 

nossa casa trabalhando e trazendo alimento para nossa casa e nossa família. O livro terminaria 

com um final feliz. 

 

Título: A minha história da minha vida 

 

A minha vida historia começou em 2007, eu nasci e quando cresci eu vim estudar na 

Escola Estadual Ensino Fundamental e Médio Lica Duarte e depois eu passei a estudar na 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Médio Jovelina Gomes na cidade de Uiraúna- PB, e eu 

estou ainda estudando nessa escola e depois comecei a pegar amizade e é muito legal e o nome 

da minha mãe é Maria Patrícia Vieira de Brito Moreira e o nome do meu pai é  Antônio 

Aparecido Vieira Moreira  eu vou  pro sitio e eu amo a minha família e a minha avó que vai 

fazer 100 (cem anos) e as vezes eu vou para o sitio baixio e eu tenho uma melhor amiga 

chamada Ana Beatriz e Maria Eduarda elas são minhas BFF.(melhores amigas para sempre). 

Best Friend Forever em inglês. 

 

Título: A Importância da biblioteca para sua vida estudantil 

 

A biblioteca é muito importante pra mim foi através da nossa professora Christianne que 

é muito legal é divertida, e muito compreensiva que nos ensinou e ainda ensina a ter gosto pela 

leitura, ela nos estimulou e nos incentiva a gostar de ler, a frequentar a biblioteca, e nos 

aconselha que devemos sempre dá atenção aos nossos estudos e que é através dele que seremos 

pessoas melhores e mais felizes e realizadas profissionalmente no nosso futuro e isso é para o 

nosso bem. 

Eu quero dizer que a biblioteca é para mim, uma segunda casa, onde eu posso ser eu 

mesmo, tem quem nos escuta, e nos dá atenção, para que possamos desenvolver nossa leitura, 

pois o que eu não falta aqui é livro e eu percebi, que ler é muito divertido, passei a errar menos 

escrevendo, e isso é muito bom. Hoje a professora da biblioteca perguntou o que eu queria ser, 

respondi professora ou bibliotecária como a senhora. 



ISBN: 978-85-732-0158-1 

329 

 

Então nós começamos a conversar, sem gritar, o que era preciso para ser uma professora 

e bibliotecária e ela respondeu sucintamente, estudo, passar em faculdade ou universidade, 

passar no Enem, terminar seu estudo e continuar estudando, que você chegará lá. 

 

Titulo: A história de Jovelina Gomes 

 

O que eu entendi sobre a homenagem feita na escola a esta professora que foi 

assassinada por seu namorado e depois foi vingada por seu irmão em São Paulo. Onde o 

assassino estava vendendo sapatos na feira depois de ter sido preso e cumprido sua pena a 

escola recebeu este nome em sua homenagem. Recentemente foi realizado uma peça no pátio da 

minha escola sobre a História desta professora que trabalhava nesta escola, na qual estudo na 

atualidade. 

 

Comentários dos resultados 

 

Os procedimentos metodológicos para o desempenho do ensino fundamental e médio, 

entendendo, aqui, como do 5ª ao 9º ano (fundamental e na EJA) é que o docente tenha prazer na 

leitura, assim ele terá condições de estimular os seus alunos para o ato de ler com prazer e não 

por obrigação. Dessa forma, o projeto Roda de Leituras consiste em estimular a leitura por meio 

de práticas de vivências entre o mundo e o literário que propiciem o prazer da leitura. 

Portanto é notório, que o professor de língua portuguesa, precisa seguir, em termos 

linguísticos e metodológicos, uma determinada direção: a que compreende todas as 

manifestações das linguagens, em uma perspectiva discursiva e interacionista, isto é, a que vê a 

linguagem como uma realidade social, histórica e multifacetada, cujo objeto concreto, resultante 

desse processo, é o texto/discurso. 

Para Kleiman (1995), a leitura é 

 

uma prática social que remete a outros textos e a outras leituras. Em outras 
palavras, ao lermos um texto, qualquer texto, colocamos em ação todo sistema 

de valores, crenças e atitudes que refletem o grupo social em que se deu nossa 

sociabilização (...). (p.10). 
 

Ou seja, a leitura concebida através de mera decodificação de símbolos não acrescenta 

em nada a aprendizagem do aluno, ela precisa ser espontânea, de modo a propiciar a interação 

entre aluno-professor. Cagneti concebe os textos como único meio que temos, ―para manter 
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vivo – na escola e fora dela – a troca de experiência, o trabalho de reflexão, à vontade de criar 

e a tentativa de comunicar.
1
‖ 

 

Considerações Finais 

 

De início, percebemos como é importante uma biblioteca na escola, sabemos que a 

biblioteca é um ambiente de leitura, silêncio e concentração e divertimento dependendo da hora 

ou momento quando uma turma se prepara para vir à biblioteca esperamos que venha 

acompanhado com os seus respectivos professores para ajudar no controle de suas atividades a 

eles pedidas na sala de aula, na verdade a biblioteca serve como um auxílio a estes professores 

na questão do conhecimento dos livros, na mesma existe um profissional que operacional a 

entrada e saída de livros, didáticos e paradidáticos que auxiliam na leitura e atividades para os 

professores e alunos, são realizados trabalhos na biblioteca pelos próprios alunos, 

acompanhamento do AEE, em suas atividades estudantis é uma segunda casa, segundo 

informações colhidas pelos alunos que se sentem acolhidos na biblioteca ,e desde então estão 

buscando se desenvolver na escrita, leitura, no conhecimento, através dos livros ofertados na 

biblioteca, trabalhados pelas professoras. 
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Introdução  

 

O presente trabalho focalizará na narrativa curta do escritor norte-americano Edgar Allan 

Poe (1809-1849) A queda da casa de Usher, em especial, faremos uma análise da casa como 

personagem dominante na obra e a simbologia que ela representa. Embora seja um ser 

inanimado, ela de certa forma possui uma participação expressiva na história e como suas 

características a tornam um símbolo gótico.  

As obras mais conhecidads de Poe são góticas, sempre abordando, por exemplo, a morte, 

o oculto, a escuridão e a decadência como temas principais. O gênero gótico americano tem 

fortes características do gótico europeu e apropria-se da atmosfera mórbida para ambientar as 

histórias que tem por cenário em especial o sul decadente dos EUA. 

Gostaria de ressaltar que a obra literária de Poe destaca-se pelo diálogo que a mesma 

estabelece com a história, em especial na região sul dos EUA através de várias temáticas como, 

a decadência, o cenário em meio a florestas e pântanos, casarões semi abandonados dessa região 

que pertence a uma tradição conhecida como Southern Gothic.   

Para este estudo, foi utilizada a tradução para língua portuguesa de Márcia Heloisa 

Amarante Gonçalves da Coletânea Edgar Allan Poe: medo clássico vol. I.  

 

Metodologia 
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A metodologia utilizada para este trabalho foi toda de cunho bibliográfico, pesquisando a 

analisando diversos livros e artigos, com isso, contribuindo para o desenvolvimento desta 

análise.  

 

A análise da simbologia gótica da casa 

 

A literatura gótica teve seu início em durante o século XVIII na Inglaterra com a 

publicação de The Castle of Otranto, 1764 de Horace Walpole (1717-1797).  Esse gênero 

literário é conhecido por retratar diversos acontecimentos de terror, horror, entre outros, 

conforme Moisés (1990): 

 

A prosa gótica apresenta, de forma genérica, os seguintes característicos: 
histórias de horror e terror, transcorridas em castelos arruinados, com 

passagens secretas, portas falsas, alçapões conduzindo para locais misteriosos e 

habitados por seres estranhos que convivem com fantasmas e entidades 
sobrenaturais, em atmosferas penumbrosas e soturnas, onde mal penetra a luz 

do dia. (p. 263).  

 

Entretanto, o gênero gótico não se restringe apenas a situações sobrenaturais; ele abrange 

também o psicológico, prendendo a atenção do leitor com fatos misteriosos que só ao final do 

conto são apresentados,  

 

(...) na medida em que os protagonistas antes meros fantoches seriam 

autênticos casos psicológicos. Além disso, o gótico busca envolver o leitor 
mantendo-o em suspense, alarmá-lo, chocá-lo, incitá-lo, provocando-lhe em 

suma uma resposta emocional. (MOISÉS, 1990, p. 263)  

 

O gótico também é marcado pela presença da morte, da tristeza, da decepção e da 

agonia, elementos que caracterizam a prosa gótica. Poe atualiza o gótico europeu, utilizando 

elementos misteriosos, grotescos e psicológicos na sua criação literária.  

O Romantismo sombrio é uma tradição derivada do estilo gótico, sendo que ela aborda 

assuntos como o grotesco, sombrio, demoníaco como temas nas estórias. Poe é considerado um 

dos mais famosos autores desse subgênero. Ele surgiu no início século XVIII e como já citado 

teve em Poe um de seus mais famosos precursores nos EUA.  O gênero gótico americano possui 

muitas características do gótico europeu e apropria-se da atmosfera mórbida para ambientar as 

histórias que tem por cenário o sul decadente dos EUA.  

Nesta análise focaremos em especial na casa, seus elementos que nos mostram como ela 

pode ser caracterizada como a protagonista assim como seus moradores, Usher e a casa são tão 

entrelaçados que nos remete a sensação de que ambos são a um só. Utiliza-se de diversos 
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elementos góticos para compor a ambientação do conto em tela, por exemplo, a morte, o cheiro, 

o mistério, o horror e em especial na descrição da casa e do próprio Usher. No conto em análise 

não há uma grande quantidade de personagens; toda a estória se passa na casa com os irmãos 

Usher: Roderick e Madeline e o narrador amigo de Roderick que não tem o nome identificado. 

Imersa numa ambientação sobrenatural o narrador personagem que não tem o nome 

revelado vai visitar seu amigo Roderick Usher, na casa vive também a irmã gêmea de Roderick 

Madeline e ele descreve o comportamento atípico de seua amigo Roderick Usher, um dos 

principais protagonistas do conto em estudo e a sua misteriosa casa. Ambos não se viam a muito 

tempo e quando o narrador resolve visitar seu amigo comentão a descrição da casa e de seus 

habitantes. Assim como o cotidiano dos moradores os espaços de representação por onde Usher 

circula também é citado, dando relevo especial à descrição da casa onde ele mora e como sua 

forma reflete nos visitantes: 

 
(...) avistei ao longe a melancólica casa de Usher. Não sei explicar  - mas, à 

primeira vista da construção, um insuportável sentimento de angústia invadiu 

minha alma. Digo insuportável pois tal impressão não encontrava consolo em 
nenhum sentimento prazeroso – porque poético – com que a mente amiúde a 

casa em si, minha mente foi tomada por estranho davaneio (...) (POE, 2017, 

p.53) 

 

A partir desta descrição do narrador já podemos imaginar o que a casa tem a nos mostrar 

por dentro e por fora. Ela possui mais que a simbologia de moradia, ela simboliza o interior da 

persogem seus pensamentos, seus segredos.  

 Uma casa além de ser o local onde se mora também pode ser a representação de seu 

morador refletindo nela as próprias características; no caso de Usher o suntuoso casarão nada 

mais era do que o retrato da decadência das antigas famílias e das tradições, mas estes ícones 

ainda ocupavam um lugar só seu na rua e na memória da cidade, pois no passado teve todo esse 

glamour, hoje, porém, nada mais é do que uma lembrança: 

 

O exterior da casa é a mascara ou a aparência do homem; do mesmo modo, os 

movimentos dentro da casa podem estar situados no mesmo plano, descer, ou 
subir, e exprimir, seja uma fase estacionária ou estagnada do desenvolvimento 

psíquico, seja uma fase evolutiva, que pode ser progressiva ou regressiva. 

(CHEVALIER, 2009, p.197)  
 

Observamos que, do mesmo modo que a casa se encontra abandonada, triste seu morador 

também se encontra do mesmo jeito, como se a casa fosse o rosto, como se ambos fossem um 

só, a casa e o morador, casas representam seus próprios donos e diferenças sociais.     
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Um dos elementos marcantes no conto é o cheiro, principalmente o odor fétido: ele 

representa uma metáfora, entre o ontem e o hoje. Uma atmosfera que não guardava afinidade 

alguma com o ar celestial, mas que exalava fétida das árvores decompostas, das paredes 

cinzentas a do lago silencioso – um vapor pestilento e místico, denso, inerte, quase 

imperceptível plúmbeo. (POE, 2017, p.56).  

O cheiro de mofo e umidade ressaltava que, a casa, assim como a proprietário, era 

fechado, não recebia visitas constantes, apenas o narrador amigo, mas a pedido de Usher 

mostrando, mostrando o quão fechado ele era.  

No interior da casa é onde toda a história acontece, é onde tudo se desenvolve, isso é 

importante para compreender o que está se passando lá dentro e essa paisagem interior nos ajuda 

a entender o desenvolver da história.  

 

Logicamente, é graças a casa que um número de nossas lembranças estão 

guardadas; e quando a casa se complica um pouco, quando tem um porão e um 
sótão, cantos e corredores, nossas lembranças têm refúgios cada vez mais bem 

característicos. (BACHELARD, 1997, p.28.). 

 

O interior da casa é a memória do seu morador, suas lembranças e segredos estão 

guardadas nela, como se fosse a mente, e nos cômodos mais escuros como, por exemplo, o 

porão simboliza os desejos mais secretos e nas partes mais iluminadas temos a representação da 

razão. Segundo Chevalier (2009, p.197) a casa significa o ser interior, segundo Bachelard; seus 

andares, seu porão e sótão simbolizam diversos estados da alma. O porão corresponde ao 

inconsciente, o sótão, à elevação espiritual (BACE, 18).  

A atmosfera fria e depressiva da casa é marcada por um mal-estar generalizado, Usher 

segundo o narrador tem uma aparência cadavérica, seu estado mental aos poucos vai 

definhando, principalmente após a morte da irmã gêmea. A pouca luz é o ambiente sombrio da 

casa atenuam ainda mais o ar fantasmagórico dos cômodos. As cores também possuem grande 

representatividade na obra em análise. As cores que predominam permeiam entre o cinza e o 

preto e fazem alusão a um ambiente frio, triste e solitário.  

 

Esforçava-me para crer que muito, se não tudo, do que sentia fora causado pela 

influência atordoante da mobília do cômodo – das tapeçarias escuras e gastas 
que, avivadas pelas rajadas de uma tempestade iminente, sacodiam-se 

inquietadas nas paredes de um lado para o outro, roçando nos adornos do meu 

leito. (POE, 2017, p.67) 

 

O maior exemplo do uso das cores é o casarão, onde a luz pouco entra e a poeira não é 

tirada, refletindo uma visão decadente e mórbida da ambientação dos espaços internos, da 

representação conjugada da casa com o proprietário, Roderick Usher.  
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A casa em si e a paisagem simples ao seu redor, suas paredes soturnas, suas 

janelas com vãos que pareciam olhos, seus juncos esparsos, seus 

esbranquiçados troncos de árvores anêmicas – com o espírito conturbado, com 
uma sensação que não posso comparar a nenhuma outra senão ao despertar que 

interrompe um sonho de ópio. (POE, 2017, p.54) 

 

Essa sensação de desconforto que o narrador descreve mostra que a casa está cercada por 

cores e formas sombrias, é nesse cenário que compreendemos o que está se passando no 

ambiente. Através dessas formas observamos que a angústia é um sentimento que persegue não 

só o narrador, mas os moradores também.  

A casa apresenta uma fissura que vai do teto ao chão, essa rachadura mostra que o 

casarão era imponente, mas que foi se degradando com o passar do tempo, o mesmo acontece 

com a família, reduzida apenas aos irmãos gêmeos, Roderick e Madeline, ela muito doente e 

logo em seguida falece e ele com aparência cadavérica, mais uma vez mostrando que a casa e o 

morador de identificam.  

Esses eventos que acontecem nos revela que esses fenômenos estão relacionados não só 

com o gótico, mas também com o fantástico estranho. O fantástico trabalha a partir da noção da 

realidade, mas ao mesmo tempo falsa, para o autor o fantástico não possui uma explicação 

concreta. O fantástico é a hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis naturais, 

face a um acontecimento aparentemente sobrenatural (TODOROV, 1975, p.31). 

A narrativa fantástica mescla elementos irreais e reais, no conto Poe mostra o que o 

narrador vê ao chegar na casa e não especifica ou separa o que acontece de real e fantástico na 

casa. 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 (TODOROV, 

1975, p.37). No conto vemos os eventos fantásticos entrelaçados com gótico, como por 

exemplo, a própria casa que apresenta as mesmas características dos moradores e no final 

sucumbe ao mesmo destino.  

 
Para se estudar o ambiente na literatura de ficção é também importante 

observar como ele aí se apresenta. Qual a paisagem que se oferece ao leitor? 

Oferecesse um simples ―décor‖, moldura sem perspectiva, pano de fundo, 
palco, deserto, floresta inculta, um ―habitat‖, um eldorado sonhado? Ou 

significalização? Ambiente feito pelo homem ou o homem afeito ao ambiente. 

O homem que vence o ambiente deixa de ser algo mineral, vegetal. E passa a 
ser um dado da cultura humana? Paisagem alegre ou dolorosa, por causa do 

homem? A paisagem promove uma relação afetiva como o homem? Oferece 

uma interação natureza homem, onde a colaboração é mútua, ou um e outro 

hostilizam-se avessos? (DEFINA, 1975, p.108). 
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A casa e Roderick são como um só, o ambiente exerce uma influência grande nele. O 

ambiente é um fator importante em uma estória, ele nos mostra como e onde a obra está sendo 

contada. Usher vive com sua irmã em uma casa decadente, um monumento caído que no 

passado era imponente e atualmente sofre com os efeitos do tempo, abandonado, mal cuidado e 

esquecido.  

A morte é um fato que predomina a trama. Roderick e sua irmã gêmea eram muito 

próximos e esse vínculo para ambos é indissolúvel, contudo, devido a uma doença ela morre.  A 

doença que a sepultara ainda na flor da idade tivera um mau gosto de deixar, como é comum nas 

moléstias de natureza cataléptica, um tênue rubor na face e no colo, bem como um sorriso 

perene nos lábios, tão terrível na morte (POE, 2017, p.66). 

O triste fim dos irmãos Usher e da casa é a morte, primeiro a irmã morre, depois Usher e 

por fim a casa é engolida pelo lago, que representa a morte dela também. Ela é revelação e 

introdução. Todas as iniciações atravessam uma fase de morte, antes de abrir o acesso a uma 

vida nova, nesse sentido, ela tem um valor psicológico: ela liberta das forças negativas e 

regressivas ela desmaterializa e libera as forças de ascensão do espírito (CHEVALIER, 2009, 

p.621). 

Antes de atingir os personagens a morte antes de tudo atingiu o estilo de vida dos irmãos 

Usher, pertencentes a uma família de influência tornaram-se apenas moradores de uma casa 

decadente que viu em seu interior e exterior as ruínas do tempo avançando.  Em seguida, a 

morte em si toma conta dos moradores, 

 

(...) mas, parada à porta agora aberta, de fato estava o vulto eminente e 

amortalhado de lady Madeline Usher. Havia sangue nas vestes brancas e sinais 
de luta desesperada em toda a sua emaciada figura. Por um instante, 

permaneceu trêmula, oscilando na soleira da porta; então, como um lamento 

punjente, caiu pesada sobre o irmão e, em sua violenta derradeira agonia de 

morte, derrubou-o no chão já morto, vítima dos terrores que antecipara. (POE, 
2017, p.72)  

 

Usher quando percebeu que a irmã apresentava sinais de luta por ter sido fechada no 

caixão ainda viva, por um momento recebeu toda a carga de culpa e desespero da cena 

presenciada, ele, que já se encontrava debilitado não suportou os presenciar este acontecimento. 

O amigo narrador, depois de observar aterrorizado, fugiu e de longe viu a casa sucumbir no 

lago, mostrando que assim como seus moradores ela teve o mesmo fim: a morte, sendo 

destruída e no conto ela termina engolida pelo lago. 

 

Diante de meus olhos, a fissura se alargou rapidamente – penetrada por um 

tufão violento - e pude ver a lua irrompendo repentinamente. Minha cabeça 
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girava enquanto via as imponentes paredes desabarem; ouviu-se um rumor de 
gritos tumultuados, com a voz de mil quedas d‘água, e o lago profundo e gélido 

aos meus pés engoliu, pesado e silencioso, as ruínas da casa de Usher. (POE, 

2017, p.72) 
  

Os gritos ouvidos são uma mistura da morte de todos, dos irmãos Usher e da casa, todos 

foram engolidos em ruinas pelo lago, terminando assim com o legado da família Usher, restando 

apenas uma lembrança aterrorizante para o amigo narrador, apenas iluminado por uma lua 

vermelho sangue. A lua é para o homem o símbolo desta passagem da vida à morte e da morta à 

vida (...) (CHEVALIER, 2009, p.561).  

 

Considerações Finais 

 

Ao final deste artigo, foi possível observar que o gótico está presente no conto de Edgar 

Allan Poe, A queda da casa de Usher, através da análise da casa como símbolo gótico e como 

ela representa também uma personagem na história, como se o morador e ela fossem um só, 

mostrando que o gótico se apresenta tanto na construção da narrativa, quanto na construção da 

casa como protagonista.  

 A partir da caracterização de Usher e da casa podemos observar que o gótico predomina 

na construção da personagem, no estilo de vida solitário e sombrio, e permeia o casarão escuro e 

melancólico que nada mais é do que um autorretrato familiar dos moradores ornado pela 

decadência. Com os elementos herdados da tradição gótica e um pouco fantástica  

evidencia-se como o gótico em Poe está de mãos dadas com a trajetória da decadência de Usher 

e consequentemente da casa.  
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O PERTENCIMENTO: À LUZ DE CLARICE LISPECTOR E DA PSICANÁLISE 

 

Rosilene Felix Mamedes  

(UFPB / PPGL) 

Hermano Rodrigues de França  

(UFPB / PPGL) 

 

Introdução 

 

Em diferentes sociedades ocidentais ou orientais há conceitos diferentes que direcionam 

os seus povos para posturas frente à sociedade que demandam determinadas ações ou valores 

sejam eles culturais ou sociais. Dessa forma, a inserção do adolescente em sua sociedade 

dependerá dos valores estabelecidos por ela, e de como ele será moldado para fazer parte do seu 

grupo. Assim, se estabelece o processo da continuidade e da descontinuidade em que o sujeito, é 

colocado a fazer parte ao longo do seu ciclo, e como este irá reagir as imposições históricas, 

cultuais e biopsicossociais. Sabemos que somos seres sociais e que somos influenciados pelo 

meio, em que fazemos parte, da mesma forma, para diferentes povos o ser-adolescente se 

apresenta de maneiras distintas. Para algumas sociedades determinados preceitos são possíveis e 

até estipulados socialmente, já para outras chegam até ser abomináveis. Assim, se processa essa 

tão conflituosa fase humana, repleta de continuidade e (des) continuidade nas mais diferentes 

esferas. 

Em outras palavras, a continuidade e a descontinuidade na adolescência pode ser 

compreendida e analisada por diferentes ópticas, sobretudo, a partir do que se postula em 

sociedades sejam elas orientais ou ocidentais. Por exemplo, em sociedades tidas como 

primitivas crianças (do sexo masculino) aprendem a caçar com os adultos, e o dia em que o 

menino consegue a caça é comemorado, como dia de festa. Ademais, nessas sociedades desde a 

sua tenra infância a criança é direcionada para o desenvolvimento das suas competências e 

habilidades a partir das responsabilidades para com ela e para com a sua família, sendo essa 

responsabilidade colocada para a criança de forma gradual. Em oposição a isso, em nossa 

sociedade, a fase da infância é rompida de forma brusca para a adolescência, fase que antecede à 

adulta, trazendo com essa ruptura situações de intensos conflitos e dilemas. O que antes era 

apenas colocado de forma lúdica, com brincadeiras do universo infantil, de repente a ―criança‖ 

passa de uma situação de dependências para as exigências sociais que impõem mais 



 

 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

341 

 

responsabilidades, independência, necessitando fazer escolhas, como por exemplo, escolher a 

sua profissão nos exames para o ingresso à universidade. 

Para discutirmos a continuidade e a descontinuidade do comportamento dos 

adolescentes, teremos como objeto de pesquisa diários pessoais,  onde buscaremos por meio da 

escrita refletirmos sobre as inquietudes, pulsões, emoções, dores e tantas outras condições 

humanas que plasmam na escrita dos adolescentes neste tipo de gênero híbrido. 

Ao longo dos anos a humanidade vem passando por constantes transformações em 

distintas histórias, paralelamente a essas transformações a escrita também foi evoluindo até 

chegar ao estágio que a conhecemos. Assim, além da necessidade de evoluirmos também 

possuímos uma série de outras, sejam de caráter individuais ou sociais, dessa forma, uma das 

necessidades mais urgentes que temos é a de nos comunicarmos, de expressarmos nossas 

necessidades, emoções, ou até mesmo apenas transmitir uma mera informação a outrem.  Talvez 

seja este o motivo que ao longo dos anos a ciência e pesquisadores vêm procurando 

compreender mais sobre a fase da adolescência, buscando colaborar e/ou atenuar com os 

dilemas vividos, não só pelos adolescentes, mas como por todas as famílias, independentes de 

classes sociais. E é, exatamente, na busca de respostas que alicerçamos as nossas inquietudes, a 

despeito da continuidade e da descontinuidade. Para isso, este trabalho irá analisar o sujeito 

adolescente, como ser ―pertencente e pertencido‖ à luz da crônica de Pertencer de Clarice 

Lispector e da Psicanálise.  

Como arcabouço teórico, recorremos aos teóricos da Psicanálise, para compreendermos 

o universo psicanalítico, em que estes adolescentes vivenciam seus conflitos e inquietações 

sejam elas de caráter individual ou social e as suas necessidades premente de ser fazer parte de 

grupos e valores para se sentir parte do Ser pertencente a algo ou alguém. 

Como relevância para a nossa pesquisa, atribuímos como contribuição a possibilidade de 

ampliar o debate sobre a fase da adolescência, buscando compreender o sujeito-adolescente a 

partir do seu (in) consciente que plasma na escrita dos diários pessoais, reconhecendo em suas 

linhas a continuidade e a descontinuidade do comportamento humano. Com os diários pessoais 

encontraremos respostas para compreender os universos do adolescente por meio da Literatura e 

da Psicanálise, ambas configuradas nesse gênero híbrido, que carrega em suas especificidades 

uma relação pessoal com o seu ―proprietário‖. Esta relação discutiremos ao longo do nosso 

trabalho a partir das relações de pertencimento. 

 

Objetivo Geral: 
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 Discutir a continuidade e a descontinuidade do comportamento do Eu- adolescente a partir do 

texto Pertencer de Clarice Lispector, entendo o ser adolescente por meio das noções de 

pertencimento. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar na psicanálise e na literatura subsídios para compreender as subjetividades 

apresentadas nos diários pessoais dos adolescentes; 

 Compreender como os adolescentes se constituem como sujeito psicanalítico.  

 

Metodologia 

 

No que se refere à metodologia este trabalho é um recorte de uma pesquisa de doutorado 

com fins qualitativos e descritivos, uma vez que tem como finalidade analisar o conceito de 

Pertencimento a Luz de Clarice Lispector. Desta forma, procuraremos traçar um arcabouço 

metodológico em que o primeiro capítulo faça um aprofundamento teórico sobre literatura e 

psicanálise, buscando enquadrar o adolescente como sujeito da pesquisa, de modo que seja 

alicerçado subsídios para as discussões teóricas. 

Na adolescência onde eclode com mais ênfase estes tabus e as imposições sociais. O que 

antes era apenas visto de forma lúdica e mistificada pela figura da família, agora a relação de 

dependência passa a ser vista de outra maneira. O adolescente precisa ser consciente dos seus 

atos, responsáveis pelas suas escolhas, e brigar com os seus demônios e medos para que as suas 

escolhas não afetem a sociedade e nem o seu clã (família). Pensar em convivência social é 

retomar os primórdios e como o homem é fruto do social, sendo o mesmo passível a sanções 

sociais por desrespeito às regras estabelecidas pelo seu grupo (clã) social. 

 

Em compensação, os integrantes do clã estão na obrigação sagrada (sujeita a 

sanções automáticas) de não matar nem destruirseu totem e evitar comer sua 
carne (ou tirar proveito dele de outras maneiras). O caráter totêmico é inerente, 

não apenas a algum animal ou entidade individual, mas a todos os indivíduos 

de uma determinada classe. De tempos em tempos, celebram-se festivais em 
que os integrantes do clã representam ou imitam os movimentos e atributos de 

seu totem em danças cerimoniais. (FREUD, 1914, p. 7) 

 

No recorte acima podemos perceber como na visão de Freud as regras sociais são 

estabelecidas. Para ele o clã (grupo social) impõem tais regras e os pertencentes do grupo 

precisam segui-las. Uma das regras primordiais é a de que não devemos matar os nossos pares e 
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nem comer as suas carnes. Veja que essa regra é comum na maioria das sociedades, assim, 

como é repúdio para a maioria dos povos o incesto (sexo entre pessoas pertencente à mesma 

família).  

Junto com o a noção de cultura em Freud, podemos discorrer sobre ideologias e aspectos 

sociais, mas tão importantes quanto a tais conceitos, para este trabalho, são os conceitos que 

Freud aborda sobre pulsões (instintos), consciente e inconsciente; ego e superego. Além desses 

conceitos freudianos traremos alguns conceitos da Psicanálise abordado por Lacan para 

explorarmos a continuidade e a descontinuidade humana. 

Agregadas às discussões do arcabouço da Psicanálise trazemos para esse debate as 

contribuições sobre a linguagem, uma vez que teremos como corpus diários pessoais e as 

subjetividades que plasmam em suas linhas. Assim, na mesma época que nascia a psicanálise 

surgiam outras discussões na busca de se entender caraterísticas humanas, sobretudo, a 

linguagem. Em confronto com a Psicanálise e os conceitos do inconsciente de Freud, traçaremos 

uma breve discussão para situar os estudos da linguagem (BAKHTIN, 2006) em o Marxismo da 

Linguagem, segundo este autor, o social é o lugar onde há a materialização da linguagem, ou 

seja, para ele ―é na linguagem e pela linguagem que as relações sociais se estabelecem‖ (2006, 

p. 112). Uma das maiores contribuições para o estudo da Linguagem foi dada por Bakhtin 

(2006), que concebe a linguagem como lugar de interação social, onde a linguagem ―reflete e 

refrata outra realidade, que lhe é exterior. Tudo que é ideológico possui um significado e remete 

a algo situado fora de si mesmo‖ (2006, p.31). Este conceito de dialética social também é 

colocado no campo da filosofia, conceito este que em alguns momentos se aproximam da 

Psicanálise.   

Lacan (1946, p.183),  

 

O próprio desejo do homem constitui-se, diz-nos ele [Hegel], sob o signo da 
mediação: ele é desejo de fazer seu próprio desejo reconhecido. Ele tem por 

objeto um desejo, o do outro, no sentido de que o homem não tem objeto que 

se constitua para seu desejo sem alguma mediação, o que transparece em suas 

necessidades mais primitivas (...), e que encontramos em todo o 
desenvolvimento de sua satisfação, a partir do conflito do mestre/senhor e do 

escravo, através de toda a dialética do trabalho. Essa dialética, que é a do 

próprio ser do homem, deve realizar numa série de crises a síntese de sua 
particularidade e sua universalidade, chegando a universalizar essa 

particularidade mesma. 

 

Dessa forma, para Lacan, o que o homem deseja está inserido nas suas vontades a partir 

dos significados impostos socialmente, assim, mesmo a sua individualidade parte da 

universalidade. Em outras palavras, os nossos desejos são reconhecidos a partir de outros 
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desejos sociais que são colocados ora como atraentes para os nossos olhos, ora como 

necessários e urgentes para as nossas aquisições de consumo. Como explicar que precisamos 

trocar um bem de consumo, mesmo já tendo um semelhante em pleno funcionamento? Como 

explicar nossas vontades consumistas que transbordam o nosso poder de compra? Veja que estes 

signos (Bakhtin) ou significantes (Lacan) são colocados pela sociedade por meio da cultura 

social (conceito freudiano) e pelas ideologias (conceito bakhtiniano). Dessa forma, temos mais 

uma aproximação entre os teóricos psicanalíticos e Bakhtin.  

 

Um signo não existe apenas como parte de uma realidade; ele também reflete e 

refrata uma outra. Ele pode distorcer esta realidade, ser-lhe fiel ou apreendê-la 
de um ponto de vista específico (BAKHTIN, 2006, p. 32). 

 

Para o autor, o ―signo‖ não é mais visto como algo inerte, estático, não mais abstrato; a 

língua (gem) é dialética, viva e dinâmica. Para ele, ―tudo que é ideológico possui um significado 

e remete a algo situado fora de si mesmo‖ (BAKHTIN, 2006, p.32). Outro conceito abordado 

por Bakhtin é a noção de consciência que é impregnada de conteúdo ideológico. Para Bakhtin, a 

única definição de consciência é de ordem sociológica. 

Dito de outra maneira, o inconsciente, como dizia Freud, é necessário, pois existem 

lacunas na consciência. Dessa forma, Freud traça o conceito do inconsciente, mas não aborda a 

noção de sujeito e nem de discurso, conceitos estes abordados pela Psicanálise por Lacan. Para 

ambos os teóricos psicanalíticos, em suas obras podemos desprender que o sujeito se ―constitui 

e não nasce pronto‖. Para Freud a ideia da existência de uma criança já é suficiente para ela 

existir, pois já existe o desejo, dos seus pais, ela pode não existir na maneira carnal, viva, mas a 

vontade, o desejo de outros sujeitos já são suficientes para, esta criança existir na psicanálise. 

Em outras palavras, um casal pode não ter filhos, mas de repente a avó pergunta: Cadê meu 

netinho? Pelo simples fato do desejo, a criança já existe, já está concebida no campo dos desejos 

de Freud. A teoria de Freud acredita que nossa história de vida nos constitui e, inclusive, nossos 

traumas na infância, principalmente, são fontes dos nossos problemas de hoje. Tudo o que 

vivemos é registrado pelo nosso cérebro, mas não recordamos tudo, entretanto, é guardado no 

nosso inconsciente.  Por este inconsciente pode eclodirem situações que são refratada, no 

momento atual, de formas positivas ou negativas. 

 

Relação do ser adolescente ―pertencente‖ com a crônica Pertencer, de Clarice Lispector 

 

O adolescente como sujeito psicanalítico se insere em um contexto social recheado de 

situações adversas, marcado pela sua própria essência humana que rompe com um mundo 
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infantil e passa abruptamente por mudanças físicas e psíquicas. É nesse momento, que o 

adolescente, muitas vezes, contra a sua própria vontade, rompe com o estado de dependência da 

infância e passa a assumir posturas ditadas socialmente que o obrigam a ter padrões físicos e 

sociais que, quase sempre, vão de encontro a sua psique ou biótipo. Na busca desse protótipo do 

ser ideal, esse sujeito tão antagônico busca se inserir em grupos sociais sejam eles por universos 

estigmatizados de padrões de belezas, referências musicais, ou até mesmo pressão familiar para 

a escolha da carreira acadêmica que deverá seguir após o ensino médio. Como se enquadrar ou 

se reconhecer nesse novo universo? De que forma este adolescente pode encontrar o seu eu ou 

até mesmo se reconhecer como sujeito social, sim, mas também individual, mas, sobretudo, 

dono dos seus desejos e de suas escolhas?  

Assim,  

 

(...) se impulsos cheios de desejo forem reprimidos, sua libido se transformará 

em ansiedade. E isto nos faz lembrar que há algo de desconhecido e 
inconsciente em conexão com a sensação de culpa, a saber, as razões para o ato 

de repúdio. O caráter de ansiedade que é inerente à sensação de culpa 

corresponde ao fator desconhecido (FREUD [1913- 1914], p.47/48). 
 

Nessa citação de Freud imprime muito sobre o ser-adolescente, uma vez que por 

essência, essa fase é constituída de inquietações, oscilações e impulsos. Como não compreender 

essas vontades e desejos a partir das relações dos signos/significantes (conceitos de Bakhtin e 

Lacan), uma vez que o eu-adolescente reflete em seu comportamento suas histórias e vivências? 

Além da dialética social coloca o adolescente, como ser oriundo do meio, mas que devido às 

suas condições psicossociais acaba agindo a partir de suas inquietações e, principalmente dos 

impulsos. Assim, segundo Blos (1998, p. 102), 

 
Tanto o menino como a menina como a menina voltam-se agora, com maior 

vigor, para o objeto extrafamiliar libidinoso, isto é, o processo genuíno  de 

separação dos laços  objetais  maduras. O caráter  marcante da adolescência  

inicial está na  decatexia  dos objetos amorosos e incestuosos; assim, a libido 
objetal que está solta, livre, clama por novas acomodações. 

 

Embora a nomenclatura catexia tenha sido utilizada por Freud em 1913, já havia 

referência em suas obras sob a nomenclatura de ―suprido de energia‖, ―carregado de uma soma 

de excitação‖
1
. Assim, neste momento suprimisse no adolescente os desejos amorosos e 

incestuosos, passando, assim, a acomodar essas vontades em outros desejos. Dessa forma, como 

tudo que  é novo é perturbador, esses desejos chegam aos adolescentes como pulsões. Em outras 

                                                             
1  O conceito de decatexia faz menção ao conceito freudiano em que a catexia é a concentração de energia psíquica 

de um dado objeto. 
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palavras, o superego ―entidade controladora cujas funções são inibir e regular a autoestima, 

diminui de eficiência, deixando o ego sem orientações simples e permanentes da consciência.‖ 

(BLOS, 1998, p. 102). 

Como a supremacia do ego sobre o superego, a autoridade deste sobre aquele torna-se 

inferiorizada, consequentemente,  afeta ―seus  esforços próprios para mediar as pulsões‖ (Idem). 

Com o afastamentos dos pais, os conflitos edipianos e a ―decatexia abrange também suas 

representações objetais e seus equivalentes morais internalizados, que residem  no superego.‖ 

(Idem). 

Para Bloss (1998, p. 103), 

 
Nessa idade, os valores, padrões e leis morais adquirem apreciável 

independência com relação à autoridade dos pais, tornaram-se egossintônicos e 

operam em parte dentro do ego. Não obstante, na adolescência inicial o 
autocontrole ameaça entrar em colapso e, em casos extremos ocorre a 

delinquência.  

 

Dito de outra maneira, o ser-adolescente é banhado por situações de continuidade e 

descontinuidade que marcam esta fase de transformações em diferentes estágios humanos. É 

nesse momento, que o comportamento e as pulsões afloram com mais efemeridade e, 

paradoxalmente, com mais força. As relações com a família recaem para um segundo patamar 

na escala de prioridade, pois já houve ou estar havendo as rupturas edipianas. Cabe salientar que 

segundo Blos (1998, p. 103) ―algumas crianças não sentem nenhum conflito em relação aos 

pais; reprimiram a pulsão sexual, ou essa pulsão é baixa, e, portanto, o ego tem a capacidade de 

dominá-la.‖ 

Além do caráter da sexualidade está mais aflorada, essas pulsões também são 

direcionadas para o Outro, idealizado, quase sempre para o/ a menino (a) na figura de um (a) 

amigo (a), com ―significações e importância até então desconhecida‖. É importante salientar que 

as escolhas objetal para esta fase, tem como exemplo, o parâmetro narcisista. A figura do amigo 

é idealizada, de forma que o adolescente passa a desejar certas qualidades identificadas no 

amigo, e que ele não possui. Para ele, a qualidade desejada pelo seu eu-adolescente passa a ser 

de sua propriedade, já que é do seu amigo. 

 

Na adolescência propriamente dita essa busca da de relações objetais assume 

novos aspectos, diferentes dos que predominaram nas fases da pré-adolescência 
e adolescência inicial. O encontro de objeto heterossexual, possibilitado pelo 

abandono das posições narcísica e bissexual, caracteriza o desenvolvimento 

psicológico da adolescência propriamente dita. Mais precisamente, devemos 
falar de uma afirmação gradual da pulsão sexual adequada, que entra em 

ascendência e faz com que a ansiedade  conflitual cada vez mais pressione o 

ego. (BLOS, 1998, p. 118) 
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 Neste sentido, percebemos a clara continuidade do comportamento do adolescente e, 

como ele vai se adaptando às novas situações e sensações. ―Para Freud, a pulsão sexual, 

diferente do instinto sexual, não se reduz às simples atividades sexuais que costumam ser 

repertoriadas com seus objetivos e seus objetos, mas é um impulso do qual a libido constitui a 

energia‖ (ROUDINESCO, 1944, p. 629). 

 

Análise da crônica Pertencer, de Clarice Lispector x relação de pertencimento do 

adolescente 

 

Falar sobre Clarice Lispector é, sobretudo, compreender como esta autora concebe o ser 

humano a partir de suas escritas e da sua subjetividade humana, especialmente, sobre o universo 

feminino. Sabemos que denominar Clarice é algo imensurável, uma vez que sua obra é vasta e 

não se restringe a um gênero, ou característica, já que a sua obra, apesar de ser singular, ela é 

vasta e plural. Dessa forma, os textos clariceanos discorrem sobre infinitos temas da 

compreensão humana, indo desde a mais fugaz situação do cotidiano a temas mais relevantes 

que nos fazem refletir sobre o que é ser mulher, ser humano, ou simplesmente- SER.  Para este 

trabalho escolhemos explorar uma de suas crônicas intitulada de PERTENCER que tem como 

finalidade discutir este verbo em sua pluralidade e porquê não dizermos singularidade, já que 

reflete sobre a necessidade humana de PERTENCER. Para Clarice ―o Pertencer‖ é uma 

característica humana, e como ela diz no texto, característica essa, premente, ou seja, urgente, 

uma vez que, todo e qualquer humano, na verdade, o que se busca é PERTENCER, seja em seu 

primeiro núcleo social: a família, posteriormente, nos mais diversos núcleos e grupos. Queremos 

simplesmente, PERTENCER ―A ALGO OU A ALGUÉM‖. Para a análise desse trabalho, 

iremos usar a teoria da literatura para compreender a escrita de Clarice, em sua peculiar formar, 

mas, sobretudo, sob à luz da Psicanálise, a partir da PREMENTE necessidade da angustia de 

pertencer, já que esta é uma busca constante e ao mesmo tempo, incompleta, já que somos 

incompletos e estamos sempre buscando algo ou alguma coisa. Para a Psicanálise mesmo antes 

de nascermos já somos concebidos como objeto possuído, pois já existirmos no seio da nossa 

família, pela simples possibilidade de já sermos desejados, mesmo que ainda seja na vontade da 

nossa simples existência. 

 

Análise do texto Pertencer, de Clarice Lispector 
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Um amigo meu, médico, assegurou-me que desde o berço a criança sente o ambiente, a 

criança quer: nela o ser humano, no berço mesmo, já começou.  

Tenho certeza de que no berço a minha primeira vontade foi a de pertencer. Por motivos que 

aqui não importam, eu de algum modo devia estar sentindo que não pertencia a nada e a 

ninguém. Nasci de graça.  

Se no berço experimentei esta fome humana, ela continua a me acompanhar pela vida 

afora, como se fosse um destino. A ponto de meu coração se contrair de inveja e desejo quando 

vejo uma freira: ela pertence a Deus.  

Exatamente porque é tão forte em mim a fome de me dar a algo ou a alguém, é que me 

tornei bastante arisca: tenho medo de revelar de quanto preciso e de como sou pobre. Sou, sim. 

Muito pobre. Só tenho um corpo e uma alma. E preciso de mais do que isso.  

Com o tempo, sobretudo os últimos anos, perdi o jeito de ser gente. Não sei mais como se é. E 

uma espécie toda nova de "solidão de não pertencer" começou a me invadir como heras num 

muro.  

Se meu desejo mais antigo é o de pertencer, por que então nunca fiz parte de clubes ou 

de associações? Porque não é isso que eu chamo de pertencer. O que eu queria, e não posso, é 

por exemplo que tudo o que me viesse de bom de dentro de mim eu pudesse dar àquilo que eu 

pertenço. Mesmo minhas alegrias, como são solitárias às vezes. E uma alegria solitária pode se 

tornar patética. É como ficar com um presente todo embrulhado em papel enfeitado de presente 

nas mãos - e não ter a quem dizer: tome, é seu, abra-o! Não querendo me ver em situações 

patéticas e, por uma espécie de contenção, evitando o tom de tragédia, raramente embrulho com 

papel de presente os meus sentimentos.  

Pertencer não vem apenas de ser fraca e precisar unir-se a algo ou a alguém mais forte. 

Muitas vezes a vontade intensa de pertencer vem em mim de minha própria força - eu quero 

pertencer para que minha força não seja inútil e fortifique uma pessoa ou uma coisa.  

Quase consigo me visualizar no berço, quase consigo reproduzir em mim a vaga e, no entanto, 

premente sensação de precisar pertencer. Por motivos que nem minha mãe nem meu pai podiam 

controlar, eu nasci e fiquei apenas: nascida. 

No entanto fui preparada para ser dada à luz de um modo tão bonito. Minha mãe já 

estava doente, e, por uma superstição bastante espalhada, acreditava-se que ter um filho curava 

uma mulher de uma doença. Então fui deliberadamente criada: com amor e esperança. Só que 

não curei minha mãe. E sinto até hoje essa carga de culpa: fizeram-me para uma missão 

determinada e eu falhei. Como se contassem comigo nas trincheiras de uma guerra e eu tivesse 
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desertado. Sei que meus pais me perdoaram por eu ter nascido em vão e tê-los traído na grande 

esperança.  

Mas eu, eu não me perdoo. Quereria que simplesmente se tivesse feito um milagre: eu 

nascer e curar minha mãe. Então, sim: eu teria pertencido a meu pai e a minha mãe. Eu nem 

podia confiar a alguém essa espécie de solidão de não pertencer porque, como desertor, eu tinha 

o segredo da fuga que por vergonha não podia ser conhecido.  

A vida me fez de vez em quando pertencer, como se fosse para me dar a medida do que 

eu perco não pertencendo. E então eu soube: pertencer é viver. Experimentei-o com a sede de 

quem está no deserto e bebe sôfrego os últimos goles de água de um cantil. E depois a sede 

volta e é no deserto mesmo que caminho.‖ 

Clarice Lispector
2
 

                                                             
2  Fonte: <https://www.pensador.com/clarice_lispector_pertencer/>. 

https://www.pensador.com/autor/clarice_lispector/
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Introdução 

 

A pesquisa foi realizada na escola EEF Maria Fechine de Alencar e na Creche Joaquim 

Manuel Sampaio, localizada na cidade de Missão Velha-CE no primeiro semestre do ano de 

2018, visando verificar as contribuições da literatura infantil através dos contos populares na 

formação do leitor, que se inicia nos anos iniciais da educação básica.  

Neste contexto iremos descrever sobre os trabalhos realizados com o alunado de uma 

creche e suas experiências educacionais com a literatura na perspectiva do desenvolvimento 

cognitivo em suas múltiplas facetas, abordando o gênero e as respostas das crianças e 

professores ao contato direto com a literatura infantil. A creche é bem pequena porém muito 

aconchegante e acolhedora, recebe muitas crianças de dois anos e seis meses a cinco aos de 

idade de diferentes perfis culturais e socioeconômico, estar localizada em área rural entretanto 

não apresenta nenhuma dificuldade de acesso para seus alunos. 

A segunda escola recebe alunos do fundamental I e II e bem grande e funciona nos dois 

turnos, matutino e vespertino. No horário matutino funciona apenas o fundamental II e no 

período vespertino o fundamental I. O estudo vai abordar apenas o primeiro ano como objeto de 

estudo, observando a bagagem adquirida no ensino infantil seus avanços e fracassos 

relacionados a literatura e os contos. A criança aprende desde os primeiros dias de vida 

aumentando sua capacidade de assimilar conhecimento, no desenvolvimento leitor acontece 

igual, aos poucos a criança aprende a ouvir falar e recontar historias lidas ou contadas 

conseguindo alcançar um nível de compreensão desejável para a idade em que se encontra. Têm 

como objetivo geral estudar as contribuições da literatura infantil em especial os contos no 



 

 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

351 

 

desenvolvimento do aluno e sua totalidade. Os objetivos específicos seriam, como favorecer a 

aprendizagem significativa por meio dos contos; Desenvolver todas as áreas de conhecimento; 

Despertar a curiosidade e desenvolver comportamento leitor.Para fundamentar usamos como 

base os autores como Saraiva 2001, 

 

Metodologia  

  

O trabalho foi desenvolvido no primeiro semestre de 2018 nas duas instituições e 

observou crianças de dois anos e seis meses a sete anos. As visitas foram realizadas em dias 

horários agendados previamente com autorização das instituições.  

A observação foi feita no momento da leitura e hora do conto na creche. Para não mudar 

a rotina das turmas com uma pessoa estranha na sala foram necessárias varias visitas e 

participação com a turma de educação infantil, criar laços e ganhar confiança se torna crucial 

para deixa-los a vontade. Todos os tidos de historias foram abordadas entretanto os clássicos da 

literatura infantil se sobressaíram aos demais.Eis alguns dos utilizados na creche de educação 

infantil. 

 

 Chapeuzinho vermelho 

 Os três porquinhos 

 O patinho feio 

 A raposa e as uvas 

 A cigarra e a formiga 

 O gato de bota 

 Pinóquio 

 Cinderela 

 A bela e a fera 

 Princesa e o sapo 

 Rapunzel 

 O pequeno polegar 

  

Após as contações existia o momento do reconto onde a turma escolhia um ou mais 

alunos para recontar a historia, momento de muita construção e aprendizado. Na sequência era a 

vez do desenho livre ou dirigido sobre a história. Na escola a observações foram realizadas nos 
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momentos deleite e não foram necessárias muitas visitas, a turma interagia mais e mostraram 

bastante curiosidade no momento das contações. Os contos nessa escola eram mais profundos e 

abordavam temáticas mais complexas. 

 

 O burrinho 

 O vagabundo 

 O corvo 

 Cachinhos dourados 

 O rei bigodeira e sua banheira 

 

As tarefas realizadas após a contação eram construtivistas, todas buscavam aguçar a 

criatividade dos alunos através de: Pinturas, desenhos oficinas de criação de livros do tema, 

reescrita e contação oral.  

As professoras das turmas em estudo se mostraram atenciosas e participativas em 

contribuir com o estudo. Foram feitas observações, registros e entrevistas com as professoras. 

Os dados foram coletados e analisados para conclusão do estudo. 

 

Fundamentação Teórica  

 

Breve Retrospectiva histórica sobre os contos 

  

Os contos populares são estórias contadas, não se sabe ao certo quando ocorreu seu 

nascimento por serem contadas em todo o mundo simultaneamente e com caráter diferentes. A 

princípio o objetivo era entretenimento para divertir os ouvintes. Com o passar do tempo o 

surgiu a necessidade dos contos serem adaptados para um público infantil. Um dos pioneiros a 

fazê-lo foi Charles Perrault (1628-1703). Suas coletâneas foram lidas para os filhos do rei Luiz 

XIV (1638-1715).  Na contação oral era notável cenas obcenas e impróprias para crianças, 

Perrault preocupou-se e enriqueceu os contos com situações que não chocassem as criança deu 

lugar as descrições ricas em detalhes com o mágico. 

 Esses novo modelo de educação que estava sendo consolidado e fundamentado, pois 

essas estórias tinham caráter de valores, de ensinamentos e de crenças. Nesse contexto as novas 

famílias burguesas começaram a se preocupar com as crianças que até então eram tratados como 

pequenos adultos. 
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Um século mais tarde na Alemanha surgiram outros nomes que são considerados os 

responsáveis por  dar uma nova roupagem aos contos. Os irmãos Grimm, Jocob Grimm (1785-

1863) e Wilhelm Grimm (1786-1856) foram bibliotecários e tiveram contato direto com contos 

que instigaram sua curiosidade e motivou-lhes a reunir contos. Eles reuniram contos impressos 

em jornais também contos orais. Os Grimm não modificavam a essência do conto, porém os 

enriquecia de forma a render o leitor e retiravam as ambiguidades foram nessa época que o 

conto obteve sua  forma estética parecida com a que se tem hoje . 

 

Seus contos tratam da eterna luta pela existência, seja externa, a partir de 

privações, ou interna, rente às injustiças, em que os heróis conseguem vencer 
as adversidades e formar um novo lar. Apesar de até hoje não existir ma 

tradução brasileira completa das obras dos irmãos Grimm, Adelino Brandão 

(1995) mostra a forte influência, mesmo que indireta, de seus contos na cultura 
popular brasileira. (RADINO, 2003, p.86). 

 

  No Brasil os contos foram inseridos aos poucos, a princípio, teve grande dificuldade de 

compreensão, pois algumas traduções e adaptações de contos estrangeiros relatavam o cotidiano 

de países distantes do Brasil e a forma linguística de se falar eram relativamente diferentes 

ganharam destaques os textos de Perrault e dos irmãos Grimm no Brsail. 

Com o passar do tempo surgiu a Escola Nova que tinha com o objetivo à escolarização 

da massa do povo e os contos foram usados como objeto transformador e continua com seu 

objetivo até os dias atuais. A contação de historia sempre esteve presente no mundo letrado com 

o passar das décadas e séculos que os contos ganharam multifacetas e ainda se encontra em 

constante processo de transformação. 

 

O percurso da literatura infantil foi marcado pelo momento histórico e cultural 
e, especialmente pelo ano de 1921, quando nascia oficialmente pelas mãos de 

monteiro lobato. [...] visível na inovação temática das historias e na 

aproximação entre linguagem e tom coloquial que caracterizava a fala 

brasileira. Paralelamente, aumentou o numero de obras disponíveis para o 
publico infantil, o volume das edições a ele dirigido e o interesse das editoras 

por essa fatia no mercado editorial, concretizando-se a produção literária 

dirigida aos jovens leitores delineou-se nova perspectiva, responsável pela 
mudança de mentalidade em relação ao tipo de texto que se traduzia para 

crianças[...] que buscava uma identidade de tipos e linguagem na produção 

literária. Adaptaram-se os clássicos e o folclore constituiu fonte preciosa para 
revelar um mundo bem brasileiros nos textos infantis. (SARAIVA, 2011, p.37). 

 

Relatam hábitos vindos de uma determinada população. Para Leal (1985, p.12). ―O conto 

popular é uma expressão que pertence a este contexto de sonho e fantasia de mágica e mistério, 

um conto harmonioso dirigido ao mistério das coisas‖. Desde os primórdios que o homem 

procura entender sua origem, desenvolvimento no mundo. Os contos tem essa finalidade 
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também tenta sanar o desejo de compreender situações que fugiam do entendimento racional 

dessa necessidade humana surgiram criaturas místicas sobrenaturais que explicavam essas 

situações possivelmente a esses contos foram atribuídos os chamados ―conto maravilhoso‖.  

Muitos educadores e estudiosos do desenvolvimento infantil perceberam ao longo do tempo a 

influência construtivista por meio da literatura infantil e constataram sua fundamental 

importância na aquisição e desenvolvimento das crianças. ―Antes da leitura é necessário 

exercitar a capacidade de ouvi contar e recontar‖ (TAHAN, 1966, p. 17). 

A criança e o adulto, o rico e o pobre, o sábio e o ignorante, todos, enfim, ouvem com 

prazer as historias. Uma vez que essas historias sejam interessantes, tenham vida e possam 

cativar a atenção. ―A história narrada, lida, filmada ou dramatizada, circula em todos os 

meridianos, vive em todos os climas, não existe povo algum que não se orgulhe de suas 

historias, de suas lendas e seus contos característicos‖. (TAHAN, 1966, p. 16). 

A criança apresenta uma enorme necessidade de conhecer o mundo letrado, nessa fase da 

descoberta o ideal é oferecer diferentes gêneros textuais e propiciar momentos prazerosos no 

ator de ler. Essa leitura a princípio pode ser de mundo, gravuras ou textual que pode ser 

impulsionado pelo estímulo dos professores, pais e familiares.  

 

Na maioria dos casos, a Escola acaba sendo a única fonte de contato da criança 

com o livro e, sendo assim, é necessário estabelecer-se um compromisso maior 
com a qualidade e o aproveitamento da leitura como fonte de prazer. 

(MIGUEZ, 2000, p. 28). 

 

As escolas e professores possuem papel de destaque, cabe a eles usarem critérios para 

selecionar os contos e histórias específicas para cada público, respeitando a idade e o perfil 

socioeconômico das crianças atendidas, visto que muitas só têm essa oportunidade na escola, ela 

tem a capacidade de criar possibilidades para o ouvinte construir seu próprio conhecimento e 

descobrir dentre as varias formas de ler, quais gosta e contribui mais de forma significativa para 

sua formação leitora.  

 

Não se formam bons leitores oferecendo materiais de leitura empobrecidos, 
justamente no momento em que as crianças são iniciadas no mundo da escrita. 

As pessoas que aprendem a gostar de ler quando, de alguma forma, a qualidade 

de suas vidas melhora com a leitura. (BRASIL, 1997, p.36) 

 .  

A literatura é de fundamental importância na aquisição e desenvolvimento do 

conhecimento, através dela o ouvinte; futuro leitor em construção, tem a possibilidade de 

conhecer narrativas e desenvolver comportamento leitor. As crianças que são influenciada pela 
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literatura infantil e pelos contos possuem uma bagagem de conhecimento superior as demais que 

são negadas esse direito. 

  

Resultados e Discussões 

 

Durante o decorrer do trabalho ficou claro que o desenvolvimento mental, físico, afetivo 

e imaginário estão em construção na primeira infância e a imaginação instigada pelos contos 

consegue adquirir a capacidade de simbolizar desmistificando as várias qualidades dos 

personagens e criar outras formas de imaginar novas histórias. A imaginação é um campo 

infinito capaz de criar um mundo novo cheio de sons e cores. Através desse novo mundo 

imaginário a criança pode expressar seus desejos e sentimentos, relatar situações reais em forma 

de contos para compartilhar suas necessidades e sentimentos sem se expor. 

Os resultados foram surpreendentes, durante a observação foi possível perceber a 

necessidade dos alunos em ter contato direto com a literatura infantil. A construção leitora estar 

ligada diretamente a ouvir contar e escrever historia. 

A leitura é muito mais que juntar sílabas e palavras, mas tem sido tarefa difícil para 

alguns. Ler um conto, texto de revista, jornal ou até mesmo um livro tem sido um verdadeiro 

conflito para os estudantes em geral. A causa de tanta dificuldade pode estar relacionada com a 

forma com que os estudantes são induzidos. 

A leitura deveria ser um passa tempo, um exercício mental ou até um prazer, mas devido 

a pressão atribuída aos leitores para ler textos enfadonhos e extremamente desinteressante faz 

dessa atividade um profundo pesar. Se os professores, mestres e coordenadores questionassem 

os seus alunos, com certeza iriam descobrir o porquê do desinteresse destes pela leitura dos 

textos. Até mesmo depois de lido e decorado para uma prova passa despercebido da mente do 

alunado. 

Um texto deve ser analisado, lido e relido, seguido de uma profunda reflexão. Mas para 

isso é necessário tempo e criar no leitor um interesse pelo assunto a ser debatido e refletido. Já 

foi comprovado, cientificamente, que quando uma pessoa começa a ler um texto com foco, ou 

seja, com objetivo, a leitura torna-se agradável, promovendo prazer ao cérebro e fazendo com 

que as informações adquiridas provoquem mudanças duradouras na memória.  

Um bom caminho para resgatar o prazer da leitura é causar curiosidade ao leitor e 

levantar discussões que o levem a pensar. Uma vez focados no que leem, os leitores serão 

verdadeiros imãs para atrair autores, textos, vídeos, revistas, jornais que relatem ou contribuam 

para alcançar o objetivo do leitor. 
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 A contribuição dos contos na formação leitora 

 

Os contos contribuem para formação leitora e desenvolvimento de várias habilidades, 

formando cidadões críticos reflexivos participativos nas decisões e autônomos capazes de tomar 

suas próprias escolhas. Na primeira infância possuem papel de destaque e podem ser muito 

utilizado pelos professores em rodas de leitura e contação de histórias. Podem ser utilizados 

como meio de intervenção em comportamentos e atitudes da turma através de projeto 

direcionado a uma finalidade especifica. Cada história pode ser retirada uma lição um 

ensinamento capaz de conscientizar o aluno ao que ele não deve fazer e as possíveis 

consequências que podem acontecer caso venha a insistir em suas atitudes. 

Ajudam também na imaginação, criatividade, socialização, interação com a turma, 

desenvolvimento da fala do vocabulário, compreensão de sequencias, antecipação de fatos e 

conhecimento dos personagens e suas características externas e internas.  

 

A contação de histórias é atividade própria de incentivo à imaginação e o 
trânsito entre o fictício e o real. Ao preparar uma história para ser contada, 

tomamos a experiência do narrador e de cada personagem como nossa e 

ampliamos nossa experiência vivencial por meio da narrativa do autor. Os 
fatos, as cenas e os contextos são do plano do imaginário, mas os sentimentos e 

as emoções transcendem a ficção e se materializam na vida real. 

(RODRIGUES, 2005, p. 4). 

 

Durante a contação de historia a criança é levada a imersão no mundo do faz de contas. 

Pode viajar a reinos e mundos mágicos com: Duendes, fadas, bruxas e monstros. Conhecer 

situações de perigo, aventura, amor e muitos finais felizes. As emoções são criadas à medida 

que a historia vai ficando interessante para o aluno e as reações podem ser diversas de acordo 

com cada criança e seu estado emocional momentâneo. 

No campo cognitivo, a contação de história abrange uma grande área no ensino 

aprendizagem, por meio delas o professor pode desenvolver muitas atividades, desde que tenha 

feito um planejamento adequado e capaz de contemplar as habilidades que ele almeja alcançar. 

Em uma simples historia o professor pode explorar suas diferentes características abordando o 

conteúdo do dia. Para alcançar bons resultados faz-se necessário buscar mecanismos atrativos 

capazes de satisfazer a necessidade da criança e despertar o gosto pela leitura. 

 

Alguns relatos dos professores 
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Relatos 

 

Professora J da Creche 

  

―Cada conto traz uma mensagem complexa capaz de abordar os mais variados temas 

enfrentados na sociedade atual. O patinho feio foi um dos clássicos da literatura abordado por 

uma das professoras, sua leitura é de fácil compreensão e entendimento. A narrativa conta a 

historia de um pato diferente da sua família e por possuir características físicas diferentes dos 

seus irmãos foi excluídos pelo próprio grupo. Por fim após muita tristeza constrangimento e 

negação ele consegue se descobrir como um belo cisne e vence toda dificuldade enfrentada. 

Como a história a principio é bem simples e fácil, porem basta fazer uma breve reflexão sobre o 

conto e percebe-se a riqueza de temas que a historia pode aborda. O preconceito por possuir 

qualidades diferentes dos demais, a negação, a aceitação, a diversidade, os tipos de famílias, 

crianças adotadas e biológicas, crianças de rua sem famílias, a perseverança em enfrentar as 

dificuldades sem desistir e desanimar, identificar seus grupos sociais e suas características 

socioeconômicas e físicas.‖ 

 

Professora C da Escola 

   

Os temas são amplos e contemplam uma área abrangente capaz de facilitar na construção do 

conhecimento em vários campos do saber. Os contos possuem a capacidade de levar os 

diferentes assuntos de forma suavizada com a leveza que as crianças conseguem entender. Eles 

são cheio de sentimentos, os personagens sentem medo, raiva, angustia e necessidade comuns 

aos seres humanos mesmos sendo eles objetos e animais. Eles também possuem a capacidade 

de aproximar as crianças de seus medos e temores através dos personagens mostrando que no 

final tudo fica bem. Isso da mais segurança a criança e desperta a coragem para superar os 

medos, traz esperança para sua vida e vontade de conhecer o novo se temer.   

 

Professora L da Creche 

 

Quando um aluno estar apresentando comportamentos agressivos ou condutas inadequadas eu 

procuro um livro que fale sobre o tema e tento trabalhar com toda turma sem constranger o 

aluno. Levo a pensar na narrativa e se colocar no papel dos personagens e do outro para 

repensar suas ações e tentar mudar. 
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Professora A da Escola 

 

Trabalho os contos diariamente com minha turma, prefiro contar as historias após o recreio 

quando eles chegam mais agitados, uso a leitura para acalmar e trazê-los de volta ao ambiente 

escolar. Eles ficam calmos e tranquilos, atenciosos para ouvir a contação. 

 

Professora D da Creche 

 

Cada conto traz uma mensagem complexa capaz de abordar os mais variados temas 

enfrentados na sociedade atual. O patinho feio é um clássico da literatura infantil, passa uma 

leitura de fácil compreensão e entendimento. A narrativa conta a historia de um pato diferente 

da sua família e por possuir características físicas diferentes dos seus irmãos foi excluídos pelo 

próprio grupo. Por fim após muita tristeza constrangimento e negação ele consegue se 

descobrir como um belo cisne e vence toda dificuldade enfrentada. Como a história a principio 

é bem simples e fácil, porem basta fazer uma breve reflexão sobre o conto e percebe-se a 

riqueza de temas que a historia pode aborda. O preconceito por possuir qualidades diferentes 

dos demais, a negação, a aceitação, a diversidade, os tipos de famílias, crianças adotadas e 

biológicas, crianças de rua sem famílias, a perseverança em enfrentar as dificuldades sem 

desistir e desanimar, identificar seus grupos sociais e suas características socioeconômicas e 

físicas, os temas são amplos e contemplam uma área abrangente capaz de facilitar na 

construção do conhecimento em vários campos do saber. Os contos possuem a capacidade de 

levar os diferentes assuntos de forma suavizada com a leveza que as crianças conseguem 

entender. Eles são cheio de sentimentos, os personagens sentem medo, raiva, angustia e 

necessidade comuns aos seres humanos mesmos sendo eles objetos e animais. Eles também 

possuem a capacidade de aproximar as crianças de seus medos e temores através dos 

personagens mostrando que no final tudo fica bem. Isso da mais segurança a criança e desperta 

a coragem para superar os medos, traz esperança para sua vida e vontade de conhecer o novo 

se temer.   

 

Considerações Finais 

 

Concluímos enfatizando que por meio dos contos dos contos é possível criar um 

ambiente motivador propício ao aprendizado. Nesse contexto docente e discente dividem 
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emoções e aprendizado. Para o professor educador, é um momento de refletir sua prática 

pedagógica com a finalidade de suprir as necessidades leitoras apresentadas em sua turma. 

Jolibert (2006) diz, 

 

Se quisermos que nossos alunos sejam personalidades ricas e solidarias, 

crianças com domínio da linguagem, não basta apenas atualizar atividades de 
aprendizagem propriamente ditas. A vivencia tem nos mostrado que é 

necessário criar condições mais gerais que permitam tornar essas 

personalidades e estimular essas aprendizagens. (JOLIBERT, 2006, p. 23). 
 

Uma das decorrências mais importantes, observada e relatada durante o estudo o estudo 

é a participação dos alunos nos momentos de socialização da historia nas duas escolas a 

participação chegou a quase 100%. As Experiências vividas apontam caminhos e possibilidades 

levam com mais prazer ao conhecimento.  

A construção do comportamento leitor faz-se presente em vários atividades e situações 

cabendo ao educador buscar mecanismo que supram a necessidade da turma.   
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Comunicações Individuais  
VIDA E OBRA DE GRACILIANO RAMOS  
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CAMINHANDO PELAS VIDAS SECAS DO SERTÃO: A (IN)UTILIDADE  E O 

SILÊNCIO 

 

Álex Mateus Firmino Barbosa  

(UEPB) 

Paulo Aldemir Delfino Lopes 

(UEPB) 

 

Ruídos entre/sobre os ramos 

 

A segunda fase do Modernismo Brasileiro, após 1930, é resultante de novas 

problemáticas surgidas mediante o acontecimento doutras configurações históricas. A prosa 

abarcou as questões sócio-políticas do país. Ficção regionalista, ensaísmo social e um 

aprofundamento da lírica moderna contornam as produções da época. É possível entender assim, 

o motivo pelo qual os ―decênios de 30 e 40 são lembrados como ‗a era dos romances 

brasileiros‘‖ (BOSI, 2017, p. 415). Nomes como José Lins do Rego, Érico Veríssimo, Jorge 

Amado e Graciliano Ramos foram consagrados mediante a prosa regionalista, já mencionada 

aqui. É na obra deste último que aqui vamos enveredar.  

Graciliano Ramos tornou-se destaque na prosa, autor das obras Caetés (1933), São 

Bernardo (1934), Angústia (1936), Vidas Secas (1938) – corpus deste trabalho –, A terra dos 

meninos pelados (1939), Brandão entre o mar e o amor (1942), Histórias de Alexandre (1944), 

Infância (1945) e Dois dedos (1945). Em linhas gerais, é uma escrita dotada de crítica e 

representa, em termos de romance moderno brasileiro, o ponto mais alto de tensão entre o eu do 

escritor – sociedade, comenta Bosi (2017), e acrescenta: 

 

O realismo de Graciliano não é orgânico nem espontâneo. É crítico. O ―herói‖ 

é sempre um problema: não aceita o mundo, nem os outros, nem a si mesmo. 
Sofrendo pelas distâncias que o separam da placenta familiar ou grupal, 

introjeta o conflito num numa conduta de extrema dureza que é a sua única 

máscara possível (p. 429). 

 

Moisés (2012) anota que cangaço, misticismo carismático, secas, código primitivo de 

honra são aspectos que arrancam a ficção do autor. Mais uma vez, a mesma relação tensionada: 

eu x sociedade. Completa que ―sobre ele repousa uma tendência de personalidade e visão de 

mundo que se resume na palavra ‗introspecção‘‖ (p. 530).  
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O autor foi um literato que buscou, em suas obras, dar voz a sujeitos oprimidos 
pela sociedade, empurrados para a margem, apenas vistos como coisas, forças 

de trabalho para as atividades brutas, como o retirante nordestino, sem voz, 

zoomorfizado pelas agruras da sociedade (FERREIRA, 2014, p. 42). 
 

A presente pesquisa objetiva ouvir no/do silêncio os dizeres de um povo que entre os 

juazeiros dos sertões, em um movimento constante e como o (in)útil diz no não-dito e silencia 

na(s) palavra(s). O texto é quem diz, o texto é quem não diz. Assim apresentaremos, contando 

com algumas contribuições de críticos do texto literário, os sons do silêncio: fundamentação (da 

estética), a citar: Orlandi (2007) e Sontag (1987). Demais contribuições emergem de/em 

pesquisadores de Graciliano:  Ferreira (2014) e Silva (2013); entre outros.  

É nas veredas de um sertão castigado que o enredo acontece. Fabiano, Sinhá Vitória, os 

dois filhos do casal – sem alcunha, o papagaio e a cachorra Baleia buscam melhores condições 

de vida para contornarem a seca e resistirem. Patto (2012, p. 232) comenta a respeito desta 

formação familiar, a qual ―representa a solidão, do desamparo e da vida por um fio a que estão 

sujeitos os subalternos num tempo e num lugar em que as condições de vida e de trabalho 

esmagam os mais fracos, sem traço de compaixão‖.  

 

[...] Graciliano representou um mundo de vidas secas, sem amor, sem 
dignidade, de sofrimento e dores, marcado por instintos e um destino fatal, 

transformando a matéria colhida na realidade social, árida e sombria, em 

literatura, em obra de arte (FERREIRA, 2014, p. 55). 
 

Esmagados pela seca, retiram-se entre a caatinga na esperança de anúncios. Após terem 

caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos‖, enceta Ramos (2015, p. 09).  É, assim, 

para Bosi (2017, p. 431), o deslocamento do ―fatum‖ do eu para a natureza e para o latifúndio, 

segundo a natureza do Agreste.  

O sofrimento, as dores e a desesperança estão em Mudança, embora nada mude e 

continue a mesma ―face angulosa da dor‖ (BOSI, 2017, p. 429). Até que é numa nuvem, que 

talvez anuncie o início de outros tempos, que a família vê a esperança ressurgir, seria agora 

ouvir os ruídos do renascer das plantas, homens e animais. Seria marcada a hora de um novo, 

embora possa, de repente, se dissipar no azul sem manchas que domina o dia (PATTO, 2012). 

Estruturada em capítulos, há possibilidade de leitura da obra sem seguir a ordem, desde 

que o primeiro capítulo, Mudança, e o último, Fuga, permaneçam na sequência, assim, 

iniciando e fechando o ciclo do enredo. Quanto à narração, em terceira pessoa, parece estar 

provocando ―o sumiço do narrador por trás das criaturas‖ (BOSI, 2017, p. 431). O 

espaço/ambiente movimenta-se com o leitor como numa reprodução fílmica: armando o cenário 
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entre os juazeiros da catinga: ―Na planície avermelhada os juazeiros alargavam duas manchas 

verdes‖ (RAMOS, 2015, p. 9). 

Nos ires desta família, encontram uma fazenda que aparentemente está abandonada, a 

invadem, até que a chuva chega e com ela o Fazendeiro. Fabiano, sem condições e nem opções, 

oferece seu labor para a permanência, pedido concedido. Passaram a conviver na fazenda, mas 

não como hóspedes. O que consumiam lhes era cobrado em preços absurdos. Até que um dia 

Fabiano resolve ir à cidade mais próxima comprar alguns alimentos, quando encontra o Soldado 

Amarelo – representação máxima de autoridade. O vaqueiro recebe um convite para jogar 

baralho, ali no bar. Ambos não se saem bem, e é Fabiano condenado novamente: vai preso. 

Após solto, volta para a fazenda e lida com suas outras prisões. 

Houveram outras oportunidades de vingar-se do militar. No entanto, não falou e nem 

agiu, era consciente da autoridade do homem e de sua inutilidade; ali. 

  

Ecos do silêncio: as formas e a estética 

 

Outros pesquisadores já se debruçaram na análise temática do/no silêncio em Vidas 

Secas, no entanto, é percebendo através da contribuição de Pound (2006, p. 33) ―novidade que 

permanece novidade‖, que insistimos em revisitar estudos e continuar a caminhada entre as 

vidas que (re)existem na literatura, essa, ainda para Pound (2006), que está carregada de 

significado. 

Frente um julgamento, o condenado é orientado a ficar em silêncio. Numa sala de 

cirurgia, o silêncio é necessário para a concentração. Ao velar um corpo, o silêncio é a 

representação do luto. Na música, o silêncio é essencial para o ritmo e a melodia. Em vários 

aspectos, momentos e situações, o silêncio está presente e, por vezes, tem uma significação 

necessária/própria.  

A pesquisadora Drª Eni Orlandi partindo dos estudos discursivos da escola francesa, 

Pêcheux, discute em seu livro As formas do silêncio (2007) a respeito dos silêncios e suas 

perspectivas/deslocamentos e como está imbuído de significação, não importando a palavra e 

não significando vazio. ―O sentido não para; ele muda de caminho‖ (ORLANDI, 2007, p. 13).  

Buscaremos aqui uma significação do silêncio na sua presença, no sentido discursivo, 

afinal,  ―é necessário reconhecer um meio circundante de som e língua para se admitir o 

silêncio‖ (SONTAG, 1987, p. 18).  

Aonde destina-se o silêncio quando há palavras? Ele cessa ou emerge numa nova 

significação própria? Confirmar tais postulações seria confirmar a presença de sentido apenas 



 

 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

364 

 

quando o enunciador permanecesse no seu silêncio: o vácuo entre as palavras. No entanto, há 

silêncio nas palavras. Nessas, atravessam-se o silêncio, produzindo e falando por elas 

(ORLANDI, 2007).   

Para ilustrar, temos a ideia do não-dito, do silenciado e da não-resposta a um post 

ofensivo nas redes sociais – o denunciar do século XXI - como os significantes do silêncio em 

nossa cultura ocidental. Todos esses estão no não-ter do signo linguístico: a palavra. Em 

contraste, Orlandi (2007) contribui: 

 

Por isso, distinguimos entre: a) o silêncio fundador, aquele que existe nas 

palavras, que significa o não-dito e que dá espaço de recuo significante, 
produzindo as condições para significar; e b) a política do silêncio, que se 

subdivide em: b 1) silêncio constitutivo, o que nos indica que para dizer é 

preciso não-dizer (uma palavra necessariamente apaga as ―outras palavras); e b 
2) o silêncio local, que se refere à censura propriamente (àquilo que é proibido 

dizer em uma certa conjuntura (p. 24). 

 

Desse modo, o silêncio fundador e a política do silêncio, embora no mesmo lócus, 

caminham em vias separadas, comunicando-se ou não. Fazendo-nos compreender que ―estar no 

silêncio com as palavras e estar no sentido em silêncio são modos absolutamente diferentes 

entre si‖ (ORLANDI, 2007, p. 24.). É com essas contribuições que fundamentamos os primeiros 

ruídos a respeito do silêncio e seus significados.  

Assim sendo, Sontag (1987) e Orlandi (2007) estão imbuídas da mesma (re)significação 

do silêncio: há o dito nele. Uma significação, que aqui no corpus há representações e faz-nos 

alcançar o discurso do sertanejo (in)útil ao meio social circundante.  

 

Silêncio: a condenação de um (in)útil 

 

A prosa de Graciliano Ramos acontece numa temática regionalista: Vidas Secas tem os 

sons do Nordeste. São as questões sociais de pobreza e seca, o poder militar do Soldado 

Amarelo e a posse de bens dos Fazendeiros. Na caatinga, entre seus juazeiros, temos o verde-

amarelo que acontece na esperança da anunciação dos sinais de uma chuva, que logo demora.  

Estudando as Vidas Secas de Graciliano, Silva (2013) comenta a respeito das vozes 

veladas, atribuindo uma materialização da obra artística como uma importante força, com uma 

capacidade de questionar e desestabilizar a ordem construída. E ainda constrói que ―de fato, o 

artista assumiria a ‗nobre‘ missão de conceber uma obra em defesa das causas sociais, como um 

porta-voz dos seres silenciados pela história e pelo discurso oficial‖ (SILVA, 2013, p. 52). 
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Velar uma voz soa como se o falar, ali – contexto sócio-político -, fosse ofensivo ou 

inútil. A família vivia em um estado de miséria, não podem protestar pois sua ignorância é 

tremenda: é o pobre no romance. 

 

Como se pode notar, a incorporação do pobre pelo romance de 1930 oferecia 

um grande problema que os escritores mais lúcidos não ignoraram: como lidar 
com o Outro marginalizado. Um imperativo tornava-se categórico para o 

intelectual: a criação de mecanismos linguísticos que, de algum modo, 

alcançassem existências tão anônimas (SILVA, 2013, p. 54). 
 

E é na mudança-fuga que a vida do sertanejo – o pobre e marginalizado -  acontece, qual 

é determinada pelas condições do meio: quando o céu silencia, a seca é quem grita.  

Não havendo possibilidades ao homem rural desenvolver suas atividades e a não 

disponibilidade monetária, o obriga a movimentar-se pelos juazeiros em busca do soar celeste: 

chuva. 

 Desta forma, com uma representação com maestria, o narrador constrói o ir de Fabiano 

e sua família, O Outro marginalizado do Sertão. E é por meio dos mecanismos linguísticos, 

como contribui Silva (2013), alcançamos numa reciprocidade compartilhada a existência 

anônima da família do Nordeste que peregrina. O silêncio, discurso que aqui buscamos analisar, 

é a ponte estruturada pelo narrador ao alcance dos (sent)ires do povo sertanejo.  

É em Mudança que percebemos o silêncio fundador: a ―palavra surge em torno do 

silêncio‖ (ORLANDI, 2007, p. 29), não um silêncio-vácuo numa inexiste significado, mas um 

distanciamento de palavras que permitem ao meio o alargar dos juazeiros na planície. (RAMOS, 

2015). Os discursos diretos dos personagens são compensados pela narração em 3ª pessoa, já 

que estes falavam pouco enquanto cansavam-se no ir. 

 A seca fez-se rainha da caatinga, não governada mais pelo homem da terra: É então que 

uma inutilidade emerge. Afinal, sabemos que ao homem do campo está a subsistência como 

uma escapatória da fragilidade de sua condição. É assim útil para sua família: traz alimento. 

Impossibilitado, mudam. E Mudança é o primeiro ruído que os pés fazem ao saberem que ali 

imperam outros seres. 

Enquanto os ―juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se.‖ (RAMOS, 2015, p. 09) 

quase que numa dança ao sol, a família traz o cansaço do solo rochoso dando aos passos o duelo 

e as feridas.  É o primeiro rompimento – em palavras – do silêncio no/do romance: ― – Anda, 

condenado do diabo [...]‖ (RAMOS, 2015, p. 9) em grito Fabiano reivindica ao ver o silencio 

dos passos do Menino mais velho – que nem nome tinha, apenas ordem de nascença -. Não lhe 

fora dado o direito de o ser particularizado, único.  
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Há vários outros meninos mais velho sertão adentro. Soa assim, uma inutilidade para 

mais um que chega à caatinga. Dificultou então a marcha dos retirantes, o servir à natureza que 

prosseguia em seus silêncios. Não cabe ao grupo mais um inútil.  

Continuaram os passos, agora o Menino mais velho ia no cangote do pai. Andara a 

procurara raízes, neste momento ―a farinha acabara, não se ouvia um berro de rês perdida na 

caatinga‖ (RAMOS, 2015, p. 11). A realidade soou à Sinhá Vitória, qual deleitava-se em 

memórias antigas.  

 

Despertara-a um grito áspero, vira de perto a realidade e o papagaio, que 

andava furioso, com os pés apalhetados [...]. Resolvera de supetão aproveitá-lo 
como alimento e justificara-se declarando a si mesma que ele era mudo e inútil. 

Não podia deixar de ser mudo. Ordinariamente a família falava pouco. E 

depois deste desastre viviam todos calados, raramente soltavam palavras curtas 
(RAMOS, 2015, p. 12). 

 

Sinhá Vitória tenta se convencer de sua atitude dando ao papagaio a culpa. É aqui que a 

linguagem que distingue animais de humanos (SILVA, 2013) é uníssono na condenação deste 

primeiro por não atuar como os segundos. Cabe, e já muito pesquisado, os processos de 

zoomorfismo e antropomorfismo, onde animais ganham características humanas – a cachorra 

Baleia – e os humanos com traços de animais, ―você é um bicho, Fabiano‖ (RAMOS, 2015, p. 

19). Toques, grunhidos, sons guturais e movimentos são exemplos de atitudes de animais que a 

família se apropria nas relações discursivas. 

Perceber tais atitudes são sons no meio de todo silêncio. Sentirem-se e serem 

apresentados como bichos é uma relação com a situação que a família vive: uma peregrinação 

devido à época. O que é muito comum à alguns pássaros, que voam para fugir do inverno, ou até 

ele. Já outros animais entocam-se, buscando a salvação. Um outro grupo é inutilizado. Neste, 

estão O papagaio, o Menino mais Velho e Baleia que, condenada à doença, foi impossibilitada 

de ―tomar a frente do grupo‖ (RAMOS, 2015, p. 11) nas próximas mudanças. Inútil, é silenciada 

ao sono; ―acordaria feliz, num mundo cheio de preás‖ (RAMOS, 2015, p. 91). É assim, quando 

a seca impera, o homem inútil à sua sobrevivência prossegue em seus passos em busca de 

raízes. 

São esses, exemplos quase que estabelecidos ao (sobre)vivente do sertão, que pelo meio,  

regido por um céu, faz o sertanejo caminhar na busca de sua própria vida. O papagaio morre e 

sua dona releva: mudo e inútil. Baleia, que ia de mal a pior, é inutilizada pelo tiro do próprio 

patrão. Antes ela guiou na mudança fugindo da seca e morre numa ―noite de inverno, gelada e 

nevoenta [...]‖ (RAMOS, 2015, p. 90).  
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O Menino mais velho, homem fabianíco, continua com seu núcleo família o ir. As três 

cenas acontecem em momentos diferentes, na organização estrutural dos capítulos, mas ressoam 

os sentires e soares das histórias que circunda o pai da família – Fabiano. 

Perceber o a inutilidade no personagem Fabiano, leva-nos ao texto que demonstra as 

suas crises existenciais. Ora sonhara em ser vaqueiro, ora era homem, ora bicho – ―um bicho, 

capaz de vencer dificuldades‖ (RAMOS, 2015, p. 19).  

 

Vivia longe dos homens, só se dava bem com os animais. Os seus pés duros 
quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se 

com o cavalo, grudava-se a ele. E falava uma linguagem cantada, 

monossilábica e gutural [...]. Às vezes utilizava nas relações com as pessoas a 
mesma língua que se dirigia aos brutos – exclamações, onomatopeias. Na 

verdade, falava pouco (RAMOS, 2015, p. 20) (grifo nosso).  

 

A situação pode melhorar quando encontram um estar: uma casa vazia. ―Apossara-se da 

casa porque não tinha onde cair morto‖ (RAMOS, 2015, p. 19). Contudo, o fazendeiro chega e 

os expulsam. Fabiano ―fizera-se de desentendido [...], entocara-se como um bicho, mas criara 

raízes, estava plantado‖ (RAMOS, 2015, p. 19). 

A família conseguiu ficar na casa, o fazendeiro aceitou seus serviços. ―Agora Fabiano 

era vaqueiro, e ninguém o tiraria dali‖ (RAMOS, 2015, p. 19). Chegara como um bicho, mas 

agora era homem.  

No entanto entristecera-se, plantava em terras que não eram suas. Era homem porque era 

útil agora. Mas, reconhecia sua sina: ―correr mundo, andar para cima e para baixo, à toa, como 

um judeu errante. Um vagabundo empurrado pela seca. Achava-se ali de passagem, era hóspede. 

Sim senhor, hóspede que se demorava demais‖ (RAMOS, 2015, p. 19). 

―A vida na fazenda tornara-se difícil‖ (RAMOS, 2015, p. 117) e à Sinha Vitória restou-

lhe a fé. A família (re)começa seu caminhar novamente. Fabiano, cumpriu o seu papel na 

fazenda e partiu sem despedidas, afinal ―não poderia nunca liquidar aquela dívida exagerada. Só 

restava-lhe jogar-se ao mundo, como negro fugido‖ (RAMOS, 2015, p. 117). 

 

Desceram a ladeira, atravessaram o rio seco, tomaram rumo para o sul. Com a 

fresca da madrugada, andaram bastante, em silêncio, quatro sombras no 
caminho estreito coberto de seixos miúdos – os meninos à frente, conduzindo 

trouxas de roupas, sinhá Vitória sob o baú de folha pintada e a cabaça de água 

[...] (RAMOS, 2015, p. 118). 
 

Seguiram na incerteza de para onde iriam, ―a viagem parecia-lhe sem jeito, nem 

acreditava nela‖ (RAMOS, 2015, p. 118). A paisagem agora diferia à mudança, os juazeiros são 

mandacarus, no entanto os espinho continuam.  
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O som das sandálias, o desamparo e solidão. Sinha Vitória sente então vontade de falar. 

O silêncio soaria como algo que não queria ser: um mandacaru. Esse, exposto ao sol vai secando 

e morrendo.  

Mas eles estavam expostos ao sol, secando e morrendo. ―Estavam mudados, mais velhos 

e mais fracos. Eram outros, para bem dizer. ‖ (RAMOS, 2015, p. 121). E agora, distantes, não 

tem patrão ou autoridade militar, quais esmoreceram seus espíritos. ―O mundo é grande‖ 

(RAMOS, 2015, p. 123) respondeu Fabiano. A fuga é agora à uma outra distância: uma terra 

desconhecida cheia de outros silêncios. 

 

Quiçá uma conclusão 

 

Revisitar a prosa de Graciliano Ramos é saber que estamos retornando a um locus 

erigido numa época em que ―falar-o-Nordeste‖ está além do espaço-ambiente-personagem. É 

também o discurso, o sertanejo no mundo, o seu falar ou seu silêncio. É sua (in)utilidade no 

existir, no ser-tão. 

Está para o homem pobre, sem autoridade e indouto ser empurrado pela seca. Fabiano, 

sinhá Vitória e suas bagagens são representações de um povo que tem sua voz velada e, tratados 

como bichos, assumem-se tal. Não falam, emitem sons guturais. 

Destarte, encontramos todos os sons – ou ausência deles – significando um algo. É o 

silêncio o espaço entre as palavras. Enquanto o silêncio soa, outros discursos acompanham seu 

existir, ainda que ausentes de palavras-signo. Está na paisagem, no tempo, nos animais-

humanos, nos juazeiros, mandacarus e na caatinga. Quando o sertanejo cala, é o sertão que fala. 
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ESTUDO LÉXICO-SEMÂNTICO EM S. BERNARDO 
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Introdução 

 

Inúmeros são os estudos acerca das obras literárias do escritor Graciliano Ramos, os 

quais tencionam refletir sobre a forma que o autor descreve o sertão nordestino por meio de seus 

personagens, o modo como o nordeste brasileiro é contextualizado e como a vida neste espaço 

geográfico é apresentada, sobretudo a vida dos sertanejos que lidam com a agricultura e o 

latifúndio, seja fazendeiro ou um trabalhador que cultiva as terras. É notório observarmos que a 

maioria das narrativas do escritor faz uso de uma linguagem regionalista, a qual exprime, com 

riqueza de detalhes, a vida dos nordestinos retratados num percurso histórico em que a 

sobreposição dos aspectos políticos e sociais era bem evidente. 

Ao observarmos o olhar literário de Graciliano Ramos para o contexto sócio histórico da 

época, o perfil dos personagens, assim como todo enredo da narrativa, percebemos que esses 

fatores demarcam o universo lexical escolhido pelo autor.  Desse modo, a pesquisa ora proposta 

se objetiva analisar a linguagem regionalista do escritor Graciliano Ramos, especificamente as 

expressões idiomáticas, por meio de sua obra intitulada São Bernardo (2018), com a proposta de 

desenvolver, sob o viés semântico, uma análise do léxico exibido. Com o propósito de alcançar 

este objetivo, faz-se necessário discorrermos especialmente sobre os estudos linguísticos do 

Léxico e da Semântica, levando em consideração que ambas áreas estão vinculadas com 

questões linguísticas em torno da língua, seja no ato da fala ou da escrita.  

Considerando o fato de a obra literária abordar o léxico regional nordestino, buscamos 

evidenciar a diversidade linguística desta região apresentando em nossa análise palavras 

difundidas pela escolha lexical do escritor Graciliano Ramos, no enredo de São Bernardo 

(2018), com a intenção de expormos a grandeza lexical da obra, cuja criação literária expressa, 

além das características típicas da região, a concepção de mundo do escritor e a realidade de 

vida que transparecem em sua linguagem.  
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Assim sendo, desenvolveremos uma análise léxico-semântica no livro em questão, 

levando em consideração que o léxico expõe, por meio da linguagem de um sujeito ou de uma 

comunidade, a cultura predominante na região, as questões sociais que o regem, seu grau de 

escolaridade, sua idade e também seu gênero. Para verificarmos cada expressão idiomática 

selecionada, utilizamos os estudos desenvolvidos pela área da Idiomatologia, que é uma subárea 

da Fraseologia, que, por sua vez, ao lado da Lexicografia, Lexicologia e Terminologia, pertence 

ao estudo do Léxico; pois, para abordarmos tais expressões, faz-se necessária uma breve 

explanação sobre o universo lexical, a cultura e os significados.  

Esta pesquisa está delineada em cinco seções. Logo em seguida a esta introdução, 

teremos a segunda seção, a qual discorre sobre a metodologia utilizada. Em seguida, na terceira 

seção, é descrita a fundamentação teórica pela qual se ancora este trabalho, a qual apresenta os 

conceitos basilares da pesquisa, como por exemplo, a definição do estudo lexical e das 

expressões idiomáticas. A terceira seção apresenta, de modo conciso, a vida e obra do autor em 

questão. A quarta seção consiste na análise do corpus.  A quinta seção compreende as 

conclusões que consideramos, mediante os dados obtidos. Após as considerações finais, teremos 

as indicações das referências utilizadas na pesquisa. 

 

Metodologia  

 

Este trabalho assume o perfil de pesquisa bibliográfica, de abordagem qualitativa.  A 

pesquisa se classifica como sendo bibliográfica pelo fato de partir de um registro disponível de 

pesquisas anteriores, como por exemplo, livros e teses, através de pessoas que já pesquisaram 

sobre o assunto e que são devidamente autorizadas para falar sobre. Assim sendo, a pesquisa se 

insere como uma revisão da literatura, isso porque se revela num modelo interpretativista. A 

abordagem da pesquisa é qualitativa, pois, diferente da abordagem quantitativa, não há uma 

mensuração dos dados coletados e selecionados para análise, tampouco a observação de 

incidências e de correlações estatísticas, mas sim a compreensão dos dados por um viés 

interpretativo, realizado pelo próprio autor que se propõe a investigar tais dados.  

Nosso trabalho tem como corpus as expressões idiomáticas presentes no livro S. 

Bernardo (2018). Para desenvolvermos nossa pesquisa,
 
foram coletadas 21 expressões, das quais 

06 foram selecionadas para análise. Para tanto, foi realizado um levantamento das expressões 

contidas no romance a partir dos estudos sobre a teoria fraseológica, cujos autores se 

evidenciam nomes como Xatara (1998) e Riva (2009). O critério que utilizamos para identificar 

as expressões idiomáticas presentes no romance foi o caráter da indecomponibilidade, 
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convencionalidade e conotatividade. Desta forma, analisaremos os sentidos e efeitos de sentidos 

apresentados pelas expressões idiomáticas em S. Bernardo (2018), para compreendermos a 

importância da linguagem tendo em vista as tensões sociais que a obra revela. 

 

Fundamentação Teórica  

 

A língua se faz presente na fala e na escrita de um sujeito ou de uma comunidade 

linguística através das palavras que fazem parte do seu acervo lexical. É por meio das escolhas 

lexicais que exibimos nossa cultura e costumes, como também o contexto social no qual 

estamos inseridos e ainda a visão de mundo que possuímos. Como afirma Fribourg (1978): 

 

A língua pode ser vista seja como concepção de mundo [...], seja como 
reveladora do modo de vida de uma sociedade e de seus valores culturais, seja 

reveladora da estrutura social e das mudanças que ocorrem no seio da 

sociedade, seja, enfim como uma estrutura linguística em correlação com a 
estrutura da sociedade. (FRIBOURG, 1978, p. 104) 

 

Desta forma, compreendemos que o léxico de uma língua reflete o que compõe nossa 

vida, nossa concepção de mundo, os fatores culturais e sociais que influenciam nossa qualidade 

de vida e nossas decisões, os quais transparecem na evolução lexical da linguagem que nos rege, 

visto que a língua é viva e se renova, muda e inova com o passar no tempo. Como explanam 

Ribeiro e Paim (2016): 

 

O léxico de uma língua é composto da totalidade das palavras que ela possui, 
permitindo a verificação do grau de desenvolvimento social de um povo, a 

partir do momento em que mostra a quantidade e o tipo de conhecimentos que 

ele detém, por isso é possível dizer que o léxico é influenciado externamente 

por meio da cultura. (RIBEIRO E PAIM, 2016, p. 19) 
 

Isto posto, entende-se por léxico a maneira como usamos a língua para nomear objetos e 

seres, no entanto, cabe frisar que os nomes dados as coisas num ato de intitulação exprimirão 

aspectos externos que influenciam a comunidade linguística e o sujeito. Conforme Biderman 

(1978, p. 155), ―o léxico engloba todo o universo da significação, o que inclui toda a 

nomenclatura e interpretação da realidade‖. Ou seja, o momento de nomear objetos exprime a 

experiência do sujeito com relação ao mundo, tornando evidente o seu conhecimento lexical, 

expondo assim os significados que compõem o seu acervo lexical pessoal, ou o acervo lexical 

da comunidade linguística da qual é membro.    

Nesse sentido, o ato de atribuir nomenclaturas a objetos e seres não pode ser visto apenas 

como uma tarefa simples, pois não é apenas um modo de dar nomes a coisas, mas sim usar as 
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categorias cognitivas, fazendo uso de uma somatória de fatores externos que se relacionam com 

nossa experiência e refletem o que o léxico de uma comunidade ou indivíduo quer expressar. 

Como assevera Antunes (2012): 

 

A linguagem intermedeia nossa relação com o mundo. No entanto, essa relação 

não se dá diretamente; quer dizer, não se dá entre as palavras e as coisas. Essa 
relação se dá entre as categorias cognitivas que construímos das coisas ao 

longo de nossa experiência e as palavras de que a língua vai dispondo para 

expressar tais categorias. (ANTUNES, 2012, p. 27) 
 

Como foi visto, parece claro afirmar que durante o processo de aquisição da linguagem, 

esta relação entre as categorias cognitivas que elaboramos sobre objetos e seres, ocorre durante 

toda nossa vida, pois, o léxico é um reflexo de nossa cultura e nossas experiências, ou seja, é um 

reflexo dos acontecimentos que vivenciamos cotidianamente, assim sendo, fazemos uso das 

palavras que compõem o acervo lexical da comunidade da qual fazemos parte, para nomear as 

categorias.  Como acrescenta (CARVALHO, 2001, p. 100) ―no caso da língua e da cultura 

maternas, esse todo não é ensinado em nenhum lugar especial, mas adquirido ao sabor dos 

acontecimentos cotidianos‖. 

É importante mencionar que é por meio do léxico que se fará o registro de uma 

comunidade, arquivando-a. Segundo Vilela (1994), os encontros entre povos e culturas, os 

avanços e recuos de nossa civilização, bem como suas descobertas e inventos, quase tudo tem 

um nome e, antes de passar para a língua e para a cultura dos povos, esse nome é pertencente ao 

léxico. Desse modo, o léxico cumpre também a função de ser um repositório do saber 

linguístico e é ainda a via pela qual uma comunidade enxerga o mundo.  

A partir disso, analisamos a linguagem regional da obra São Bernardo(2018), 

considerando as experiências vividas pelos personagens e a cultura da qual eles fazem parte, 

uma vez que suas escolhas lexicais são provenientes deste contato cultural com a região 

nordeste do Brasil. Como forma de exemplificação destas escolhas lexicais encontradas na obra 

literária, podemos citar expressões como: ―acanalhou‖, ―potoqueiros‖, ―eu viro cachorro 

doido‖, ―binga‖, ―capengando‖, ―esbodegado‖, ―turuna‖, ―amuado‖, entre outras palavras 

que remetem ao léxico regional nordestino, o qual Graciliano Ramos apresenta em sua obra.  

Nosso estudo tem o foco nas expressões idiomáticas que verificamos em S. Bernardo 

(2018), sendo assim, é necessário destacar o conceito de fraseologia, uma vez que as expressões 

idiomáticas são unidades fraseológicas. Para tanto, a fraseologia é considerada como uma 

disciplina da lexicologia, que por sua vez trata-se de uma ciência do léxico. A fraseologia se 

ocupa do estudo das unidades fraseológicas que são classificadas como sendo todas as 
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construções linguísticas elaboradas por meio de combinações de palavras, ou seja, as unidades 

fraseológicas são formadas pela combinação de duas ou mais palavras.  Como assevera Mendes 

(2015): 

 

A fraseologia é um dos ramos das ciências da palavra que tem por objeto de 

estudo as unidades lexicais, constituídas de dois ou mais vocábulos ou 
sintagmas e de frases, com grau variável de lexicalização. Considera-se que o 

grau de lexicalização diz respeito aos diferentes graus de integração semântica 

e sintática dos seus constituintes. (MENDES, 2015, p.31) 
 

Convém destacar que as características que diferenciam as unidades fraseológicas de 

outras unidades lexicais são a fixação, a frequência, a idiomaticidade, a variação e a gradação. 

Como dito, as unidades fraseológicas são itens lexicais formados por mais de um elemento 

lexical, porém têm a função de uma única unidade lexical. Esta formação ocorre por meio de 

uma sequência lexical, que une itens semânticos e sintáticos construindo de forma fixa uma 

unidade lexical. Como afirma Sabino apud Corpas Pastor (2011):  

 
Unidades fraseológicas são unidades léxicas formadas por mais de duas 

palavras gráficas em seu limite inferior, cujo limite superior situa-se no nível 

da oração composta. Tais unidades caracterizam-se por sua alta frequência de 
uso, e de coocorrência de seus elementos integrantes; por sua 

institucionalização, entendida em termos de fixidez e especialização semântica; 

por sua idiomaticidade e variações potenciais, assim como pelo grau em que 

ocorrem todos estes aspectos nos diferentes tipos. (SABINO, 2011, apud 
CORPAS PASTOR, 1996, p.167) 

 

Partindo desta visão de que unidades fraseológicas englobam as expressões idiomáticas, 

cabe ressaltar que tais formações linguísticas são conceituadas como lexias complexas e 

conotativas. Xatara (1998, p. 149), afirma que ―expressão idiomática é uma lexia complexa 

indecomponível, conotativa e cristalizada em um idioma pela tradição cultural‖. Ao afirmar que 

a expressão idiomática se caracteriza como uma lexia complexa indecomponível, a autora define 

que a lexia complexa é desse modo nomeada pelo fato de ser constituída por uma sequência 

lexical de duas ou mais lexias com o mesmo significado, e é indecomponível porque a unidade 

frasal não permite, em sua grande maioria, substituições ou acréscimos no seu eixo 

paradigmático. Isso nos leva a considerar que, em minoria, algumas expressões idiomáticas 

possam fazer operações de substituições no seu eixo paradigmático.  

Ao afirmar que uma expressão idiomática se caracteriza como conotativa, a autora 

considera que o significado da expressão idiomática é, por excelência, diferente; isto é, a 

expressão só poderá ser entendida adequadamente através do seu sentido não-literal. Desse 

modo, as expressões idiomáticas são semanticamente opacas, visto que o significado não pode 
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ser originado com base na junção de significados individuais que os elementos linguísticos 

possuem.  

Além disso, o aspecto conotativo é um recurso capaz de atender o propósito 

comunicativo do falante, visto que faz uso dos efeitos de sentidos. Segundo Riva (2009), as 

expressões idiomáticas originaram-se da vontade do falante de comunicar de maneira mais 

expressiva ou pitoresca, ou ainda de ser mais persuasivo. Desse modo, o usuário da língua pode 

também promover o cômico ou o irônico, por meio de combinatórias linguísticas inusitadas que 

são unidades funcionais significativas do discurso, constituídas de lexemas.  Quanto à 

cristalização, entende-se que, para que uma lexia seja identificada como uma expressão 

idiomática, é preciso que seu uso seja costumeiro dentro da tradição cultural de uma 

comunidade linguística.  

No tocante à ordem terminológica, há várias nomenclaturas que apresentam o conceito 

de ―expressão idiomática‖, a saber: expressão cristalizada, unidades fraseológicas, idiomatismo, 

idiotismo, frase idiomática, entre outras. Como se percebe, parece não haver um consenso entre 

os pesquisadores no que diz respeito à classificação terminológica de tais expressões. Apesar 

desse impasse terminológico, adotamos, nesta pesquisa, o conceito de expressão idiomática 

proposto por Xatara (2008). 

Diante disto, compreendemos que o léxico é o meio que nos permite desenvolver a 

concepção de língua como um instrumento usado para comunicação, considerando o fator 

funcional da língua, uma vez que necessitamos conhecer o léxico relacionado com determinada 

cultura ou espaço geográfico, para que possamos nos comunicar fazendo uso destas expressões 

idiomáticas ou unidades fraseológicas.   

 

Graciliano Ramos e São Bernardo  

 

No que se refere à obra literária do presente estudo, São Bernardo é o segundo romance 

do escritor Graciliano Ramos, cujo lançamento ocorreu em 1934, com uma diferença de apenas 

um ano da primeira obra literária publicada pelo autor, que foi Caetés, em 1933. Aos olhos da 

crítica literária, São Bernardo é considerada como a obra mais importante da segunda fase do 

Modernismo Brasileiro, no que diz respeito ao gênero ficção. É por meio da publicação de São 

Bernardo que Graciliano Ramos veio a ser consagrado como um dos grandes romancistas da 

literatura brasileira.  

A obra literária São Bernardo se passa na década de 1930.  Como Graciliano Ramos 

fazia uso de suas obras para relatar o que se passava com a sociedade da época, nesta obra o 
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autor relata sobre o regime fundiário e conflitos sociais/econômicos vivenciados pelos 

personagens do nordeste brasileiro. A obra apresenta Paulo Honório como protagonista e 

narrador de sua própria história. Um personagem de 50 anos que exprime dramas e conflitos de 

sua vida, os quais parecem inexplicáveis. Paulo Honório teve uma infância bastante difícil e não 

sabia quem eram seus pais. Em contrapartida, recebeu grande ajuda da velha Margarida que 

fazia doces para vender, e lhe auxiliava em momentos difíceis.  

Paulo Honório almejou, por muito tempo, obter a fazenda São Bernardo, a qual antes era 

propriedade da família de Salustino Padilha, pai de seu amigo Luis Padilha. Como o proprietário 

da fazenda faleceu e seu filho começou a pedir empréstimos a Honório, ele emprestou a quantia 

visando em breve recebê-la de volta, porém, como Padilha se envolvia cada vez mais com 

dívidas e não conseguia pagar, Paulo Honório pediu em troca a fazenda São Bernardo. 

Adquirindo a fazenda, Paulo Honório passou a organizá-la.  

O narrador e protagonista da obra deixa claro que investiu em máquinas e na plantação 

de algodão e mamona, bem como construiu estradas para facilitar o transporte de tudo que 

produzia na fazenda, porém, para conquistar tudo o que desejava, ele cometeu muitas injustiças 

e maldades. Fez uso de todos os meios que estavam ao seu alcance, contando sempre com a 

ajuda de seus amigos mais próximos, como por exemplo, o jornalista Gondim, o advogado 

Nogueira e o padre Silvestre, os quais ajudavam Paulo Honório manipulando os políticos da 

cidade. 

Honório construiu uma escola na fazenda que, no início, ficava aos cuidados de Padilha. 

Ao ouvir seus amigos falarem bastante sobre uma professora da escola normal e que poderia 

trabalhar na fazenda, isto desperta a curiosidade no protagonista, pois os amigos rasgavam 

elogios à beleza e inteligência da moça. Curioso, Paulo Honório buscou tão logo conhecê-la, 

fato este que fez com que se encantasse pela professora Madalena, uma jovem de 27 anos, que 

morava com sua tia D. Glória, na capital.  

Com pouco tempo depois de terem se conhecido, Paulo Honório pede Madalena em 

casamento, propondo que a mesma fosse morar com sua tia em São Bernardo e que tomasse 

conta da escola que ele tinha na fazenda. Madalena gostou de Honório, aceitou seu pedido de 

casamento e mudou-se com D. Glória para São Bernardo. A partir de então, tudo mudaria na 

vida de Paulo Honório e Madalena, isso porque ele imaginava Madalena como uma mulher 

frágil e normalista, mas percebeu que o comportamento da moça era diferente. 

Assim, começaram as brigas do casal, os ciúmes em torno da moça, a qual não podia 

fazer planos ou conversar com os trabalhadores da fazenda, visto que era mal interpretada por 

seu marido que demonstrava uma personalidade agressiva. Não conseguindo controlar a mulher 
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como costumava fazer com todos, Paulo Honório se torna cada vez mais violento, e revelava 

sentir ciúmes dos seus amigos mais próximos que se aproximavam para conversar. Até o 

primeiro filho do casal era motivo para desconfianças, pois Honório julgava que o menino 

poderia ser filho de outro homem. 

O estopim da crise de ciúmes de Paulo Honório foi quando ele presenciou Madalena 

escrevendo uma carta endereçada a Azevedo Gondim. Quando Honório quis saber do que se 

travava, ela rasgou a carta e chamou-o de assassino, provocando assim uma grande irritação no 

seu marido, que fez com que ele enxergasse certeza de traição conjugal. Com uma parte da 

carta, ele andava pela fazenda lendo e relendo os relatos de Madalena, até que resolve interrogá-

la e a encontra na igreja expressando muita calma. Ele exige explicações e ela diz 

tranquilamente que o restante da carta estava no escritório. Encerrando a conversa, ela lhe pede 

perdão pelos aborrecimentos e afirma que o ciúme acabou a vida dos dois.  

Paulo Honório passa a noite sozinho caminhando por São Bernardo e, ao adentrar em 

casa, se depara com uma grande tristeza, pois Madalena tinha cometido suicídio. É neste 

momento que Honório encontra, na bancada do escritório, a carta de despedida que Madalena 

escreveu para ele, que é justamente a parte da mesma carta que ele havia encontrado no jardim 

de São Bernardo. Após a morte de Madalena, D. Glória e outros trabalhadores da fazenda 

decidem ir embora. Apenas com a companhia de seu ajudante Casimiro Lopes, Paulo Honório 

sente-se solitário e amargurado pelo passado, e é neste contexto que resolve escrever sua 

história, a qual é relatada no livro em questão.  

 

Expressões idiomáticas na linguagem de Graciliano Ramos em S. Bernardo  

 

A língua é um meio de comunicação e interação social, seja de uma comunidade 

linguística ou de um falante e, por ser dinâmica e estar em constante processo de inovação e 

renovação, não é algo explicável, nem na sua essência e muito menos na sua totalidade. 

Percebe-se que a língua molda-se a todo instante, conforme os contextos culturais e sociais e, 

assim, apresenta modificações na fala e na escrita.  

Desta necessidade de comunicação formou-se as expressões idiomáticas, que são 

unidades fraseológicas formadas por duas ou mais palavras, as quais exibem um significado 

distinto do que as palavras expressam separadamente. As expressões idiomáticas estão presentes 

no nosso cotidiano, usadas com a intenção de causar ênfase no discurso referente a 

determinados objetos ou situações, e são percebidas tanto na modalidade escrita quanto na 

modalidade da fala. Azevedo e Silva (2017, p. 3) afirmam que as expressões idiomáticas 



 

 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

378 

 

―correspondem a formações linguísticas em que o todo não se dá pela simples soma das partes, 

mas em decorrência do processo de lexicalização, passando a exercer função de uma unidade 

lexical dentro do discurso.‖ 

Neste processo de lexicalização, entende-se que as expressões idiomáticas passam a 

serem vistas como uma única unidade lexical, mesmo sendo construídas por meio da junção de 

outras palavras. Isto se dá porque o léxico de uma língua é constituído por unidades lexicais 

heterogêneas, que apresentam uma variedade linguística no acervo lexical de uma comunidade, 

que variam desde unidades monossilábicas a unidades complexas, as quais formam diversos 

vocábulos e também frases, como ocorre com as expressões idiomáticas.    

Convém ressaltar que, muitas vezes, as expressões idiomáticas e os provérbios são 

concebidos como sinônimos. Embora ambas apresentem formações linguísticas semelhantes e 

tenham um caráter conotativo, são unidades fraseológicas diferentes. A diferença entre as duas 

geralmente ocorre pelo viés semântico, isso porque o provérbio transmite uma lição de vida ou 

um ensinamento, diferentemente da expressão idiomática que não tem esse foco, pois expressa 

uma ideia já cristalizada.  

As expressões idiomáticas apresentam sentidos que estão relacionadas aos saberes 

culturais presentes na comunidade linguística que fazem uso destas expressões. Conforme 

Ferrarezi Jr. (2008, p. 198), ―as expressões idiomáticas são, comumente, relacionadas aos 

estudos do folclore de um povo‖. Dessa maneira, presume-se que cada comunidade linguística 

possui no seu acervo lexical expressões idiomáticas típicas da sua cultura, e que as expressões 

vão variar conforme a compreensão dos significados em determinadas regiões ou grupos 

linguísticos, uma variação linguística que ocorre no processo de sentido exibido pelas 

expressões idiomáticas, sejam estas expressões faladas ou escritas. É através da modalidade 

escrita que será versada nossa análise, conforme veremos a seguir. 
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Quadro 1:  Expressões idiomáticas identificadas em S. Bernardo (2018) 

EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS ENTRADA LEXICAL  ABONAÇÃO 

1. Com quantos paus se faz uma 

canoa  

Mostrar com quantos paus se faz 

uma canoa: dar uma lição em 

alguém. [Iron.; refere-se ao 

conhecimento que se deve ter para 

uma atividade, aludindo ao 

potencial de um indivíduo de 

ensinar algo a outro] (XATARA, 

2018).  

―– Vamos ver quem tem roupa na 

mochila. Agora eu lhe mostro com 

quantos paus se faz uma canoa.‖  

(RAMOS, 2018, p. 18, grifo nosso) 

 

2. Baixar a crista  Baixar a crista: aceitar com 

resignação, não reagir. [referência 

ao galo, que levanta a crista para 

mostrar interesse por uma fêmea ou 

para cantar] (XATARA, 2018). 

―E abrandei, meio arrependido, 

porque não me convinha uma briga 

com Mendonça, homem reimoso. O 

que eu não queria era baixar a 

crista logo no primeiro encontro.‖  

(RAMOS, 2018, p. 32, grifo nosso) 

3. Bateu as botas  Bater a caçoleta (caçuleta): morrer 

[―caçoleta‖ seria uma deformação 

derivada de ―cachola‖, que significa 

―cabeça‖; uma alusão, portanto, ao 

tombo de alguém já morto] 

Sin.: bater as botas. (XATARA, 

2018) 

―Domingo à tarde, de volta da 

eleição, Mendonça recebeu um tiro 

na costela mindinha e bateu as 

botas ali mesmo na estrada, perto 

do Bom-Sucesso.‖ (RAMOS, 2018, 

p. 40, grifo nosso) 

4. Com a pulga atrás da orelha Ficar com a pulga atrás da orelha: 

preocupar-se, ficar desconfiado. 

[alusão ao ato de coçar atrás da 

orelha quando se está desconfiado 

de algo, como se uma pulga fosse o 

motivo da coceira]. (XATARA, 

2018) 

―Mas para quem, como eu, andava 

com a pulga atrás da orelha! 

Aborrecia.‖ (RAMOS, 2018, p. 142, 

grifo nosso) 

5. Tirar o cavalo da chuva Tirar o cavalo (cavalinho) da chuva:  

desistir de algo que se desejava. 

[euf.; orig.; menção a tempos 

antigos em que o anfitrião 

convidava o hóspede a entrar só se 

fosse bem-vindo, e lhe dizia por 

costume para deixar que 

guardassem seu cavalo; expressão 

geralmente empregada com sentido 

imperativo]. (XATARA, 2018) 

―– Tire o cavalo da chuva, rapaz. 

Eu ouvi.‖ (RAMOS, 2018, p. 172, 

grifo nosso) 

6. De orelha em pé  Ficar de orelha em pé: ficar atento. 

[relativo ao ato de levantar as 

orelhas de alguns animais, 

comportamento relacionado à defesa 

ou caça e pressupõe atenção]. 

(XATARA, 2018) 

―Padre Silvestre passou por S. 

Bernardo – eu fiquei e orelha em pé, 

desconfiado.‖ (RAMOS, 2018, p. 

178, grifo nosso) 

Fonte: Elaboração das autoras (2018) 
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O quadro 1 nos mostra as expressões idiomáticas presentes em S. Bernardo. É crucial 

ressaltar, mais uma vez, que muitas outras expressões foram também encontradas, como por 

exemplo, ―Batido com a língua nos dentes‖, ―Morar nas brenhas‖, ―Por querer abarcar o mundo 

com as pernas‖, entre outras; no entanto, as questões submetidas à análise evidenciam efeitos de 

sentidos relacionados ao contexto da obra literária em questão, e é neste propósito que se 

justifica este segundo critério de escolha das expressões analíticas, visto que o primeiro se deu 

pelo caráter da indecomponibilidade, convencionalidade e conotatividade.  

A expressão idiomática Com quantos paus se faz uma canoa apresenta um teor 

conotativo como um modo de ser aplicado em situações de forma mais irônica, isto é, de se 

aplicar às situações comunicativas de uma forma mais incisiva. É o que podemos ver na 

abonação, uma vez que Paulo Honório, o protagonista de S. Bernardo, tinha como objetivo dar 

uma lição no doutor Sampaio, visto que havia sido enganado pelo médico quando este lhe 

comprou uma boiada. Assim, podemos perceber que a interpretação semântica utilizada não é o 

sentido literal, mas sim o figurado para que se haja a compreensão do que, de fato, se quer dizer. 

Desse modo, quando se afirma que alguém vai ensinar a um outro alguém com quantos paus se 

faz um canoa, o que se pretende ensinar não é a construção de uma pequena embarcação, mas 

sim uma lição, visto que o aspecto positivo presente na materialidade linguística é deturpado, 

promovendo assim o efeito de sentido de ironia. 

A expressão idiomática Baixar a crista nos revela o comportamento do protagonista 

Paulo Honório em relação ao personagem Mendonça. Como se sabe, a crista é uma excrescência 

carnosa que os galos têm sobre a cabeça. Quando se afirma que uma pessoa ―baixou a crista‖, se 

faz referência à figura do galo enquanto animal, visto que o mesmo tem sobre a sua cabeça a 

crista. Desse modo, ao afirmar que se ia baixar a crista, o sentido metaforizado é o de mostrar 

uma não-reação, um ato consentido de resignação; sendo assim, o ato de baixar a crista faz 

alusão ao ato de baixar a cabeça, curvar-se, ou seja, refletir sobre suas ideias e atitudes numa 

dada situação. Percebe-se, pois, que o enfoque conotativo é, neste caso, mais eufemizado. 

Como terceira expressão idiomática apresentada no quadro temos a frase Bateu as botas. 

Essa expressão, que é tão comumente utilizada em nosso meio social, nos mostra o sentido 

conotativo de dizer que alguém morreu. É importante mencionar que essa expressão se refere à 

temática da morte inspirando-se numa tradição antiga de preparação dos defuntos, na qual estes 

eram calçados com botas. A utilização desta expressão não se trata de uma forma de suavizar a 

transmissão desta mensagem, mas sim como uma forma de despertar o cômico fazendo uso de 
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uma expressão que se refere à temática da morte. Desse modo, cumpre dizer que a expressão 

não se refere à figura de linguagem eufemismo, e é isso o que acontece nas expressões 

sinônimas como ―Foi para terra dos pés juntos‖, ―Esticou as canelas‖ e ―Foi comer capim pela 

raiz‖, visto que o mesmo sentido é empregado, despertando o efeito de sentido cômico.  

Ao utilizar a expressão Bateu as botas, podemos perceber a intenção que Paulo Honório 

tinha em relação a pessoa do Mendonça, pois, sendo o dono das terras do Bom-Sucesso 

assassinado, Paulo Honório poderia aumentar as áreas da sua fazenda. Assim, podemos também 

observar que, apesar de o sentido figurado ter um enfoque cômico, é revelado também, 

implicitamente, o interesse financeiro e material que o protagonista tinha a partir do anúncio da 

morte do seu vizinho, isso porque não haveria impedimentos para expandir as terras da sua 

fazenda.  

A expressão idiomática Com a pulga atrás da orelha nos mostra a interpretação 

semântica por meio do sentido conotativo. Estar com um pulga atrás da orelha possui um 

significado externo que é semanticamente vazio, isso porque não se trata de estar com um inseto 

atrás da orelha, mas sim de estar desconfiado, significado este que é interno, uma vez que faz 

alusão ao ato de coçar a orelha quando se desconfia de alguma coisa, como se fosse a pulga o 

motivo da coceira. É percebido, pois, que neste caso a interpretação metafórica ocorre por meio 

da analogia, isto é, da habilidade de ver uma coisa como outra, tendo em vista o modo de 

conceituar o mundo.  

Ao fazer uso desta frase, Paulo Honório se mostra insatisfeito na relação com sua esposa 

e seus colegas, porque, ao chegar em casa, encontra todos conversando, mas, ao se aproximar, 

todos se calam. Ao notar a interrupção, o protagonista suspeita que todos estivessem falando 

mal dele. Por este motivo, sente-se desconfiado e faz uso da expressão idiomática para 

verbalizar o seu pensamento, visto que há algum tempo vinha notando o comportamento 

diferente de Madalena para com ele, bem como no que diz respeito às atitudes dela em relação 

aos seus colegas mais próximos.  

A quinta expressão idiomática apresentada no quadro acima se refere a Tirar o cavalo da 

chuva. O sentido figurado contido na frase indica não o ato de se tirar o animal da chuva, mas 

sim a desistência de algo. Como é mostrado na abonação, Paulo Honório utiliza a expressão 

idiomática de forma objetiva. A expressão foi utilizada pelo protagonista quanto este achava que 

Padilha tinha contado invenções para Madalena. Ao responder que não havia falado nada, Paulo 

Honório insiste que Padilha desista em dizer que não havia conversado com Madalena e faz uso 

da expressão idiomática em questão. Assim, percebe-se que o caráter conotativo da expressão 

representa um modo de apresentar a situação com um enfoque mais intenso. 
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A última expressão idiomática é a De orelha em pé.  O sentido instaurado por esta 

expressão nos revela não o ato de uma orelha aumentar, mas sim de ficar atento, em estado de 

alerta, desconfiado. Ao dizer que ficou de orelha em pé com o padre Silvestre, Paulo Honório 

deixa claro a sua desconfiança em relação ao sacerdote, pois suspeita que ele e Madalena 

estivessem tendo um caso. Podemos perceber também a existência da sinonímia entre as 

expressões idiomáticas, assim como ocorre nas frases com sentido literal. É o que acontece entre 

o par De orelha em pé e Com a pulga atrás da orelha, isso porque ambas apresentam a mesma 

equivalência de sentidos nos casos aqui evidenciados, ou seja, o sentido conotativo de estar 

desconfiado de alguma coisa.  

Outro aspecto que se faz necessário destacar é a influência dos elementos pertencentes 

ao contexto social em que se passa a narrativa. Ao fazer uso das expressões idiomáticas Baixar 

a crista, Com a pulga atrás da orelha e Tirar o cavalo da chuva, podemos perceber que as 

expressões rementem ao universo rural e animalesco, isso porque apresentam elementos típicos 

deste meio – cavalo, galo e pulga. Neste sentido, estas expressões revelam uma relação de 

aproximação semântica, seja de modo amplo ou de modo específico, a chamada relação de 

hiperonímia e hiponímia.  

Esta relação ocorre pelo fato das palavras cavalo, galo e pulga pertencerem ao mesmo 

campo semântico, isto é, ao campo dos animais. Assim, estes termos estabelecem uma relação 

de hiponímia entre si, isso porque cada palavra representa uma parte do todo, que é o reino 

animal. Com isso, o reino animal comporta todas estas partes, instaurando-se assim, uma relação 

de hiperonímia. Podemos notar que a Semântica está inteiramente relacionada ao Léxico e que 

ambas áreas estão diretamente associadas às expressões idiomáticas, visto que este fenômeno 

linguístico aponta o quanto uma expressão possui de sentido conotativo e, em paralelo, o quanto 

esta expressão teve o seu sentido literal perdido, apresentando assim, sentidos e efeitos de 

sentidos significativos em relação ao contexto em que estão inseridas.  

 

Considerações Finais 

 

A partir das observações levantadas ao longo desta pesquisa, averiguamos que as 

expressões idiomáticas são, por excelência, termos que se constituem através do sentido 

metafórico. Partindo do caráter de indecomponibilidade, convencionalidade e conotatividade, 

observamos que as expressões possibilitam também formas do usuário da língua se comunicar 

de forma mais intensa ou inusitada e de provocar o cômico ou o irônico através dos seus efeitos 

de sentidos. 
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Constatamos também que, assim como temos pares de palavras sinônimas que 

apresentam sentido literal, temos também a sinonímia presente nas expressões idiomáticas, uma 

vez que estas apresentam o sentido exclusivamente conotativo. Além disso, identificamos a 

influência dos elementos pertencentes ao contexto social em que se passa a narrativa, isso 

porque algumas expressões idiomáticas remetem ao universo rural e animalesco, sendo estas 

reveladas por uma encadeamento semântico da parte com o todo e do todo com a parte.   

Assim, percebemos a intencionalidade do escritor de promover sentidos e efeitos de 

sentidos ao fazer uso destas expressões na obra literária, tendo em vista a caracterização dos 

seus personagens e o contexto social pelo qual a narrativa se estabelece. Portanto, levando em 

considerações as observações realizadas, afirmamos a relevância desta pesquisa para o 

desenvolvimento dos estudos lexicais e semânticos, de um modo geral, e para os estudos das 

expressões idiomáticas, em específico, visto direcionar questões referentes ao léxico, à 

semântica e ao idiomatismo.  
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LEITURA DE GRACILIANO RAMOS, EM INFÂNCIA (1945) 

 

Antônia Varele da Silva Gama 

(CE) 

 

Bem longe de serem escritores, fundadores de um lugar próprio, herdeiros dos 
lavradores de antanho – mas, sobre o solo da linguagem, cavadores de poços e 

construtores de casa –, os leitores são viajantes: eles circulam sobre as terras 

de outrem, caçam, furtivamente, como nômades através de campos que não 

escreveram, arrebatam os bens do Egito para com eles se regalar. A escrita 
estoca, resiste ao tempo pelo estabelecimento de um lugar, e multiplica a sua 

produção pelo expansionismo da reprodução. A leitura não se protege contra 

o desgaste do tempo (nós esquecemos e nós a esquecemos); ela pouco ou nada 
conserva de suas aquisições, e cada lugar por onde ela passa é repetição do 

paraíso perdido.  

 
      (D. F. Mckenzie, 1994, p. 11) 

 

Introdução 

 

A produção literária de Graciliano Ramos é muito rica quanto às reflexões e questões 

pertinentes ao ser humano e à sociedade de modo geral. Vários aspectos da obra desse escritor 

foram estudados sob prismas diversos, dentre eles observa-se que alguns se referem à análise 

dos elementos estruturais da narrativa; outros ao aspecto memorialístico de sua obra, como nos 

romances Infância e Memórias do Cárcere. 

A pesquisa aborda a categoria leitura que é utilizada como suporte teórico para analisar 

o processo de formação inicial do leitor Graciliano Ramos, a partir de Infância. É curioso dizer 

que a escolha dessa obra justifica-se por a personagem menino de Infância assemelhar-se à 

experiência de Graciliano Ramos quando criança.  

Dessa maneira, buscou-se uma relação entre ambos, visando destacar a vivência do 

escritor alagoano na escola, o seu primeiro contato com a palavra impressa, a descoberta do 

mundo através da leitura, quando se sabe que aos nove anos de idade ele apresentava 

dificuldades na leitura, as pessoas que o conduziram a essa atividade. 

O processo de investigação científica dá-se através da metodologia analítico-

interpretativa e historiográfica, a fim de integrar o texto literário, Infância,(1945), de Graciliano 

Ramos e a categoria analítica Leitura, de Maria Helena Martins, objetivando apresentar a 

importância da leitura para uma melhor compreensão da escrita ficcional de Graciliano 

apresentando, dentre outros objetivos. Considerar-se-ão ainda as entrevistas, os depoimentos do 
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próprio escritor como parte da pesquisa, bem como textos publicados pelo escritor, em revistas 

literárias, artigos de jornais, etc.. 

 

Graciliano Ramos: traços de memória mesclados à ficção em Infância 

 

A leitura de Infância possibilita a reconstrução de uma etapa do processo de formação do 

leitor Graciliano Ramos. À medida que as personagens surgem, no decorrer da narrativa, 

percebe-se o processo de transformação. Dessa maneira, destaca-se a figura de um narrador 

como protagonista, que em alguns momentos, pode-se dizer que se assemelha à experiência 

vivenciada por Graciliano Ramos, na infância, a ficção compara-se à vida do escritor. Diante 

disso, é interessante relembrar a entrevista que Homero Senna realiza com o escritor:  

 

Principio por pedir a Graciliano Ramos que me diga alguma coisa sobre os 

começos de sua vida, no interior de Alagoas, na cidade de Quebrangulo (não 
Quebrângulo, como geralmente se diz) onde nasceu. 

- Mas isso tudo está contado em Infância ... Valeria a pena repetir?.    

E como eu disse que sim, resumiu: 
- De minha cidade natal não guardo a menor lembrança, saí de lá com um ano. 

Criei-me em Buíque, zona de indústria pastoril, no interior de Pernambuco, 

para onde, a conselho de minha avó, meu pai se transferiu com a família. Em 

Buíque morei alguns anos e muitos fatos desse tempo estão contados no meu 
livro de memórias. (SENNA, 1977, p. 46). 

 

É a partir do depoimento do escritor que é pensada a relação do menino que surge em 

Infância com as informações biográficas de Graciliano Ramos. A proximidade entre estas 

instâncias pode ser verificada através da consulta aos dados biográficos do escritor com os que 

aparecem na narrativa. Ler Infância significa percorrer a provável trajetória literária e intelectual 

reconstruída por Graciliano Ramos através da linguagem ficcional.  

Para a compreensão do surgimento do leitor Graciliano Ramos, é importante discutir a 

categoria Leitura, uma vez que cada um de nós dispõe de conhecimentos variados, de 

experiências individuais, em que ler não significa apenas decodificar sinais gráficos, mas lhes 

atribuir significação, esta habilidade liga-se à capacidade que cada indivíduo dispõe de lhes dar 

designação.  

Na realidade, a leitura inicia-se antes mesmo do contato do leitor com o texto a ser lido, 

pois ele, o leitor, estabelece relações com outros indivíduos no contexto social a que está 

submetido.  

Ao mencionar a palavra leitura, é comum relacioná-la ao ato de ler. Imagina-se, 

rapidamente, a figura de um leitor, para ser mais preciso lendo um livro. Mas, o que significa 
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Leitura? Leitor? Muitos pesquisadores das diversas áreas do conhecimento vêm desenvolvendo 

estudos acerca dessas categorias, na perspectiva de melhor compreender o processo de leitura, 

por parte do leitor, a importância do objeto livro na sua formação, a sua influência, suas práticas 

e representações no contexto social. Como pensar a leitura no século XXI, no Brasil, em que os 

indivíduos não possuem o hábito de ler?  E, como era esse processo de leitura no período de 

formação do leitor Graciliano Ramos, no final do século XIX e no início do século XX?  Qual a 

importância dessa categoria na trajetória literária e intelectual do romancista brasileiro?  

Maria Helena Martins, em O que é leitura, propõe uma abordagem interessante e 

bastante ampla do ato de ler, não se limitando apenas à decodificação do sinal gráfico: a letra, 

pois ―a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra, e a leitura desta implica a 

continuidade da leitura daquele‖ (MARTINS, 1991, p. 10). Assim, pode-se prever que o homem 

está em processo contínuo de aprendizagem com o meio em que vive. Ele interage com outros 

indivíduos para que seja possível seu processo de aquisição e de apropriação da linguagem, 

tanto oral como escrita.   

Então, a leitura das letras, a sua significação está condicionada ao conhecimento de 

mundo disponível pelo leitor, caso isso não ocorra, o ato de ler encontrar-se-á prejudicado; quer 

dizer: a leitura não se realiza como tal, o leitor não interage com o texto. Sobre isso, Wolfgang 

Iser afirma que  

 

A interação fracassa quando as projeções mútuas dos participantes não sofrem 
mudança alguma ou quando as projeções do leitor se impõem 

independentemente do texto. O fracasso aí significa o preenchimento do vazio 

exclusivamente com as próprias projeções. Como, entretanto, o vazio mobiliza 
representações projetivas (projektive Vorstellungen), a relação entre texto e 

leitor só pode ter êxito mediante a mudança do leitor (ISER, 1979, p. 88). 

 

Neste caso, a leitura só poderia ocorrer se o leitor fosse capaz de abandonar as suas 

projeções, a fim de tentar compreender as impostas pelo texto, não no sentindo de tornar o leitor 

passivo, um mero receptor das informações, mas para que seja viável a ele experimentar algo 

diferente do seu horizonte de expectativas.  

Wolfgang Iser, em ―A Interação do texto com o leitor‖, refere-se aos espaços vazios, 

Leertelle, deixados pelo autor ao compor sua obra, os quais serão ocupados pelos leitores no 

momento em que estão lendo o texto. Entretanto, o preenchimento desses espaços estará 

vinculado aos horizontes de expectativas e às experiências de leituras realizadas anteriormente 

por cada leitor, uma vez que cada um dispõe de um repertório de conhecimento de mundo 

particular, relacionado às suas vivências em um determinado período político, histórico e 

literário em que viveu.  
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O episódio ―Leitura‖, de Infância, retrata os primeiros exercícios do menino leitor por 

intermédio de seu pai, na loja de tecidos. Na ocasião, a criança não dispõe de experiência de 

leitura prévia para compreender o que lê, ou seja, não é capaz de completar os espaços vazios 

existentes no texto, porque não há relação do objeto lido com a sua vivência. Por isso, não é 

possível a interação do texto com o leitor, pois é necessário que haja um equilíbrio entre ambos, 

o qual só poderá haver se os vazios estiverem sido preenchidos, o que não acontece abaixo:  

 

Meu pai não tinha vocação para o ensino, mas quis meter-me o alfabeto na 
cabeça. Resisti, ele teimou – e o resultado foi um desastre. Cedo revelou 

impaciência e assustou-me. Atirava rápido meia dúzia de letras, ia jogar solo. À 

tarde pegava um côvado, levava para a sala de visitas – e a lição era 
tempestuosa. Se não visse o côvado, eu ainda poderia dizer qualquer coisa. 

Vendo-o, calava-me. Um pedaço de madeira, negro, pesado, da largura de 

quatro dedos (RAMOS, s/d, p. 96-97).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

O pai apresenta ao filho as letras do alfabeto, sem nenhuma relação com o mundo 

exterior, destituídas totalmente de significação. Para o educando são apenas letras, o que torna 

difícil a sua assimilação
1
. Na verdade, o pai nutria um enorme desejo de ensinar-lhe a ler, 

porque considerava a leitura muito importante, capaz de transformar o ser humano e torná-lo 

sociável. Certa vez, ―afirmou que as pessoas familiarizadas com elas dispunham de armas 

terríveis. Isto me pareceu absurdo: os traços insignificantes não tinham feição perigosa de 

armas‖ (RAMOS, s/d, p. 95), assim narra o leitor.  

Nota-se que o vocábulo ―armas‖, utilizado por ambos, não foi empregado com o mesmo 

sentido, ou seja, o pai a mencionou para alertar ao filho sobre o poder que um indivíduo possui 

quando domina a língua, ou melhor, quando sabe ler e escrever. Além disso, ―quem difunde 

livros difunde ideias e valores, decide o que é permitido e o que é proibido existir, intervém na 

íntima estrutura das emoções formando sensibilidades‖ (LEÃO, 2007, p.61). Com ―armas‖, o 

menino talvez estivesse referindo-se a espingarda. 

 Retornando ao episódio da cena de alfabetização, não é possível verificar, ainda, o 

desejo da criança em desvendar o mundo através da palavra escrita, pois ela ainda não consegue 

ver importância em aprender aquelas letras, a relação que estas possuem com a sua realidade, 

embora realize a repetição delas, conforme a vontade da figura paterna, o que não significa que 

aprendeu a ler. O fato de o leitor falar a língua, decodificar as letras, não quer dizer que esteja 

apto a realizar a leitura. É quase que impossível o indivíduo ler e compreender algo distante de 

                                                             
1 Esse tipo de leitura utilizada pelo pai de Graciliano Ramos, conforme classificação de Maria Helena Martins, é 

sensorial, pois os sentidos: o tato, a audição, o olfato e o paladar são fundamentais no ato de ler. Porém, é 

importante dizer que, ler um livro de forma sensorial é complicado, porque a leitura satisfatória exige que o leitor 

faça questionamentos, reflexões acerca do texto lido, o que não é possível realizar neste estágio de leitura. 
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sua realidade. Torna-se limitada a vivência do indivíduo quando não lê os acontecimentos a 

partir do meio em que vive, embora a palavra impressa está presente de diferentes formas, em 

quase todos os espaços públicos e privados da sociedade. 

Mesmo assim, apesar da dificuldade em pronunciar as letras do alfabeto, o leitor 

iniciante afirma: 

 
Enfim consegui familiarizar-me com as letras quase todas. Aí me exibiram 

outras vinte e cinco, diferentes das primeiras e com os mesmos nomes delas. 

Atordoado, preguiça, desespero, vontade de acabar-me. Veio terceiro alfabeto, 

veio o quarto, e a confusão se estabeleceu, um horror de qüiproquós. Quatro 
sinais com uma só denominação. Se me habituassem às maiúsculas, deixando 

as minúsculas para mais tarde, talvez não me embrutecesse. Jogaram-me 

simultaneamente maldades grandes e pequenas, impressas e manuscritas 
(RAMOS, s/d, p. 97). 

 

O processo de alfabetização acima revela as dificuldades enfrentadas pelo leitor iniciante 

ao entrar em contato com o mesmo alfabeto, com letras escritas de maneira variada. 

Então, na tentativa de compreender os obstáculos relacionados à leitura das quatro 

diferentes formas de escrita do alfabeto, foram extraídas algumas ilustrações do livro Arte de 

Aprender a Ler, de Ventura, as quais supostamente assemelham-se à cartilha a que o menino 

teve acesso em processo de alfabetização, de acordo com seus relatos. Arte de Aprender a Ler, 

segundo a pesquisadora Márcia Cabral da Silva, foi utilizada para alfabetizar crianças no 

período de transição dos séculos XIX – XX. Para que o leitor desta pesquisa possa partilhar com 

o menino o embaraço das letras acima mencionadas apresentar-se-ão as imagens
2
 do alfabeto. 

  

                                                             
2 Estas ilustrações foram pesquisadas e utilizadas por Márcia Silva em tese de Doutorado supracitada. 
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Imagem 1: Alfabeto escrito em letras maiúsculas extraído da Arte de Aprender a Ler, de Duarte Ventura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: <http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/269852/1/Silva_MarciaCabralda_D.pdf> 

 

Imagem 2: Continuação do Alfabeto escrito em letras maiúsculas extraído da  Arte de Aprender  a Ler, de Duarte 

Ventura. 

Fonte: <http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/269852/1/Silva_MarciaCabralda_D.pdf> 
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Imagem 3: Alfabeto escrito de outra maneira em Arte de Aprender  a Ler, de Duarte Ventura . 

 

Fonte: <http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/269852/1/Silva_MarciaCabralda_D.pdf> 

 

Márcia Cabral afirma que o alfabeto anteriormente citado apresenta-se da seguinte 

maneira: ―como fecho dessa introdução ao desenho das letras, lançava-se o alfabeto em duas 

diferentes formas manuscritas minúsculas, seguidas de nova tipologia das cursivas maiúsculas‖ 

(SILVA, 2000, p.72). Comparando as imagens à fala do narrador em Infância, verifica-se que 

foram apresentadas ao menino apenas vinte e cinco letras do alfabeto, enquanto que no ilustrado 

constam vinte e sete letras, seguidas dos numerais. 

Parece bom mostrar esta página de Arte de Aprender a Ler, do texto de Camões ilustrado 

em estilo manuscrito, o qual o menino afirma ter lido aos sete anos de idade
1
:  

 

  

                                                             
1 Em Linhas Tortas, Graciliano Ramos afirma ter lido Camões aos oito anos de idade: ―A admiração que eu devia 

ter à figura culminante da Renascença portuguesa esfriou desde que aprendi a soletrar, e até hoje ainda não me foi 

possível convenientemente acendê-la. É que almas danadas me obrigaram a ler Camões aos oito anos.‖ (p. 68). 

Essa falta de exatidão na data em que realizou a leitura desse texto parece demonstrar seu embaraço no processo de 

aprendizagem. 
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Imagem 4: Possível fragmento do texto Os Lusíadas, de Luís Vaz de  Camões citado pelo menino em Infância, 

extraído de Arte de Aprender. 

 

Fonte:<http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/269852/1/Silva_MarciaCabralda_D.pdf> 

 

O narrador apresenta sua experiência de leitor, no período de formação inicial, conforme 

ilustrado no capítulo ―O Barão de Macaúbas‖, extraído de Infância:  

 

Foi por esse tempo que me infligiram Camões, no manuscrito. Sim senhor: 

Camões, em medonhos caracteres bordados – e manuscritos. Aos sete anos, no 

interior do Nordeste, ignorante da minha língua, fui compelido a adivinhar, em 
língua estranha, as filhas do Mondego, a linda Inês, as armas e os barões 

assinalados. (...) Deus me perdoe. Abominei Camões. (p. 120-121) 

 

Observa-se que não há nenhuma relação do texto apresentado ao leitor com a sua 

realidade. Nesse período, o menino encontrava-se na cidade do interior de Alagoas, em Vila 

Viçosa, conhecida hoje, como Viçosa, convivendo com seus familiares e os fregueses de seu 

pai, na casa comercial. O menino afirma: ―Achava-me empoleirado no balcão, abrindo caixas e 

pacotes, examinando as miudezas na prateleira. Meu pai, de bom humor, apontava-me objetos 

singulares e explicava o préstimo deles‖ (p. 95).  

É importante visualizar o texto de Camões, fragmentado nos livros de alfabetização. Isto 

não quer dizer que por não estar a obra na íntegra o grau de dificuldade do leitor seja menor 

quanto à sua compreensão, pois se, hoje, um indivíduo que conclui o Ensino Médio2 apresenta 

dificuldades, em sua maioria, em ler os textos relacionados à sua vivência, quanto mais uma 

criança com sua idade, à época.  

 

                                                             
2 Aluno com aproximadamente 17 a 18 anos de idade. 
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Considerações Finais 

 

Esta pesquisa concentrou-se em refletir acerca do processo de formação inicial literária e 

intelectual de Graciliano Ramos através da obra Infância. Para tanto, se tornou necessário e 

indispensável recorrer à categoria Leitura, de Maria Helena Martins. Além da categoria 

mencionada foram utilizados também textos autobiográficos, entrevistas, depoimentos, 

produções do escritor publicadas em revistas literárias e artigos de jornais, como também 

ilustrações do livro A Arte de Aprender a Ler, de Ventura, utilizadas por Márcia Silva, em tese 

de Doutorado, as quais retratam as dificuldades encontradas pelo leitor iniciante, o possível 

menino Graciliano, em Infância.  

A pesquisa realizou-se uma leitura analítico-interpretativa do corpus da pesquisa, ou 

seja, a categoria ―leitura‖ cunhada por Maria Helena e Luiza Lobo possibilitou, juntamente com 

Infância, a reconstrução do processo de formação inicial do leitor e escritor Graciliano Ramos 

entre os anos de 1906 a 1909. Dessa forma, buscou-se destacar o processo de alfabetização do 

escritor alagoano, tendo por base alguns episódios retratados nessa narrativa, mesclando-os aos 

textos autobiográficos e à crítica literária.  

Ao longo da pesquisa verificou-se que na época em que o romancista alagoano iniciou os 

seus primeiros exercícios de leitor, as condições apresentadas pelo contexto histórico, político, 

social e econômico não lhe eram favoráveis ao aprendizado. Isto, porque naquela época, no final 

do século XIX e início do século XX, as crianças tinham em sua maioria o primeiro contato com 

a palavra impressa no lar por intermédio dos familiares. No caso do menino, personagem de 

Infância, o seu pai é quem lhe apresenta as letras do alfabeto numa cartilha. Percebe-se que a 

figura patriarcal não tinha vocação para o magistério.  

Apesar das diversas pesquisas e dos estudos já realizados sobre Graciliano Ramos e sua 

poética, esta pesquisa pretende proporcionar uma reflexão sobre o processo de construção da 

formação inicial do leitor Graciliano Ramos, através de exame de alguns nomes de sua fortuna 

crítica pelo estudo da obra Infância. 
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O ONTEM E O HOJE NAS VEREDAS DA ALMA EM GRACILIANO RAMOS: O 

IMAGINÁRIO E O COTIDIANO COMO MÉTODO DE ANÁLISE DO ―EU‖ 

SERTANEJO 

 

Antônio Pereira Tavares Neto 

(UFPB) 

 

Introdução  

 

Deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas fazem 

seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a roupa suja na 

beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham-no novamente, voltam a 
torcer. Colocam o anil, ensaboam e torcem uma, duas vezes. Depois enxáguam, 

dão mais uma molhada, agora jogando a água com a mão. Batem o pano na laje 

ou na pedra limpa, e dão mais uma torcida e mais outra, torcem até não pingar 
do pano uma só gota. Somente depois de feito tudo isso é que elas penduram a 

roupa lavada na corda ou no varal, para secar. Pois quem se mete a escrever 

devia fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como 
outro falso; a palavra foi feita para dizer (GRACILIANO RAMOS). 

 

Graciliano Ramos (2004) é Palavra. Seu constructo poético está na sensibilidade, na 

―arrumação‖ da vida em meio às letras, aos sentidos… Imaginar o Nordeste através de uma 

escrita simples, cuja dimensão simbólica permitiu-nos um mergulho sensível às veredas da 

alma, no próprio limiar da consciência que, aliás, se apresenta de forma ímpar em sua narrativa, 

em seus personagens na obra Vidas Secas, é estar diante de um Ser Humano sensível e cordial a 

vida e seus conterrâneos sertanejos.  

Ao desafiar-me a produção dessa escrita, lançar-me-ei ao propósito de compreender a 

simplicidade do autor nas diferentes formas de apresentar a Vida e sua relação com a Morte no 

imaginário do Nordeste, do Sertão, por exemplo, ao mesmo tempo em que se observa esse 

fenômeno em um Cotidiano que dialoga com o pretérito e o presente, concebendo, pois uma 

linguagem carregada de simbologias. Logo mais, seus personagens os quais revelam a vida do 

cotidiano, ou seja, compõe-se de narrativas as quais significam a representatividade dos 

sertanejos como um todo. Assim sendo, sua obra Vidas Seca, está para uma ―necessidade 

metanóica‖, isto é, da relação entre o ―Eu‖ e o ―Outro‖ como parte de um diálogo plausível, 

enxuto e compreensivo; por que não uma crítica política à sua época? 

Ao criar seus personagens, intensos e cheios de humanidades pensa-se que seu olhar 

estava para além de panfletos, quer dizer, para além de concepções isoladas e obsoletas; é 

preciso aprender a escrever, sobretudo, para além da academia: a linguagem tem que ser 
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simples, objetiva, sensível e ―cheirosa‖, isto é, composta de cheiros e sentidos os quais 

fomentem os diversos sabores e desamores da vida, pois tudo faz parte do nosso imaginário e da 

nossa relação com o mundo em meio a sinestesias operantes. Por que escrever difícil? Para que? 

Talvez, estas questões, e outras possivelmente, soaram pesadas ao autor quando da necessidade 

de falar de uma realidade, cuja opressão, invisibilidade passou a tecer as narrativas da mais valia 

entre os grandes fazendeiros-capitalistas modernos à sua época. Era preciso que alguém falasse 

por eles, pelos marginalizados, pelos desassistidos, pelos invisíveis…!  

Seguindo a sensibilidade do mestre, passamos a considerar alguns pontos fulcrais da 

narrativa rameniana para apreciação e reflexão. Pedimos, então, ao leitor sensível que despida-

se de sentimentos engessados e vista-se de simplicidade e magia, pois é assim que se visualiza a 

narrativa, a poesia, a palavra em Ramos; é preciso coragem para dizer! 

 

Metodologia  

 

Inicialmente, esclarece-se ao leitor que quando sugerida a utilização do Cotidiano e do 

Imaginário como fomento a análise, reflexão aqui descrita, na verdade  concebe-se a Palavra 

enquanto instituição transcendente no Homem bem como sua relação com o mundo; estar-se-á, 

desde já sugerindo algumas leituras, cujos tracejos teóricos ora apontam o Imaginário em 

Gilbert Durand (1996), ora o Imaginário em Michel Maffesoli (2001) com ênfase no Cotidiano, 

isto é, um recorte das narrativas que compõe os sujeitos em seus espaços e contemplações 

cíclicas. Assim sendo, o Cotidiano e o Imaginário, como percurso ―didático‖ à nossas 

considerações acerca da obra Vidas Secas de Graciliano Ramos, tornam-se fulcrais as 

considerações feitas e, claro a luz de outros autores já apresentados anteriormente os quais 

somam-se enquanto suportes teóricos, ajudando-nos a tecer a Palavra e o Imaginário a partir da 

linguagem simplesca impressa na narrativa de Ramos. 

Para efeito compreensivo, apresenta-se a ideia central de cada teoria a qual subsidiará 

esta empreitada. No que avança em direção ao Cotidiano, Michel Maffesoli (2001) sugere uma 

Sociologia capaz de ampliar olhares, cujos mesmos reforcem diversos aspectos, ―[…] 

considerando a esfera do cotidiano como o lugar daqueles pequenos fatos‖ (MAFFESOLI, 

2001, p. 09), onde a banalidade e a repetitividade comportem elementos os quais dialoguem 

com a trama social e sua complexidade.  O autor reforça a ideia de que […] é no espaço da vida 

cotidiana que se pratica uma socialidade paralela […] tornando-se potência criadora de 

resistências e também de um ―corpo mole‖ geral que constituem, na vida dos indivíduos e das 

massas, uma disposição de afrontamento-e-aceitação do ―destino‖ orientada pelo prazer do 
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cotidiano, pela intensa relação com o presente: ―Carpen Diem‖ de antiga memória (p.09-10). 

Por sua vez, o conceito de Cotidiano se esclarece com mais ênfase quanto ―[…] aquilo que nos é 

dado a cada dia (ou que nos cabe em partilha), nos pressiona dia após dia, nos oprime, pois 

existe uma opressão no presente‖, isto é, ―[...] É uma história a caminho de nós mesmos, quase 

em retirada, às vezes velada‖. (MICHEL DE CERTEAU, 2014, p. 31). Temos então, uma 

Sociologia do Cotidiano, cuja dimensão amplia o imaginário social e as narrativas dos sujeitos 

às quais significam a vida do cotidiano, o Cotidiano do Sertão do Nordeste, por sua vez.  

No que tange o Imaginário em Gilbert Durand (1996), tal abarco teórico sugere outras 

instâncias as quais compõe o que ele chama de Estruturas Antropológicas do Imaginário, isto é, 

uma teoria a qual: 

 

 […] trata do processo da imaginação humana, daquilo que é comum entre os 
homo sapiens sapiens de todas as épocas, reunindo conhecimentos acumulados 

em diversas áreas das ciências (neurologia, psiquiatria, antropologia, geografia, 

etologia, tecnologia de materiais, literatura, psicologia, sociologia, etc) para 
sistematizar um corpus acadêmico que permita o diálogo entre as diversas 

ciências, claro, mas principalmente que possibilite às pessoas reconstruir suas 

visões de mundo e atingir maior harmonia possível entre os indivíduos e 

sociedades através das trocas simbólicas e da percepção dos níveis profundos 
de expressão da angústia que irmana a nossa espécie ao longo da história da 

humanidade (CAVALCANTI, 2015, p. 91-20).                                                                     

 

Logo, a imaginação não está para uma concepção meramente literária, mas 

antropológica, ou seja, concebe-se o homem como parte desse imaginário social o qual molda a 

realidade e sua cotidianidade com base nas narrativas impressas a cada atmosfera psíquica. O 

intento metodológico aqui está para uma discussão onde o social, o literário e o linguístico se 

apresentem de forma simples, palpável e sensível; sensível como o mestre Graciliano Ramos 

donde revela sua grandeza na simplicidade de dizer aquilo que o faz enquanto sujeito pensante, 

crítico, político e poético: a Palavra.  

 

O prantear do sertão em Graciliano Ramos: das narrativas cíclicas 

 

Discutir o Sertão e suas faces em Vidas Secas é, para todo sempre, um mergulho na 

semântica da alma, ou seja, é preciso compreender os sentidos do espírito o qual agoniza o 

cotidiano do sertanejo e sua cultura regional. Aliás, uma necessidade! Percebamos que a Vida é 

seca, regrada, dolorida…, compõe-se de feridas as quais à realidade cabe à tecelagem e a 

moldagem de seus personagens. Ao iniciar a narrativa, uma descrição: 
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[…] Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. 
[…] Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros 

apareceu longe, através dos galhos pelados da catinga rala. Arrastaram para lá, 

devagar, Sinhá Vitória com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de 
folha na cabeça, Fabiano sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada 

numa correia presa ao cinturão, à espingarda de pederneira no ombro. O 

menino mais velho e a cachorra Baleia iam atrás (RAMOS, 2004, p. 09).  
 

Nesta passagem, percebemos o movimento, a dor da fome, a angústia e o desespero de 

quem não tem para onde ir… Uma narrativa que fala da realidade de muitos sertanejos e que ao 

mesmo tempo revela o descaso político, isto é, não há amparo social para esses moribundos os 

quais apenas significam a pobreza e a manutenção da riqueza dos donos de terra, os fazendeiros, 

por sua vez. Nota-se, também, o uso do adjetivo (infelizes) tal qual descreve a realidade do 

Sertão: Árido. Essa aridez revela uma linguagem seca e limitada, ou seja, não há exageros 

estéticos na composição da narrativa. Portanto, sem exageros no uso de adjetivos, o que deixa a 

leitura mais enxuta e agradável aos olhos do leitor; compreensível, pois. Como se nota, 

Graciliano Ramos (2004), como um mestre da palavra, utiliza-se de um vocabulário curto, 

simples e despojado como aquele utilizado pelo sertanejo, isto é, o personagem que mobília sua 

narrativa e dá vida aos dilemas do sertão nordestino: ―__ Anda condenado […]‖ (p. 09), diz 

Fabiano ao zangar-se com o choro do filho mais velho o qual sentara no chão em dado instante.  

Quando da necessidade de apresentar a Vida e a Morte, como sugerimos anteriormente, 

o autor necessariamente não aponta essa relação diretamente, mas nos condiciona a uma leitura 

possível de interpretação. A Fome concebe a narrativa como parte de um não pertencimento 

social; está para uma condição de desumanidade, portanto, são ―apenas seres‖ colhendo as 

possíveis migalhas da Vida. Seus corpos decréptos, fédidos, revelam o lado animalesco da 

sobrevivência. Para resistirem é preciso sonhar e imaginar, isso alivia a fome. Fome não é 

brincadeira: ―O menino mais velho, passada à vertigem que o derrubara, escolhido sobre folhas 

secas, a cabeça encostada a uma raiz, adormecia, acordava‖ (RAMOS, 2004, p. 12), isto é, deve-

se resistir à acidez do tempo e a animalidade do sertão, mas alguém precisa ajudar: 

 

Iam-se amodorrando e foram despertados por Baleia, que trazia nos dentes um 

preá. Levantaram-se todos gritando. O menino mais velho esfregou as 
pálpebras, afastando pedaços de sonho. Sinhá Vitória beijava o focinho de 

Baleia, e como o focinho estava ensanguentado, lambia o sangue e tirava 

proveito do beijo (RAMOS, 2004, p. 14)   
   

A junção da Seca com Fome é igual a que? A mudança, fuga, desespero… Não obstante, 

a cadela Baleia ―salvara‖, naquele momento, a fome de seus donos que esmoreciam de fraqueza 

e fadiga; a fome era a única canção que se ouvia naquele instante, ouvia-se o Réquiem da morte, 

uma canção ácida por sinal, selvagem… De modo a externar ‗humanidade‘, na visão do 
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narrador: ―Baleia, o ouvido atento, o traseiro em repouso e as pernas da frente erguidas, vigiava, 

aguardando a parte que lhe iria tocar provavelmente os ossos do bicho e talvez o couro‖ 

(RAMOS, 2004, p. 14), quer dizer, provavelmente o animal, já dispunha de humanidade no 

sentido de evocar sentimentos humanos em suas ações. Identifica-se, então, o fenômeno da 

antropomorfização, ou seja, a cadela ganha, na narrativa, ‗status humanos‘. Talvez, mais 

―humana‖ que seus donos até certo ponto. A vida difícil e espinhosa fez com que a família de 

Fabiano crescesse em meio ao fracasso e nele entendesse seu destino. Logo, chulo na 

linguagem, no comportamento, nas ações…, mas ele imagina…  

Nesse aspecto, observa-se uma propensão ideológica nas personagens Fabiano e Baleia, 

isto é, invertem-se valorativamente na narrativa: de um lado o embrutecimento do homem 

sertanejo à medida que se zoomorfiza, quer dizer, reduz-se à imagem de um animal irracional 

(Baleia), atribuindo-lhe forças instintivas. Ao retomar algumas passagens e acrescentar outras 

vemos essa dimensão: 

 
[...] ―Sinhá Vitória acomodou os filhos, que arriaram como trouxa cobriu-os 

com molambos. O menino mais velho, passada a vertigem que o derrubara, 

encolhido sobre folhas secas, a cabeça encostada a uma raiz, adormecia, 
acordava. E quando abria os olhos, distinguia vagamente um monte próximo, 

algumas pedras, um carro de bois. A cachorra Baleia foi enroscar-se junto dele. 

[…] Nesse ponto Baleia arrebitou as orelhas, arregaçou as ventas, sentiu cheiro 

de preás, farejou um minuto, localizou-os no morro próximo e saiu correndo. 
Iam-se amodorrando e foram despertados por Baleia, que trazia nos dentes um 

preá. Levantaram-se todos gritando. O menino mais velho esfregou as 

pálpebras, afastando pedaços de sonho. Sinhá Vitória beijava o focinho de 
Baleia, e como o focinho estava ensangüentado, lambia o sangue e tirava 

proveito do beijo. […] Sinhá Vitória remexeu no baú, os meninos foram 

quebrar uma haste de alecrim para fazer um espeto. Baleia, o ouvido atento, o 

traseiro em repouso e as pernas da frente erguidas, vigiava, aguardando a parte 
que lhe iria tocar provavelmente os ossos do bicho e talvez o couro. […] Baleia 

agitava o rabo, olhando as brasas. E como não podia ocupar-se daquelas coisas, 

esperava com paciência a hora de mastigar os ossos. Depois iria dormir‖ 
(RAMOS, 2004, p.12-13-14-16). 

 

Veredando por entre as linhas do texto, afastando os cactos da mente, retirando do caminho 

alguns ossos de boi, já devorados pelos urubus…, quase que fechando os olhos em dias de 40 graus de 

calor sertanejo, observa-se, ainda assim, a posição do homem em relação ao animal: Fabiano e Baleia. 

Fabiano é posto numa condição infra-humana enquanto que Baleia na condição de supra-animal, 

alinhando-se aos demais personagens os quais compõe o prantear do Sertão (Fabiano, Sinhá Vitória, O 

Menino mais velho e o mais novo); e, ainda há algo que nos surpreende: a expectativa, a paciência, a 

incerteza, a (in) decisão… próprios do Ser Humano, em outras palavras, mesmo condicionada a essas 

especificidades humanas a nível supra-animal, ela, a cachorra, não chega ao nível humano. O que mostra 

a engenhosidade do autor ao ―fundir‖ simbolicamente o Homem e o Animal como partes de um 
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constructo dialético no Sertão; o que dá mais ―fôlego‖ a narrativa no sentido de, também, comover o 

publico leitor e chamar sua atenção para essas construções imagéticas.   

Como pode-se observar, nos romances da década de 1930 os escritores direcionavam o 

olhar para uma escrita regionalista onde pudessem evocar a imagem de um nordestino como 

parte indissociável do espaço narrável, como assim fez o grande Mestre Graciliano Ramos. O 

retirante sempre caminha para um ―eu‖ que nunca se encontra, sempre distancia-se de si mesmo, 

narra suas falhas e direções sem saber dizer de si e do outro. Retomando Michel Maffesoli 

quando fala do Cotidiano: ―... o cotidiano não é um conceito que se pode, mais ou menos utilizar 

na área intelectual. É um estilo no sentido [...] de algo mais abrangente, de ambiente (grifo 

meu), que é a causa e o efeito, em determinado momento, das relações sociais em seu conjunto 

[...]‖ (MAFFESOLI, 1985, p. 111), melhor dizendo, refere-se a ambientação dos fatos narráveis 

donde a vida está para um tricotear de ideias… Uma observação a ser feita na obra de Ramos 

(2004) é que os capítulos são semelhantes a contos, isto é, são fáceis de ler, tendo pouca 

sequência narrativa e que, portanto, reforçando o caráter ―lúdico-didático‖ dos fatos narrados. A 

sensação que temos é que o instinto é quem mantém viva a narrativa heroica das personagens, 

pois não há um herói propriamente dito e sim um cotidiano espinhoso.  

Atentemo-nos, a partir daqui, acerca do foco narrativo: algumas considerações. Vejamos: 

 

— Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. Conteve-se, notou que 

os meninos estavam perto, com certeza iam admirar-se ouvindo-o falar só. E, 
pensando bem, ele não era homem: era apenas um cabra ocupado em guardar 

coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os 

cabelos ruivos; mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, 
descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. Olhou 

em torno, com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase 

imprudente. Corrigiu-a, murmurando: — Você é um bicho, Fabiano. Isto para 

ele era motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho, capaz de vencer 
dificuldades. Chegara naquela situação medonha – e ali estava forte, até gordo, 

fumando o seu cigarro de palha. — Um bicho, Fabiano. […] Vivia longe dos 

homens, só se dava bem com animais. Os seus pés duros quebravam espinhos e 
não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo, 

grudava-se a ele. E falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural, 

que o companheiro entendia (RAMOS, 2004, p. 18-20) 

 

O narrador nos mostra algo interessante sob dois aspectos importantes: primeiro, que se 

apresenta na cena narrada estando na condição de narrador homodiegético, isto é, — narrador 

em 3.ª pessoa, cujo mesmo não fazendo parte da centralidade da história, não sendo personagem 

principal da mesma, quer dizer, é ele quem narra os acontecimentos a ela inerentes; segundo, 

quanto à focalização apresenta-se como narrador omnisciente — aquele que conhece de tudo o 

que acontece com as personagens e suas narrativas mediante cada ação experienciada 
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externando o domínio total do que se passou, do que se passa e do que se vai passar. Porém 

retomando o texto acima, a passagem supracitada mostra o ―homem-bicho‖, a condição de bicho 

em que Fabiano se encontrara. Assim ele se sente. Trata-se de um pequeno monólogo como 

podemos notar onde fala consigo mesmo.  

Outro aspecto que nos chama a atenção é a zoomorfização, digo, Fabiano ao confundir-

se com o cavalo estaria zoomorfizando-se, tomando emprestadas características animais, 

concebe-se enquanto um animal. Lembrando que, mais que uma figura de linguagem, a 

Zoomorfização é uma concepção do movimento naturalista brasileiro. E assim segue Ramos 

(2004), dizendo e significando as coisas e a vida. 

 

Baleia faz a passagem para encontrar a felicidade ―num mundo cheio de preás‖ 

 

A personagem Baleia, como já apontamos, é de valorosa importância para se discutir o 

Sertão em Graciliano Ramos (2004), pois trata-se de uma figura representativa do Nordeste.  

Todo sertanejo que se preze tem um cão de guarda, neste caso Baleia, uma cadela pra lá de 

especial. Esse ser de quatro patas é sinônimo de sobrevivência. Sim, sobrevivência! As veredas 

do Nordeste são espinhosas, traiçoeiras, portanto, é preciso alguém ágil, esperta e atenta para lhe 

dar com esse cenário.  

Contudo, a Morte no cenário de Vidas Secas está para uma autenticação do que é o 

Nordeste em tempos de seca e desamparo. A acidez do solo, a amargura da dor no leito de 

morte, a ―necessidade da morte‖ como um reparo á manutenção da vida, ao menos o pouco que 

resta aos miseráveis donos do animal, possibilita adiar, posteriormente e possivelmente, a morte 

desta vez não de um animal, mas de um membro da família de Fabiano ou ele mesmo, quem 

sabe. É preciso resistir diante da morte!  

 

Baleia respirava depressa, a boca aberta, os queixos desgovernados, a língua 

pendente e insensível. Não sabia o que tinha sucedido. O estrondo, a pancada 
que recebera no quarto e a viagem difícil do barreiro ao fim do pátio 

desvaneciam-se no seu espírito. […] Baleia encostava a cabecinha fatigada na 

pedra. A pedra estava fria, certamente Sinhá Vitória tinha deixado o fogo 

apagar-se muito cedo. Baleia queria dormir. Acordaria feliz, num mundo cheio 
de preás. E lamberia as mãos de Fabiano, Um Fabiano enorme. As crianças se 

esponjariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro 

enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos, enormes (RAMOS, 
2004, p. 9) 

     

Uma cena dolorosa! Poética na sua descrição, mas gélida em seu desfecho. Um ciclo se 

fecha para iniciar outro e assim segue a narrativa, cheia de ―mormaço‖, quente, árida e seca, 
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sofrível…, tão sofrível quanto o preto e branco da morte..., quanto os espinhos de mandacaru 

cravados na carne sertaneja, na carne de Baleia.  

Sua morte revela parte do sofrimento do sertanejo, pois numa terra árida, quente e 

sofrível a dor e as chagas fazem parte do colorário simbólico que ―veste‖ os corpos marginais 

daqueles que por uma sorte as avessas encontram-se à margem de uma sociedade e que, 

conquanto, invisíveis aos olhos do modelo de sociedade nos anos 30, isto é, o coronelismo 

regional se apresentava como um movimento oligárquico que não visava contemplar o todo, 

mas apenas seus interesses, ou seja, primeiro a manutenção de suas riquezas com base numa 

mão de obra barata e sucateada; tem-se então, uma década divisora politicamente no Brasil. 

Contudo, transitória, já que se tinha de um lado uma elite agrária rural (Senhores do Café) de 

outro a ascensão da burguesia industrial e o crescimento do proletariado urbano os quais 

moldaram a atmosfera do Sertão e de suas narrativas.  

Isso quer dizer que a morte de Baleia não é um acontecimento isolado, mas simbólico no 

sentido de que a morte transcende o corpo ao mesmo tempo em que revela as dores que o 

ambiente, a vida lhe proporcionara; não fora uma vida justa, próspera..., mas um avesso as 

circunstancias da vida, aquilo que representa a dor e a negação de uma cultura, um povo, uma 

ideia... um estado simbólico numa parte do Brasil.  

Percebamos que baleia é condicionada, no leito de morte, a uma possibilidade de fartura 

num outro mundo, já que neste partira com fome, seca e açoitada pelas varejeiras que 

devoravam seu corpo dócil antes de respirar pela última vez: ―Baleia queria dormir. acordaria 

feliz, num mundo cheio de preás. E lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme‖. Em 

suma, morrera derrotada pelas desigualdades sociais que açoitavam seus donos e a si mesma. 

Enormes... seriam as farturas de preás e de amor de seus donos, isso em um outro plano.  

 

Entre um e outro as veredas: empréstimos heróicos 

 

Ao procurar sintetizar as palavras para poder falar de Graciliano Ramos e sua obra Vidas 

Secas, aqui apresentada de forma sintética, procurei tornar palpável e açucaradas suas palavras 

as quais descrevem parte de um Brasil ainda iminente moral e politicamente.  Para situar o leitor 

acerca do texto, esclarece-se que trata-se de um romance publicado no ano de 1938, cujo mesmo 

centra-se na descrição da miserabilidade de uma família de sertanejos que necessariamente 

migra de um lugar para outro em busca de um lar ou um lugar menos castigado pela seca, já que 

essa os martiriza e os condena a uma vida sofrível e docemente amarga. Como já sugerido 

anteriormente, o autor utiliza-se de poucos adjetivos os quais enxugam o texto, possibilitando 
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uma melhor compreensão da mensagem a qual impressa na narrativa. Por outro lado, essa 

composição mínima de adjetivos serve para ampliar a dimensão da aridez do ambiente bem 

como os efeitos sobre as pessoas as quais fazem parte desse cenário.  

A obra Vidas Secas é composta por 13 capítulos que nos guiam para um cenário severo e 

dialético. Contudo, apresenta-se de forma linear o que pode facilitar a leitura a partir de uma 

ordem aleatória, com exceção dos capítulos 1º (Mudança) e 9º (Fuga), pois ambos se 

completam, isto é, compõe o início e o fim de um ciclo. No capítulo da ―Mudança‖, temos a 

trajetória da família de Fabiano por entre os espinhos e os cactos do sertão, cuja paisagem estéril 

reflete a sequidão do destino que os carrega, já no capítulo da ―Fuga‖ estes, na condição de 

retirantes, saem da fazendo onde estavam por um longo tempo em busca de melhores condições. 

Logo, a miséria torna-se um elemento fulcral na narrativa visto que de uma hora para outra leva 

a família a retirar-se de onde estão e tentar a sorte em outro lugar, onde sintam-se menos 

engolidos pela tristeza do tempo... 

No entanto, uma curiosidade que nos adocica a alma! O Sertão sempre fora tema nas 

grandiosas narrativas da literatura regionalista dos anos 30 e, como não poderia deixar de 

referenciar, para efeito comparativo apenas, outro nome grandioso da Literatura Brasileira: João 

Guimarães Rosa, com sua obra Grande Sertão: Veredas. Assim como Graciliano Ramos, 

Guimarães Rosa também fala de um Sertão, de um sertanejo que se revela em linguagem ímpar. 

Buscando, sensivelmente, trança-los narrativamente vejamos: 

 

―Lugar sertão se divulga: é onde os pastos carecem de fechos; onde uma pode 

torar dez, quinze léguas, sem topar com casa de morador; é onde criminoso 
vive seu cristo-jesus, arredado do arrôcho de autoridade‖. (ROSA, 1956, p. 9). 

  

O fragmento mostra o lado severo do Sertão, isto é, a sequidão toma conta da pureza da 

vida na caatinga reforçando seu caráter excludente, tornando-a enfadonha, triste ao mesmo 

tempo em que descreve sua realidade para efeito contemplativo. Então, já que não se tem 

vizinhança por perto e sim a longas ―léguas‖ o sujeito ‗criminoso‘ por está longe das lentes das 

autoridades goza de um privilégio profundo, pois como diz o provérbio: ―Em terra de cego 

quem tem um olho só é rei‖, isto é, longe das lentes impositivas e discriminatórias o ―Eu‖ 

sertanejo, ―brabo que só a peste‖, passa a dominar o cenário. Rosa (9156) utiliza-se de uma 

linguagem impecável, organizada e à moda graciliana de ser, simples, como nesse outro 

fragmento: 

 

―Lhe falo do sertão. Do que não sei. Um grande sertão! Não sei. Ninguém 
ainda não sabe. Só umas raríssimas pessoas – e só essas poucas veredas, 
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veredazinhas . O que muito lhe agradeço é sua fineza de atenção‖. (ROSA, 
1956, p. 101)  

 

Ou seja, o que sabemos do Sertão? Quase nada, a não ser aqueles sertanejos que tecem a 

narrativa de um cotidiano fatídico, rochoso, porém, digno. No entanto, o Sertão enquanto 

personagem central da narrativa, também serve para denunciar a incapacidade política de 

administração: é preferível um homem morto pela ignorância à capacidade de leitura de si 

mesmo! Assim sendo: ―Sertão é o penal, criminal. Sertão é onde homem tem de ter a dura nuca 

e mão quadrada‖. (ROSA, 1956, p.110), isto é, precisa ser herói de si mesmo para poder lhe dar 

com o crime, sobretudo, o crime cometido contra ele mesmo: a injustiça. 

Tomando como ponto de partida tais considerações, vê-se que o heroísmo está impresso 

tanto em Fabiano (Vidas Secas, de Graciliano Ramos) quanto em Riboaldo (Grande Sertão: 

veredas de João Guimarães Rosa). Nesse ínterim, destaquemos o caráter diurno heroico em 

Fabiano e Riboaldo, na perspectiva durandiana, cujo mesmo impresso nas Estruturas 

Antropológicas do Imaginário.  

Bem, imaginar está no escopo da mente humana desde os tempos mitológicos vindo 

compor a amalgama transversal da razão, isto é, ascende um inconsciente que retorna a vida 

após longas ressonâncias... O heroísmo apresenta-se simbolicamente nas narrativas aqui 

discutidas. O herói no Sertão torna-se um símbolo de luta e resistência, como em nossos 

personagens, o que ora os concebe diurnamente ora noturnamente, até porque a necessidade 

constrói o cenário da prevenção: é melhor prevenir que remediar; às vezes é preciso ser ácido 

como veneno de cobra! Logo, os símbolos passam, pois a revelar a alquimia dos sentidos 

ampliando o que há de mais secreto no imaginário da vida. Para este fim, que aprendamos a nos 

posicionar ou até mesmo nos experienciar nos Regimes Diurnos e Noturnos, como sugere 

Gilbert Durand (1996).  No Regime Noturno, a dualidade, a dicotomia, as antíteses... fazem 

parte do nosso sistema real de símbolos e corporificações, eu diria, assistemática, isto é, sem um 

nexo e, portanto, contraditório; trata-se de uma luta constante em busca de um equilíbrio..., por 

outro lado o Regime Diurno: aquele, cujo mesmo repousa no alinhamento, eu diria, 

homogeneizante, isto é, caminha para o reparo, o repouso, a intimidade do "Eu" para consigo 

mesmo; quer dizer, há uma tentativa de compor, através das metáforas, aquilo que, no Regime 

Noturno, não se dá conta.      

Tendo em vista essa síntese, vemos que tanto Fabiano quanto Riboaldo podem ser 

―encaixados‖ no regime diurno heroico, isto porque apresentam-se, nas narrativas, de forma 

equilibrada, conquanto vez ou outra tomados pelo regime noturno, cujas condições os concebem 
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astuciosos até certo ponto, porém compreensíveis: eles vivenciam o sertão da vida, as veredas 

da ignorância, os espinhos da invisibilidade; precisam sobreviver! 

Em suma, tanto em Graciliano Ramos quanto em João Guimarães Rosa o Sertão é 

apresentado de forma cíclica, isto é, a partir de uma narrativa que contempla histórias e 

experiências para além da margem social. Contudo, estamos sim, à margem de uma invenção, 

cuja sensibilidade propõe um mundo à margem do homem límpido; as veredas já não dão conta 

dessa metáfora por si só, transgrediu-se e tornara-se realidade. É preciso então, que a arte de 

alinhar a linha das letras possa tornar criativa a arte do pensar, cuja margem está para um 

caminho poético, capaz de marginalizar a injustiça que deverasmente ceifa o justo sono dos 

justos sertanejos de meu Deus.  

 

Considerações Finais 

  

Depois de adentrar ao mato, revirar as pedras, afastar as carcaças, sentir a seca, perceber 

o voo dos urubus famintos e sedentos por um corpo cadavélico, avistar uma família de 

moribundos migrarem de um lugar para outro, sem rumo certo, enfrentar a rigidez do vento e o 

cheiro da morte iminentemente percebi que cheguei ao fim de uma etapa da imaginação: o da 

significação da vida perante a seca da alma em Graciliano Ramos. 

Lembremo-nos que em Graciliano Ramos é preciso ―dizer‖ a palavra, pois ela precisa ser 

simples para comunicar e não para servir aos interesses de uma governança burocrática e 

sórdida; é preciso reluzir a palavra, mas não como ouro falso! Tendo em vista essa premissa, 

Aragão (2010) reitera o que já sugerimos anteriormente: 

 

A palavra é o fenômeno ideológico por excelência. Todo ato ou todo objeto 
ideológico é sempre acompanhado, comentado, analisado, glosado por 

discurso, na medida em que a ligação que une linguagem e pensamento é uma 

ligação de unicidade. [...] O discurso é determinado pelas condições sócio-
históricas de sua produção, do mesmo modo que os objetos ou as formações 

ideológicas são condicionados por pertencerem a um corpo social no momento 

de sua história. (ARAGÃO, 2011, p. 08-09) 
  

Isso significa que o corpo e as ideias tornam-se instrumentos legais da própria palavra, 

isto é, a linguagem, as condições, a historicidade... formam o corpo diurno e noturno na 

narrativa de Ramos (2004), uma possibilidade de entender um cotidiano repleto de serenos 

gélidos, assim sendo, uma constante nos adornos do sertão nordestino; o que não nos distancia 

dos dias atuais, pois Vidas Secas é atualíssima, claro que com outra ―roupagem‖, mas está, 

ainda, representando nossas chagas cotidianas. Assim, a migração de um lugar para outro revela 
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a incapacidade de governanças as quais exclui cotidianamente os filhos pátrios de uma terra, 

cujas lembranças adocicam ou amargam o dizer das coisas. Wellington Pereira (2007) afirma 

que:  

 

A cotidianidade é a qualidade, a adjetivação dos procedimentos da vida 

cotidiana.  [...] O cotidiano das camadas periféricas dos grandes centros 
urbanos é sempre o que não deu certo, o fracasso de uma atitude social, ou 

mesmo, a demonstração da exclusão dos indivíduos do processo de 

―modernização‖, como uma ameaça aos ―vencedores‖ que já ultrapassaram os 
conceitos da modernização e podem usufruir da ―livre‖ circulação de bens 

simbólicos (PEREIRA, 2007, p. 67). 

 

Assim sendo, enxergamos na fala de Pereira (2007) uma crítica política tão quanto em 

Ramos (2004), ambos concordam que a usurpação de direitos é uma ilegalidade constante e uma 

afronta à dignidade humana. Nos anos 30, as elites cafeeiras tomavam para si o trabalho braçal 

dos serviçais pagando-lhe migalhas as quais mal pagavam o sustento de suas famílias; eram 

sujeitos frívolos aos olhos dos grandes donos de fazendas da época. Por último, reintero a honra 

de dizer, ao menos um pouco, aquilo que me fora permitido: a Palavra. 
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DA MELANCOLIA À QUEDA MORAL: A PERSONAGEM FEMININA EM MADAME 

BOVARY, O PRIMO BASÍLIO E CAETÉS  

 

Antony Cardoso Bezerra  

(UFRPE) 

 

Preâmbulo  

 

Em sua vocação moderna, de dar conta, seriamente, de aspectos da vida comezinha, o 

gênero romance possibilita converter em chaves narrativas questões muito mais relacionadas à 

individualidade que à coletividade, num processo que encoraja a identificação entre personagem 

e leitor. Essa condição se instaura por meio do que Nelly Levalet & Clément Rizet (2010, p. 

247), tendo em mente Madame Bovary (1856), de Gustave Flaubert (n. 1821; f. 1880), 

chamaram de «universalização do singular»
1
; no caso específico em apreço, por  meio de «uma 

descrição aparentemente objetiva», o autor «parte da descrição de uma passagem e de uma 

situação social e se finca na interioridade subjetiva de Emma [protagonista do romance].» 

(LEVALET & RIZET, 2010, p. 247.) No canônico romance francês, o percurso da personagem-

título tem seus condicionantes sociais e comportamentais nitidamente caracterizados por um 

narrador em terceira pessoa, externo à fábula; mas tais aspectos se articulam ao âmago da 

personagem, ao seu estado anímico e psicológico. Acometida por profunda melancolia, Emma é 

conduzida a uma queda moral e, por fim, à morte autoinfligida. 

Aquele que é o romance mais notório de Flaubert, não por acaso, pode ser convertido em 

parâmetro para a investigação dos elementos centrais que lhe dão forma: a busca por 

experiências que supram de sentido uma vida sem norte, a melancolia derivada da 

impossibilidade de os prazeres mundanos satisfazerem o indivíduo, o choque entre as vontades 

individuais e a conjuntura social, a derrocada moral e a consequente expiação da protagonista no 

encontro com a morte. Esse percurso, muito facilmente, faz dialogar Madame Bovary com um 

romance central da tradição realista em Língua Portuguesa, O Primo Basílio (1878), de Eça de 

Queirós (n. 1845; f. 1900). Acrescentando-se aos fatores já levantados o modo de narrar — em 

terceira pessoa e por meio da onisciência —, há, sim, muito a se observar numa leitura paralela 

das duas obras, sem que, por isso, seja necessário usar-se o viés da influência ou os 

instrumentais da Literatura Comparada. 

                                                             
1 Todas as citações de textos em língua estrangeira estão traduzidas ao Português. 
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Como terceiro elemento da cadeia ora proposta, convoca-se o romance de estreia daquele 

que é, ao lado de João Guimarães Rosa, o grande prosador de ficção brasileiro do séc. 20: 

Graciliano Ramos (n. 1892; f. 1953). Em Caetés (1933), na voz do introspectivo  e inseguro 

guarda-livros João Valério — também protagonista do romance —, conhece-se a pequena 

cidade de Palmeira dos Índios e o bem-sucedido cortejo que o jovem faz a Luísa Teixeira, a 

esposa do patrão. Também pela opção de uma voz enunciadora mais dostoievskiana que 

flaubertiana ou queirosiana, o romance de Ramos consegue trazer um suplemento aos dois 

livros que o antecedem na tradição: enquanto que Emma Bovary e Luísa Mendonça de Brito 

Carvalho têm revelada a sua melancolia, cujas causas se caracterizam com riqueza de detalhes 

nas narrativas que protagonizam; a Luísa de Caetés é como que uma sombra que só ganha vida 

nas palavras do homem que a seduz. 

Observar as soluções narrativas empregadas pelos três autores para expor ficcionalmente 

a existência melancólica das protagonistas é a incumbência que ora se assume, num plano que 

contemple (1) o conceito de melancolia e os seus condicionantes na Modernidade, 

particularmente no que se relaciona ao abandono da religião (na esfera literária, mas não 

apenas); (2) recortes da ampla fortuna crítica das obras; (3) os modos de narrar e a consequente 

construção da personagem romanesca. Não estão, aqui, indicadas etapas de uma investigação; 

antes, os elementos que acompanharão a leitura crítica dos romances. Tampouco se propõe uma 

abordagem densa ou ampla das três obras, dada a razão inversamente proporcional entre a sua 

estatura e o espaço de um breve artigo. Que se pense, assim, mais no nível de um exercício 

crítico que de uma contribuição expressiva à fortuna dos três romances. 

 

A melancolia de Emma e das duas Luísas: narração e construção das personagens 

 

No cap. 18 de Mimesis: a representação da realidade na Literatura Ocidental, em que 

contempla, sobretudo, a ficção dos escritores franceses Stendhal, Honoré de Balzac e Gustave 

Flaubert, o crítico Erich Auerbach analisa uma passagem de Madame Bovary, aquela em que a 

esposa de Charles encontra-se a jantar com o marido:  

 

Mas era sobretudo à hora das refeições que ela já não aguentava mais, naquela 

salinha do andar térreo, com o fogão fumegando, a porta rangendo, as paredes 
cheias de salitre, as lajes úmidas; toda a amargura da existência se lhe 

afigurava servida no prato e, ao fumegar do cozido, saíam-lhe do fundo da 

alma outros suspiros de tédio. (FLAUBERT, 2003, p. 81). 
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Na situação descrita, a uma personagem se confere atenção especial, Emma, cujo 

desespero, decorrente da vida medíocre em Tostes, é, aqui, apresentado «no ponto culminante», 

uma vez que, no decorrer da narrativa, será mostrado ―como desleixa tudo na casa, como deixa 

de cuidar de si mesma‖ (AUERBACH, 1976, p. 432-433). Não se limitando ao estado anímico 

da personagem, o filólogo alemão é capaz de observar, no trecho que escolheu, não apenas um 

«quadro» (estático e povoado por personagens): 

 

[…] o que é apresentado em primeiro lugar é a personagem Emma e, através 
dela, apresenta-se a situação. Ainda não se trata, contudo, como em alguns 

romances em primeira pessoa e em outras obras posteriores do mesmo tipo, da 

simples reprodução do conteúdo da consciência de Emma, daquilo que sente e 
do modo como o sente. (AUERBACH, 1976, p. 433). 

 

Não sem habilidade, o autor francês lança mão do ambiente para dar conta de todos os 

sentimentos que há no peito da jovem esposa — num jogo de mão dupla, bom dizer; tanto 

Emma é projetada sobre a situação, quanto a situação repercute os sentimentos dela. Auerbach 

percebe, nesse procedimento, a figura de um narrador que diz, pela personagem, todo o 

sofrimento que ela não seria capaz de verbalizar (cf. AUERBACH, 1976, p. 434). Mas se trata 

de um narrador que, em vez de descrever os pensamentos da protagonista (ou, como será 

comum na Literatura posterior, ter sua fala permeada pelo monólogo interior), caracteriza o 

estrato recôndito por meio da maneira como Emma se relaciona com o seu microcosmo, em 

suas reações exteriores (precisamente, daquilo que já não é capaz de conter). Noutros termos, 

Jean Dubois observou tal processo como marcante na ficção de Flaubert, em que existe uma 

forte especularidade interna, o que confere a esse plano uma grande força de evocação: cada 

pequeno círculo social figurado pelo romancista consiste num mundo, estabelecendo-se uma 

relação metonímica com o mundo em sentido amplo (cf. DUBOIS, 2000, p. 225).
2
 No caso de 

Emma, o espaço da personagem tem reforçada a sua condição de espelho da alma, numa espécie 

de figuração do que Jean Starobinski comentou acerca da lírica de Charles Baudelaire: «A 

experiência afetiva da melancolia […] é inseparável da representação de um espaço hostil, que 

bloqueia ou engole toda tentativa de movimento e que se torna, assim, o complemento externo 

do peso interno.» (STAROBINSKI, 2014, p. 39.) 

                                                             
2 No estudo que faz acerca da ficção de Graciliano Ramos e que adiante se retoma, Antonio Candido é capaz de 

observar procedimento algo similar em Caetés. No que reconhece uma herança queirosiana, o crítico brasileiro  

reputa a «rotação de conversa» com um procedimento que tanto contrapõe os campos de interesses de cada 

personagem, como os submete àquilo que consiste no principal objeto das vontades de João Valério; 

evidentemente, a paixão que nutre pela esposa do patrão (cf. CANDIDO, 2006, p. 22-23). 
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A melancolia de Emma e seu caráter de prisão são muito bem traduzidos noutra 

passagem de Madame Bovary, quase que lapidar no sentido anotado. Não mais recebendo 

convite a participar dos bailes do Marquês d‘Andervilles, o coração de Emma 

 

[…] ficou de novo vazio, recomeçando a série dos dias monótonos. 

Iam, pois, continuar assim, uns após outros, sempre os mesmos, incontáveis, 
sem surpresas! As outras existências, por mais insípidas que fossem, tinham, 

pelo menos, a possibilidade do inesperado. Uma aventura trazia consigo, às 

vezes, peripécias sem fim, o cenário transformava-se. Mas para ela nada surgia, 
era a vontade de Deus! O futuro era um corredor escuro, que tinha, no extremo, 

a porta bem fechada. (FLAUBERT, 2003, p. 78.) 

 

Sem o anestésico da experiência imediata, Emma já não mais consegue encontrar 

perspectiva. Seu Deus não é um que a salve, mas um que a condene e, dentro da existência que 

lhe coube, resta apenas voltar-se para a materialização das aventuras romanescas. Ao longo da 

narrativa, é possível o diagnóstico de todo o caminho percorrido por Emma, dos cuidados do pai 

viúvo até ao casamento com Charles; e, depois disso, à degradação moral nos braços de 

Rodolphe e de Léon. Ainda que educada num convento, já se vê que não é na religião que 

Emma encontrará sentido, mas, sim, numa transcendência, que, em aparente contradição, é 

mundana: a leitura de narrativas ficcionais, que lhe proporcionam parâmetros inexequíveis para 

a vida conforme esta se lhe apresenta. (É, a propósito, o quadro que se reedita em O Primo 

Basílio e que embasa também a frivolidade de Luísa.) Emma rechaça o elemento religioso no 

que ele pode prover de razão para suportar a existência terrena.
3
 Nessa senda, assume 

comportamento que corresponde ao que Yves Bonnefoy identifica como uma das chaves para a 

melancolia moderna: 

 
[…] é talvez o que há de mais característico das culturas do Ocidente. Nascida 

do esvaziamento do sagrado, da distância crescente entre a consciência e o 

divino, refratada e refletida pelas situações e pelas obras mais diversas, ela é o 

espinho na carne dessa Modernidade que está sempre nascendo […]. 
(BONNEFOY, 2014, p. 7).   

 

Por só conseguir fixar-se no que é material — e, ainda mais, num horizonte cerrado 

como o de Tostes —, a esposa do médico Charles Bovary vê-se numa encruzilhada que só se 

pode atravessar pela suposta emulação do que está veiculado nos romances que lê. A falta de 

                                                             
3 É na estudante Emma, conforme se pode observar na pt. 1, cap. 6 do romance, que está o índice da sua pobreza 

espiritual e, por conseguinte, de sua falta de norte: «Vivendo, pois, sem nunca sair da morna atmosfera das aulas, 

entre aquelas mulheres de cútis muito brancas e de grandes rosários com cruzes de latão, foi descaindo docemente 

para a languidez mística que se exala dos perfumes do altar, da frescura da água-benta e do flamejar dos círios. Em 

vez de assistir à missa, contemplava no seu livro as vinhetas piedosas, bordadas de azul, e amava a ovelhinha 

enferma, o sagrado coração trespassado de flechas agudas, o pobre Jesus que no caminho caiu sob a cruz.‖ 

(FLAUBERT, 2003, p. 46.) Menos um caminho para a fé e para o aprimoramento pessoal, a instituição religiosa se 

converte, para a dispersa Emma, num jogo mundano. 
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perspectivas concretiza-se pela melancolia e é esse sentimento que a prepara para as aventuras 

extraconjugais. Curioso é notar que Flaubert, autor de notório comportamento anticlerical (cf. 

BUSI, 1990, p. 95), atribua ao desligamento de Emma uma das condições para o seu destino 

mofino. Mas é que, conforme explica Frederick Busi, apenas superficialmente Flaubert é um 

autor antirreligioso à moda antiga: 

 
Talvez ele tenha permanecido um ―filho de Voltaire‖, mas ele tinha sentimento 

de revolta contra os filisteus liberais — e oportunistas —, como Homais, que 

invocava o voltairianismo apenas para ir além na própria carreira (bem como 

fez Voltaire). Parece que é na base do romance […] que Flaubert pinta, 
graficamente, a confusão da mente humana em sua percepção do divino e do 

bem. (BUSI, 1990, p. 106-107.) 

 

Sem deixar de denunciar aquilo que identifica como nocivo no Cristianismo — até 

mesmo por ser um homem sem fé religiosa —, nem por isso o escritor francês abre mão de 

reconhecer o papel da religião na vida humana e como, de algum modo, é capaz de a preencher 

de sentido. Acaba por figurar, na personagem de Emma, a carência acarretada por uma 

existência desprovida de motivações e de perspectivas; senão aquelas de natureza hedonista, 

pautadas no aqui e agora e, por isso mesmo, insuficientes como elemento definidor da existência 

humana. Avant la lettre, parece haver uma convergência com o que, quase um século depois, 

Viktor E. Frankl, o criador da Logoterapia, afirmaria: «A sociedade do bem-estar traz consigo 

uma profusão de tempo livre que oferece, é verdade, ocasião para se configurar uma vida plena 

de sentido, mas que, na realidade, não faz senão aflorar o vazio existencial […].» (FRANKL, 

2015, p. 28.) Intencionalmente ou não, o fato é que o autor francês denuncia essa crise 

existencial, condicionante que será do fim da personagem.
4
 

Condição não de todo distante daquela verificável em Emma Bovary é a da protagonista 

do romance O Primo Basílio, de Eça de Queirós, talvez a obra mais conhecida do autor. Luísa 

Mendonça de Brito Carvalho, esposa de Jorge, é uma jovem frívola e de vida modorrenta, na 

provinciana Lisboa da segunda metade do séc. 19. Assim como sucede com a sua contraparte 

francesa, lia muitos romances: «tinha uma assinatura, na Baixa, ao mês. Em solteira, aos 18 

anos, entusiasmara-se por Walter Scott e pela Escócia; desejara então viver num daqueles 

castelos escoceses […] Mas agora era o moderno que a cativava, Paris, as suas mobílias, as suas 

sentimentalidades.» (QUEIRÓS, [19__]A, p. 847-848.) É logo no primeiro capítulo do livro que 

                                                             
4 Para além do exposto, Flaubert confere aos referenciais religiosos, ainda mais, um papel até certo ponto 

estruturador do romance, num reconhecimento do arcabouço cristão que vigora em seu horizonte. Busi (1990, p. 

105-107) observou-o com precisão, tanto no que diz respeito à simbologia cristã por detrás do nome das 

personagens, como, mesmo, na trajetória de Emma:  «Ao longo de todo o seu desespero e até o suicídio, Emma se 

converte na vítima sacrificial desse drama.» 
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se tem uma imagem ampla da personagem, de seus hábitos e de seu caráter. Também é a esta 

altura que já se vem a saber da ida de Basílio, primo e namorado de juventude de Luísa, a 

Lisboa, no que se pode detectar uma oferta, à partida, de praticamente tudo aquilo que possa  

indiciar o percurso da personagem e que um crítico contemporâneo a Eça de Queirós, o também 

romancista Machado de Assis, entende como limitação do romance, dada a alegada 

simploriedade com que se constrói a queda da mulher:  

 

Casada com Jorge, faz este uma viagem ao Alentejo, ficando ela sozinha em 
Lisboa; aparece-lhe o primo Basílio, que a amou em solteira. Ela já o não ama; 

quando leu a notícia da chegada dele, doze dias antes, ficou muito «admirada»; 

depois foi cuidar dos coletes do marido. Agora, que o vê, começa por ficar 
nervosa; ele lhe fala das viagens, do patriarca de Jerusalém, do papa, das luvas 

de oito botões, de um rosário e dos namoros de outro tempo; diz-lhe que 

estimara ter vindo justamente na ocasião de estar o marido ausente. Era uma 

injúria: Luísa fez-se escarlate; mas à despedida dá-lhe a mão a beijar, dá-lhe até 
a entender que o espera no dia seguinte. Ele sai; Luísa sente-se «afogueada, 

cansada», vai despir-se diante de um espelho, «olhando-se muito, gostando de 

se ver branca». 
[…] 

Assim, essa ligação de algumas semanas, que é o fato inicial e essencial da 

ação, não passa de um incidente erótico, sem relevo, vulgar. Que tem o leitor 

do livro com essas duas criaturas sem ocupação nem sentimentos? 
Positivamente nada. (ASSIS, 2004, p. 905-906.) 

 

Para além daquilo que soa como uma birra contra um modo de representação ficcional 

que destoaria do seu próprio — não vale a pena, neste momento, contrapor a estética do 

romance conforme praticada pelos dois valiosos escritores —, o que parece faltar ao dublê de 

crítico e ficcionista é o entendimento pleno do estado anímico da personagem. Talvez o destino 

da jovem esposa seja escrito à partida precisamente pela ausência de disposição para enxergar a 

vida em toda a complexidade que esta possa proporcionar. Fechada num lar que lhe oferta muito 

poucas oportunidades de entender as coisas do mundo e o seu alcance — e com relações 

pessoais que perpetuam a leitura distorcida da realidade, como se dá com a amorfa D. Felicidade 

e com a adúltera Leopoldina —, Luísa depara com uma queda moral resultante de causas que se 

sustentam tanto no âmago da personagem como nas motivações sociais. No que diz respeito às 

disposições idiossincráticas da esposa de Jorge, é na melancolia que se pode encontrar 

fundamento. É um voltar-se para dentro de si e compor um mundo ao seu gosto, sem medir as 

consequências das ações — seja no plano social, seja no plano individual (conforme, a 

propósito, fizera Emma). 

 

Ah! Positivamente devia escrever a Jorge, que voltasse depressa! Que o que 
tinha graça era ir surpreendê-lo a Évora, cair-lhe no Tabaquinho, um dia, às 

três horas! E quando ele entrasse empoeirado e encalmado, de lunetas azuis, 
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atirar-se-lhe ao pescoço! E à tardinha, pelo braço dele, ainda quebrada da 
jornada, com um vestido fresco, ir ver a cidade. Pelas ruas estreitas e tristes 

admiravam-na muito. Os homens vinham às portas das lojas. Quem seria? É de 

Lisboa. É a do Engenheiro. — E diante do toucador, apertando o corpete do 
vestido, sorria àquelas imaginações, e ao seu rosto, no espelho. (QUEIRÓS, 

[19__]A, p. 877.) 

 

Indisposta pela absoluta falta do que fazer — «entristecia sem razão, caía numa vaga 

sentimentalidade» (QUEIRÓS, [19__]A, p. 876) —, Luísa imagina surpreender o marido em 

Évora, onde ele está a trabalho. E é diante do espelho que a personagem se encontra a divagar, 

uma espécie de elemento mediador que muito diz do sentimento melancólico e que, não é 

demais lembrar, tem presença constante na vida da jovem esposa. Pensando não no sexo 

feminino (de vez que é Baudelaire que tem por escopo), Starobinski faz consideração que, ainda 

assim, pode-se aproximar de Luísa: «Ora, o dândi, cuja grande ocupação é a toalete e a busca do 

sublime pessoal, ‗deve viver e dormir diante de um espelho‘.» (STAROBINSKI, 2014, p. 23.) 

Ainda o autor suíço dissera: «É bom lembrar que, por vezes, a tradição iconológica associou à 

melancolia o espelho e o olhar voltado para a imagem refletida.» (STAROBINSKI, 2014, p. 19.) 

A partir do que vê no espelho, Luísa anela ser desejada, admirada; talvez seja esse o único canal 

que lhe permita efetivamente sair de dentro de si para o mundo. Numa «farpa» (crônica) 

publicada em Março de 1872, o romancista português já alertara para a frivolidade das jovens 

candidatas ao casamento em Lisboa, as «meninas solteiras»: «Os seus dias são passados na 

preguiça de um sofá […].» (QUEIRÓS, [19__]B, p. 1201.) É precisamente essa a apatia que se 

poderá encontrar em Luísa, que tende a preencher seu tempo livre com diversões efêmeras e 

despidas de sentido existencial. Nem a religião cumpre tal papel em efetivo; diz Eça de Queirós 

na mesma «farpa»:  

 
Ora para que se ensina a religião a um homem ou a uma mulher? Para lhe dar 

um guia para a sua consciência e um guia para a sua inteligência; uma doutrina 

que lhe mostre o que deve pensar e o que lhe aponte o que deve fazer: critério 

para bem julgar e critério para bem viver. O que se lhe ensina, porém, no 
catecismo? Uma série de fórmulas e de palavras combinadas, cujo sentido lhe é 

tão estranho como uma língua ignorada. (QUEIRÓS, [19__]B, p. 1206-1207.) 

 

Luísa, em consonância com o retrato pintado por Eça de Queirós para caracterizar uma 

condição, nem de longe incorpora os valores cristãos no próprio comportamento, mas os evoca 

quando, p. ex., está em conversação com Leopoldina, a amiga libertina de quem se vê diferente: 

após declarar «imoral» o tratamento que a outra dá às coisas do espírito, a esposa de Jorge irrita 

a interlocutora, falando «vagamente nos deveres, da religião.»; para a amante de Basílio, 

conforme diz o narrador, «A felicidade, a verdadeira, […] era ser honesta.» (QUEIRÓS, 

[19__]A, p. 954). A sua impreparação para as coisas do mundo, ao prostrá-la num sentimento de 
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melancolia, impede-a de enxergar a realidade com clareza, não se sentindo à vontade com os 

desvarios de Leopoldina, mas entendendo como sublimes os seus. Em caminhada pelas ruas de 

Lisboa, salta, novamente, sua veia de juíza:  

 

Na Rua Ocidental, viu vir a D. Camila — uma senhora casada com um velho, 

ilustre pelos seus amantes. Parecia grávida; e adiantava-se devagar, com a face 
branca satisfeita, uma lassitude do corpo arredondado, passeando um 

marmanjozinho de jaqueta cor de pinhão, uma pequerrucha de sainhas tufadas, 

e adiante uma ama, vestida de lavradeira, empurrava um carrinho de mão onde 
um bebé se babava. E a Camila, feliz, vinha tranquilamente pela rua expondo 

as suas fecundidades adúlteras! Era muito festejada; ninguém dizia mal dela; 

era rica, dava soirées... — «O que é o mundo!» — pensava Luísa. (QUEIRÓS, 

[19__]A, p. 1013.) 
 

Ao atribuir à situação social o respeito a que faz jus o indivíduo na sociedade, Luísa 

acaba por fechar os olhos para a própria situação; longe de ser honesta, longe de ser respeitável. 

Outro traço da melancolia se pode, aqui, identificar, tanto na observação desairosa de si própria, 

quanto, sobretudo, na incapacidade de observar o mundo conforme ele mesmo se apresenta. O 

mundo de Luísa parece alienante em duplo sentido: tanto não tem a consciência de sua situação 

individual, quanto, por consequência, é incapaz de flagrar sua queda moral em face do espaço 

social. A melancolia, assim, faz com que a personagem se volte para o próprio interior, o que 

enevoa a compreensão da esfera coletiva. Ou, como diria Starobinski (2014, p. 68) em seu 

estudo sobre a melancolia em Baudelaire, «[…] quando, em nossa percepção, o real é incapaz de 

valer como tal, torna-se necessário desdobrá-lo num segundo sentido, a fim de impedir a 

dissipação total do sentido e a intrusão do não sentido.» 

Esse quadro, no romance, também ser resolve por meio de um artifício narrativo, o que 

se pode perceber a partir das análises empreendidas por Ernesto Guerra da Cal (1969). 

Considere-se, ainda, a visão que Luísa tem ao passear pelas ruas de Lisboa. No trecho, vale 

salientar um elemento diferencial em face do modo de narrar dominantemente empregado, p. 

ex., em Madame Bovary. Note-se que o narrador não apenas expressa abertamente a natureza 

dos pensamentos de Luísa, como tem sua fala permeada pelos juízos de valor da personagem. 

Ernesto Guerra da Cal salienta o emprego do de chamado «estilo indireto livre», por meio de 

que «consegue Eça descarregar e afastar a monotonia ao paralelismo do diálogo, bem assim 

como tornar mais ligeiros e amenos os monólogos mentais — tão perigosamente longos e 

abundantes nos romances da escola realista.» (GUERRA DA CAL, 1969, p. 181.) Trata-se de 

procedimento narrativo que incrementa o entendimento do que se passa no íntimo da 

protagonista e que ancora, interna e externamente, a narrativa em sua visão de mundo. Um passo 

adiante, via narração em primeira pessoa, dá-se em Caetés. 
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Em face dos seus colegas francês e português, Graciliano Ramos, ao debutar como 

romancista, lança mão de procedimentos narrativos diferentes para figurar o adultério. Sobre o 

ato, em si, Caetés oferece informações que não o põem em dúvida: Luísa, mulher casada com o 

patrão de João Valério, tem um caso amoroso com o guarda-livros e aspirante a escritor. O 

marido traído, Adrião Teixeira, é consideravelmente mais velho que o empregado: sessenta anos 

para aquele; vinte e quatro para este. A atmosfera provinciana de Palmeira dos Índios é filtrada 

pela experiência, pelo olhar e pelas reflexões de João Valério, que, mais do que escrever sobre 

lances referentes aos índios caetés — aqui, o título do romance —, dá conta mesmo é do espaço 

imediato por que se movimenta: a cidade pequena em todos os seus níveis.
5
 Eis aí a chave 

diferenciadora do romance do séc. 20 quando contrastado com os dois livros oitocentistas: a 

narração em primeira pessoa e a parcialidade que implica não apenas mudam a focalização do 

adultério (em Caetés, mais masculina que feminina), como deixam em aberto as motivações que 

levam a mulher casada à queda moral. Em poucas palavras, a narração e o consequente ponto de 

vista eleitos pelo autor brasileiro oferecem uma nova condição a um tema já sedimentado no 

século anterior.
6
 

Lançando mão de exemplificação variada — que passa por romancistas de diferentes 

horizontes, como Henry Fielding, Honoré de Balzac e D. H. Lawrence —, a teórica israelense 

Shlomith Rimmon-Kenan observa que o narrador do romance, quando não participa da fábula 

que narra, parece ter maior autoridade em face do narrado, por meio da chamada onisciência. A 

autora, com perspicácia, salienta que a ideia de um «narrador onisciente» talvez soe exagerada 

se se pensar na complexidade de uma narrador extradiegético moderno, embora não se possam 

negar alguns traços que ainda permanecem marcantes, tais como: «familiaridade, em princípio, 

com os pensamentos e sentimentos mais profundos das personagens; conhecimento do passado, 

do presente e do futuro; presença em locais em que as personagens estariam, supostamente, 

desacompanhadas […]; bem como o conhecimento simultâneo de acontecimentos […].» 

                                                             
5 Fato por demais conhecido, mas nem por isso dispensado de reiteração, Graciliano Ramos foi prefeito da cidade 

do Agreste alagoano entre os anos de 1928 e 1930, quando renuncia ao cargo. Não é devaneio creditar ao  

conhecimento prático a base do que se ficcionalizaria em Caetés; a indolência e as pequenas intrigas presentes na 

Palmeira dos Índios romanesca, assim, não está alheada do mundo em que o autor viveu. Os não pouco conhecidos 

Relatórios do então prefeito viriam a ser editados em livro sob a organização de Mário Hélio Gomes de Lima, 
textos que sinalizam o prosador de ficção à altura encoberto (RAMOS, 1994). Dênis de Moraes, em O Velho 

Graça: uma biografia de Graciliano Ramos, relata, precisamente, as versões da história de um prefeito-escritor que 

se converteu num autor reconhecido; a redação do administrador público foi capaz de indiciar o grande prosador. 

(Cf. MORAES, 2012, p. 138-139.) 
6 O destaque à construção da voz narrativa em Caetés, vale dizer, não escapou à crítica do romance, que, no 

entendimento de Luís Bueno, sintetiza as vocações «psicológica» e «social» da ficção brasileira na década de 1930, 

condição que, muito claramente, é filtrada pelo «caráter introspectivo do romance». Em resumo: «A introdução do 

narrador em primeira pessoa subverte bastante o modelo naturalista.» (BUENO, 2006, p. 228; p. 232). 
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(RIMMON-KENAN, 2002, p. 98.) É essa a situação verificável tanto em Madame Bovary 

quanto em O Primo Basílio, em que os condicionantes para o comportamento das personagens 

femininas não se sugerem: afirmam-se. 

Tanto o romance de Flaubert quanto o de Queirós tendem a trazer o que se pode chamar 

de um narrador confiável, aquele capaz de dar conta, com autoridade, da verdade ficcional. O 

narrador não confiável, por seu turno, seria um cuja fala despertasse suspeitas no leitor. 

Conforme evidencia Rimmon-Kenan, entrementes, ambas as condições se operam num 

espectro, em diferentes graus. No que diz respeito à falta de confiança, p. ex., os sinais «são, 

talvez, mais fáceis de se especificar, […] como residindo no conhecimento limitado, seu 

envolvimento pessoal e seu esquema de valores problemático.» (RIMMON-KENAN, 2002, p. 

103.) Em certa medida, é a situação de João Valério, não tanto no sentido de o seu discurso ser 

vazado de modo a fomentar o questionamento à verdade do que escreve sobre si e sobre o 

mundo; mas, sobretudo, pela pintura tangencial da realidade na ficção e, por desdobramento que 

ora desperta particular interesse, na construção parcial da personagem Luísa Teixeira, que vive 

apenas nas e pelas palavras do amante. Faltam, na superfície da narrativa, razões evidentes que 

levassem a mulher casada e recatada a entregar-se ao homem que, aparentemente e num 

momento inicial da fábula, não lhe despertava qualquer sentido de desejo ou de paixão. João 

Valério tampouco com isso se importa, sendo, a materialização da conquista, muito mais 

importante que os meios para a conseguir; meios que, entenda-se, fatalmente passariam pelo 

entendimento mais claro do que habita o íntimo da esposa do patrão e que, assim, desnudariam 

um caráter ou um estado de alma. 

Mais aparentado a O Primo Basílio que a Madame Bovary, o início de Caetés é 

revelador dos encaminhamentos que a narrativa tomará. Se, no escritor português, Luísa saber 

da chegada do primo a Lisboa parece prometer o muito que entre os dois sucederá; em Ramos, o 

ápice de um processo até então sub-reptício se constitui a partir do quanto de amargura trouxe 

ao protagonista e narrador João Valério. 

 

Adrião, arrastando a perna, tinha-se recolhido ao quarto, queixando-se de uma 
forte dor de cabeça. Fui colocar a xícara na bandeja. E dispunha-me a sair, 

porque sentia acanhamento e não encontrava assunto para conversar. 

Luísa quis mostrar-me uma passagem no livro que lia. Curvou-se. Não me 
contive e dei-lhe dois beijos no cachaço. Ela ergueu-se, indignada: 

— O senhor é doido? Que ousadia é essa? Eu... 

Não pôde continuar. Dos olhos, que deitavam faíscas, saltaram lágrimas. 
Desesperadamente perturbado, gaguejei tremendo: 

— Perdoe, minha senhora. Foi uma doidice. 

— É bom que se vá embora, gemeu Luísa com o lenço no rosto. 
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— Foi uma tentação, balbuciei sufocado, agarrando o chapéu. Se a senhora 
soubesse... Três anos nisto! O que tenho sofrido por sua causa... Não volto 

aqui. Adeus. (RAMOS, 2013, p. 17.) 

 

Menos que um jogo de ocultação ou de ambiguidades, o autor lança mão de um 

expediente efetivamente realista, na medida em que parcializa — porque parcial é o 

conhecimento humano das coisas — a representação dos eventos. E já estão, nesse início, todas 

as cartas sobre a mesa: um marido doente, uma esposa apetecível e um empregado imoral. Por 

que Luísa recua? Haverá mudanças significativas em seu caráter que a façam, no decorrer da 

narrativa, ceder à investida de João Valério, que por três anos suportara a tentação? Mais 

conjectural que resultado de uma revelação, a constituição de Luísa Teixeira passa muito por 

aquilo que, em sentido geral, afirmou Rimmon-Kenan (2002, p. 38) acerca da personagem 

ficcional: «trata-se de uma construção, elaborada pelo leitor a partir das várias indicações 

dispersas ao longo do texto.» A questão está em que, numa narração em primeira pessoa, o que 

se diz acerca de uma personagem emana menos da autoridade da voz que da percepção limitada; 

e, no que diz respeito à figura de Luísa, pálida é a imagem que se possa alcançar, porque 

também pálido é o interesse do narrador pelo íntimo de Luísa. 

O objeto de adoração de João Valério é delineado mais num presente e num passado 

recente que em seu processo formativo. Se é possível saber a natureza da educação recebida 

pelas protagonistas de Flaubert e de Queirós nos recuos que o narrador faz no tempo; no caso da 

esposa de Adrião, é a experiência do guarda-livros com ela a condição que propicia juntarem-se 

elementos que a caracterizem — mais externa que animicamente, vale dizer. A condição de 

mulher educada — sobretudo em contraste à mediocridade que viceja em Palmeira dos Índios 

— está em atributos perceptíveis da vida social, como se pode perceber nos apontamentos e nas 

construções mentais do narrador: «Algumas vezes Luísa falava de contos, versos, novelas.» 

(RAMOS, 2013, p. 18.); «Luísa, ao piano, divagava por trechos de operetas […]» (RAMOS, 

2013, p. 18.) Ora, também de Marta Varejão, jovem viúva que entra na órbita de interesse de 

João Valério, vem-se a saber de atributos assemelhados, conforme vem à tona na conversação 

entre o guarda-livros e o jornalista Isidoro Pinheiro: 

 

— E se você casasse com a Marta? 

Casar com a Marta? Recuei, desconfiado: 
— Que interesse tem você nisso, Pinheiro? 

— Interesse? Nenhum. Mas acho... 

— O que não compreendo é essa preocupação de me querer amarrar à força. Já 

me deu três vezes o mesmo conselho. 
— É que desejo a sua felicidade, rapaz. 

— E quem lhe disse que eu seria feliz casando com ela? 
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— Quem me disse? E por que não seria? A pequena é bonita, bem-educada, 
toca piano, esteve no colégio das freiras. (RAMOS, 2013, p. 41-42.) 

 

Não há conhecimento suficiente de Luísa — bem como de outras personagens — que 

permita aceder ao seu espírito e às suas motivações. (As de João Valério, mais de atração física, 

patenteiam-se: «Afinal eu não tinha culpa. Tão linda, branca e forte, com as mãos de longos 

dedos bons para beijos, os olhos grandes e azuis…»; RAMOS, 2013, p. 22.) Configura-se, 

assim, uma sequência — não de todo encadeada — de eventos que, a partir da tumultuosa 

relação entre João Valério e Luísa, dão mostras do perfil da esposa adúltera, mas sem 

tachativamente o fazer. Considerando-se o tempo da narração (predominantemente, o de um 

pretérito próximo: vive-se e relata-se), é possível traçarem-se cinco momentos que envolvem as 

duas personagens: (1) o da investida primeira de João Valério; (2) o do afastamento da casa de 

Adrião Teixeira; (3) o da gradativa reaproximação entre o guarda-livros e a esposa do patrão; 

(4) o do cometimento do adultério; (5) o do suicídio de Adrião e da conclusão do enlace entre 

Luísa e João Valério. A transição do terceiro ao quarto momento poderia ser a altura que mais 

elementos trouxesse do que conduz Luísa a entregar-se ao assediador, mas só o faz 

indicialmente. A capitulação de Luísa, que bem se caracteriza entre os caps. 19 e 20, logo se 

revela incapaz de despertar efusão em João Valério, num anticlímax marcante. Depois de passar 

da visão de adoração à de piedade pela mulher com que se associa carnalmente (cf. RAMOS, 

2013, p. 134), o narrador tem despertado o senso de realidade e, talvez pela primeira vez, faça 

uma avaliação efetiva do que há no íntimo da amante: 

 

Não lhe caí aos pés, com uma devoção mais ou menos fingida. A felicidade 
perfeita a que aspirei, sem poder concebê-la, rapidamente se desfez no meu 

espírito. Livre dos atributos que lhe emprestei, Luísa me apareceu tal qual era, 

uma criatura sensível que, tendo necessidade de amar alguém, me preferira ao 
dr. Liberato e ao Pinheiro, os indivíduos moços que frequentavam a casa dela. 

(RAMOS, 2013, p. 135.) 

 

Obnubilado por uma fixação mais sexual que espiritual, João Valério parece cair em si 

quando, em efetivo, torna-se amante de Luísa. O que fica saliente, dessa mudança de situação, é 

a pouca ou nenhuma atenção que dá aos atributos psicológicos ou de caráter da mulher. 

Reduzida a mera conquista, de Luísa, nas palavras do narrador, muito pouco sobressai como 

subsídio para compreender o que a leva ao adultério. Suas recusas às investidas de João Valério 

parecem pouco convincentes ao guarda-livros —  a relação de mãe e filho; a amizade em vez do 

amor (cf. RAMOS, 2013, p. 66; p. 133) — e só na alegria fugaz que demonstra nos braços do 

amante é que se pode entender o quanto uma vida reservada é, também, atravessada pela 

melancolia. A um passeio em que estão Luísa, D. Josefa, Clementina e D. Engrácia, é 
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acrescentada a presença de João Valério. Como reação a um comentário inconveniente deste 

sobre os trajes de D. Engrácia, vê-se uma Luísa que «riu-se divertida» (RAMOS, 2013, p. 138). 

O passeio à Lagoa é, de certeza, o ensejo que revela uma mulher mais vertical e de reações 

humanas, como em sua repulsa ao Neves, cuja «vida íntima é abjeta» (RAMOS, 2013, p. 141), 

conforme o narrador. 

 
Por que será que Luísa, que não sabe nada, volta o rosto quando o vê, cheia de 

nojo? Lembrei-me da faculdade que ela possui de sentir a miséria alheia: a 

fome do sapateiro, os gemidos da tísica, as pancadas do martelo, alta noite. 

Talvez, por um misterioso instinto, a pobreza moral do Neves se lhe revelasse 
confusamente, provocando uma repulsão que a generosidade dela não pode 

vencer. (RAMOS, 2013, p. 141.) 

 

Bem verdadeiro é que Luísa Teixeira tenha um comportamento um quê próximo ao de 

sua homônima portuguesa: julgando, quando, ela mesma, tem lá suas faltas. Mas o próprio João 

Valério assinala qualidades na amante, qualidades que revelam um sentimento de solidariedade 

(de que o maior exemplo é a comiseração dos pobres) não percebidas nas personagens de 

Flaubert e de Queirós. E é uma mulher que sente a morte do marido traído, participa 

sinceramente da vida religiosa de Palmeira dos Índios, bem como sequer cogita o suicídio — 

procedimento adotado por Emma —; tampouco perde a vontade de viver — o que se dá com a 

esposa de Jorge. Em momento próximo ao final do romance, a dissolução do enlace com João 

Valério revela uma mulher altiva, mas não indiferente diante da situação. 

 
— O que eu queria era declarar que me considero obrigado... moralmente 

obrigado... 

Ela estremeceu, encarou-me: 
— Obrigado a quê, João Valério? A casar comigo? 

— A acolher qualquer resolução sua, respondi timidamente. Supus... 

compreende? Não sei... Todos os dias me preparava para vir. 
— E vem depois de dois meses, João Valério? 

— Que havia de fazer? Um golpe, um abalo tão grande... E tive acanhamento. 

É natural. Se foi por isso que me fechou a porta uma semana... 

— Não, disse ela erguendo-se. Não precisa justificar-se. 
E, aproximando-se, falando-me quase ao ouvido: 

— É que desapareceu tudo. 

— Tem certeza? perguntei levantando-me. 
E percebi logo que a pergunta era idiota. 

[…] 

— Adeus, balbuciou Luísa com uma lágrima na pálpebra. 
— Adeus, gemi. 

Apertei-lhe a mão, fria, mas os dedos dela permaneceram inertes sob a pressão 

dos meus. Quis beijá-los — faltou-me o ânimo. 

— Adeus. 
Fui até a porta da saleta, voltei-me ainda uma vez. Luísa soluçava, caída para 

cima do piano. Vacilei um instante e depois saí. (RAMOS, 2013, p. 198.) 
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A Luísa que chama o amante à realidade é a mesma que, sim, chorará diante de mais um 

desalento. Mas isso não a impedirá de continuar os negócios do marido. O parentesco com o 

ambiente e as situações figuradas no romance francês e no português — bem como, sim, a 

sugerida melancolia da protagonista — não produz uma personagem que sucumba diante da 

situação adversa. Porque as conjunturas são diversas, porque são diversos os modos de narrar e 

porque, ainda mais, diversas são as experiências humanas com a melancolia.  
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NA TRILHA DOS CAETÉS: A ONTOGÊNESE DO ROMANCISTA GRACILIANO 

RAMOS  

 

Cosme Rogério Ferreira  

(IFAL) 

Silvaneide Maria da Conceição Freitas 

(UFAL) 

 

Introdução  

 

É bem sabida a importância de Graciliano Ramos (1892-1953) como profundo descritor 

da realidade social brasileira, sendo a trajetória biobibliográfica do mais célebre literato 

alagoano constantemente estudada à luz de múltiplas perspectivas de investigação. O texto que 

ora se apresenta objetiva apreender como foram construídas as disposições literárias de 

Graciliano em Palmeira dos Índios, cidade onde o consagrado romancista brasileiro viveu entre 

as décadas de 1910 e 1930.  

Nascido na cidade alagoana de Quebrangulo (palavra paroxítona), e tendo passado parte 

da infância e adolescência entre Buíque (PE), Viçosa (AL) e Maceió (AL), Graciliano teve uma 

ligação afetiva muito mais forte com Palmeira dos Índios (AL), onde foi comerciante, professor, 

jornalista, presidente da Junta Escolar do Município (cargo hoje equivalente ao de secretário 

municipal de educação) e prefeito da cidade que foi o cenário de muitas de suas crônicas, de 

suas correspondências íntimas, de seus famosos relatórios da Prefeitura, e de seu romance de 

estreia no campo literário brasileiro: Caetés, elaborado entre 1925 e 1930, e publicado somente 

em 1933, durante o surto nordestino no mercado editorial brasileiro. 

 

Metodologia  

 

Para o desenvolvimento da nossa pesquisa, ancorada nas perspectivas sociológicas de 

Pierre Bourdieu e Norbert Elias, utilizamo-nos das técnicas bibliográfica e documental, 

combinando métodos de análise distintos através dos quais analisamos o acervo de dados 

sociais, políticos e culturais (portanto sociológicos) que nos permitem reconstruir a gênese 

social do romancista Graciliano, e, consequentemente, a conformação de seu ponto de vista 

sobre a realidade abordada em sua obra, considerada, a partir de Gilberto Freyre, em 1936, 

verdadeiro documento sobre a realidade social brasileira. 
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Fundamentação Teórica  

 

Em termos sociológicos, esta é a condição para que toda leitura se converta também em 

uma interpretação: saber como o autor habita o mundo e quais são as forças sociais que o 

habitam. Ao visar a leitura sociológica de uma obra romanesca com o fim de observar como o 

seu autor recriou ficcionalmente o cosmo social em que estava inserido, convém que 

conheçamos também sociologicamente o seu lugar social, o espaço onde produziu sua obra, o 

chão a partir de onde ele observou a realidade. Para tal análise, tomamos das perspectivas 

sociológicas bourdieusianas e eliasianas as chaves conceituais que nos permitem combinar aqui 

distintos métodos. De Bourdieu emprestamos o conceito de campo, compreendido como um 

espaço de relações de forças – portanto um espaço de relações de poder – onde acontecem as 

lutas entre os detentores de diferentes tipos de capital (econômico e cultural) pelo seu domínio. 

Dependendo da posição (dominantes/dominados) que ocupam na estrutura do campo de poder, 

isto é, de como estão distribuídos os distintos capitais, os agentes tomam suas posições pela 

conservação ou pela subversão do campo – esta sempre em oposição à conservação, embora não 

implique necessariamente alterações nos princípios estruturantes do campo. Nas palavras de 

Bourdieu (1996, p. 64): 

 
eu diria que cada autor, enquanto ocupa uma posição no espaço, isto é, em um 

campo de forças [...] só existe e subsiste sob as limitações estruturadas do 

campo; mas ele também afirma a distância diferencial constitutiva de sua 

posição, seu ponto de vista, entendido como vista a partir de um ponto.. 
 

As tomadas-de-posição dos agentes são orientadas pelos seus habitus, conceito que 

remete à antiga noção aristotélica de ἕξις (héxis), traduzida em latim pela tradição escolástica, 

presente na sociologia desde sua fundação, com Durkheim, e primordial na teoria social de 

Bourdieu (WACQUANT, 2005). Nesta, os habitus são sistemas de categorias, de percepções, de 

distinções, de apreciações e de classificações que levam os agentes a pensar, a falar e a agir de 

determinados modos em determinadas circunstâncias. Em síntese, a teoria social de Bourdieu 

diz que os campos são espaços de posições, que se traduzem em espaços de tomadas-de-posição 

(escolhas) mediados pelo espaço de disposições ou de gostos (habitus). Importa destacar que 

essas relações não são determinadas: cada agente constroi a sua própria trajetória em função das 

possibilidades mais ou menos disponíveis no campo, de acordo com as categorias de percepção 

culturalmente inscritas em seu habitus, como uma segunda natureza. Esta chave analítica guarda 

semelhança com a de Elias, no qual o habitus é a composição social do indivíduo, construída 
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processualmente na relação dinâmica entre o indivíduo e a sociedade. O método de Elias para o 

estudo dessa relação consiste em tomar o indivíduo como um processo psicossocial, uma 

trajetória onde incidem e se cruzam processos de psicogênese e sociogênese, que buscam 

capturar a estrutura social de personalidade do indivíduo. Munidos desses conceitos operativos, 

combinamos a pesquisa psicossociogenética proposta por Elias, na qual recolhemos as 

informações biográficas acerca da trajetória de Graciliano, com o modelo analítico de Bourdieu, 

que articula as noções de habitus e campo.  

Analisando o processo-Graciliano, averiguamos que o autor nasceu inserido nos padrões 

da velha sociedade brasileira, marcada pelas relações patriarcais e coronelísticas, com forte 

influência da família, da igreja católica, da polícia local e das oligarquias na vida política 

provinciano-estadual. Como o sociólogo e crítico literário Antonio Candido descreveu, 

Graciliano não somente foi testemunha dessas lentas mudanças sociais, mas, principalmente, foi 

partícipe de sua organização, na condição de jornalista, administrador e político. Essa 

experiência animaria a sua atitude radical posteriormente assumida ―como receita que lhe 

pareceu viável para trazer o progresso, com o fim do caciquismo e atenuação da rígida diferença 

de classes, num país apenas saído do regime de castas da escravidão‖ (CANDIDO, 1996, p. 11). 

Seu pai, o coronel Sebastião Ramos, negociante de miudezas, era filho de um antigo senhor de 

engenho arruinado pelo processo de substituição dos engenhos pelas usinas, no fim do Segundo 

Império. Sua mãe, Maria Amélia Ferro Ramos (Mariquinha), era filha de pecuaristas. Sob rígida 

educação, que incluía castigos físicos como a palmatória, a muito custo o menino triste 

aprendeu a ler e a desenvolver o gosto pela leitura, graças, sobretudo, à atenção afetuosa de uma 

prima chamada Emília e, quando adolescente, ao incentivo à escrita jornalística dado pelo 

intelectual Mário Venâncio, seu professor de geografia em Viçosa. 

Como dissemos em um livro anterior (cf. FERREIRA, 2015), Graciliano passou pouco 

tempo na escola e não se tornou bacharel, não se enquadrando no perfil comum do intelectual de 

sua época, exemplar da ―praga do Bacharelismo‖ – expressão que Sérgio Buarque de Holanda 

utiliza em Raízes do Brasil para referir-se à tendência nossa de exaltar a personalidade 

individual acima de tudo, com dignidade e importância conferidas pelo título de ―doutor‖. 

Todavia, a autodidaxia de Graciliano não ocorreu fora das oportunidades que jovens como ele 

dispunham, por sua própria condição social. De acordo com Sérgio Miceli (2012, p. 118):  

 
Tratava-se de um autodidatismo peculiar para rapazes de tal condição social, 

ora próximo de um aquecimento doméstico, ora costeando a absorção de 

habilidades pouco usuais. Essa educação caprichada, incutida por adultos 

cultos e requintados, nada tinha a ver com o esforço solitário e nada 

gratificante de moços destituídos de haveres. 
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Entre os afazeres comerciais junto ao pai, o jovem sertanejo esmerava-se na literatura, 

sua ―provisão de sonhos‖. Contudo, as condições por ele vividas mais o constrangeram do que o 

estimularam à atividade literária. Paradoxalmente, foi por meio dela que Graciliano encontrou 

refúgio para suas crises existenciais, aprofundadas 1) pela frustração com o abandono da 

carreira jornalística iniciada em 1914 no Rio de Janeiro – centro gravitacional da atividade 

literária nacional brasileira –, por causa da tragédia familiar onde morreram três irmãos e um 

sobrinho seus, vítimas de um surto de peste bubônica que dizimou a cidade em 1915; 2) pela 

responsabilidade de cuidar de quatro filhos pequenos após a morte, em 1920, de sua primeira 

esposa, com quem ele enfrentou a própria família para levar adiante o namoro, uma vez que seus 

pais não viam o relacionamento com bons olhos; e 3) pelas limitações características do modo 

de vida provinciano da antiga cidade, movida a fuxicos e intrigas políticas.  

Em 1924, numa profunda crise depressiva, Graciliano pensou em dar cabo de sua própria 

vida. À filha Clara Ramos ele confessou sobre a situação experimentada: ―encontrei dificuldade 

séria, pus-me a ver inimigos em toda a parte e desejei suicidar-me. Realmente julgo que me 

suicidei‖ (G. RAMOS apud C. RAMOS, 1979, p. 54). Foi nesse tempo que surgiram alguns 

contos que, desenvolvidos ao longo dos anos seguintes, originaram os romances São Bernardo e 

Angústia. Sua descoberta como romancista, através dos relatórios que redigiu ao governador 

Álvaro Paes prestando contas de sua administração como prefeito repercutiram na imprensa 

carioca-nacional, se tornando um dos mais comentados casos do reconhecimento de um 

verdadeiro artista das letras na história do campo literário brasileiro. 

 

Considerações Finais 

 

As disposições romanescas de Graciliano Ramos foram construídas e despertadas por 

questões simbólicas, materiais e, sobretudo, existenciais: num universo de poucos risos, sempre 

esconso em pseudônimos, a experimentação do gênero romance, iniciada com Caetés, em 1925, 

e finalizada em 1938, com Vidas secas, foi, ao mesmo tempo, um doloroso exercício de 

recriação estética e ontogenética, de afirmação do nome próprio de Graciliano Ramos como 

romancista e como entidade cultural, ajustado às solicitações e constrangimentos do campo 

literário brasileiro. 
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Introdução 

 

O presente trabalho vem abordar três temas que perpassam no romance Vidas Secas de 

Graciliano Ramos: aspecto social, cultural e a linguagem. Nesta produção literária encontramos 

personagens marcadas por processos violentos de desumanização e de transformações 

identitárias que estão ligadas aos aspectos sociais, cultural e linguístico assim como à 

exploração do homem pelo homem, opressão e marginalização, o que leva á estagnação do 

indivíduo dentro da Sociedade. 

Nesta pesquisa analisaremos o entorno da constituição identitária dos indivíduos 

inseridos no espaço territorial do nordeste brasileiro nas décadas de 1930 e 1960, atentando para 

as transformações sofridas nas formas identitárias, sociais e na linguagem das personagens num 

contexto de exploração e exclusão social no sertão nordestino.  

Assim, a intenção desta pesquisa é: estabelecer uma ligação entre as características 

naturais do sertão nordestino, do espaço, com os caracteres sociais, linguísticos e culturais do 

mesmo, visando compreender as interações entre essas dimensões dentro do contexto brasileiro, 

analisando como essas dimensões foram tematizada na obra literária; e refletir como a obra 

abordou os aspectos da constituição da identidade das personagens da obra em um cenário de 

desigualdade social, linguístico e cultural. 

Para isso, buscamos os pressupostos teóricos de BOSI (2001) o qual aborda aspectos 

relacionados à Literatura Brasileira, FOUCAULT (1984), LINS (2011) e COELHO (2008), os 

quais abordam reflexões sobre vida e obra de Graciliano Ramos no que tange à representação 

dos constituintes sociais, linguísticos e culturais, HALL (2006) atrelando para os mecanismos 

de construção identitária na sociedade, dentre outros. 



 

 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

428 

 

Sendo assim, esta é uma pesquisa bibliográfica de cunho analítico e interpretativista. No 

primeiro momento apresenta-se o contexto social e cultural em que a obra foi produzida, 

relacionando com as fundamentações teóricas a esta aplicada. Posteriormente, aborda-se a 

relação entre a vida e a obra do autor juntamente com as respectivas concepções teóricas. Por 

conseguinte, temos a reflexão da linguagem utilizada no romance para a construção da 

identidade do sujeito, relacionando com os pensamentos teóricos pertinentes e, por último, as 

considerações finais.  

 

Contexto social e cultural na obra  

 

Entre 1930 e 1945, segundo a periodização usual, situa-se o segundo período do nosso 

Modernismo. Do ponto de vista especificadamente literário, a década de 1930 representará uma 

relativa contenção do ímpeto revolucionário do Modernismo inicial. Além disso, outro contraste 

com o período de 1922 é a importância assumida pela prosa, ou, mais especificamente, pelo 

romance. 

O romance regionalista, especialmente aquele que tira seus fundamentos temáticos e de 

linguagem da região Nordeste, é o grande acontecimento do período no âmbito da ficção. Esta 

modalidade de Romance – que explora e documenta a realidade regional, sua linguagem, 

costumes, tipos humanos característicos – tem raízes plantadas no século XIX, na obra de 

românticos e realistas-naturalistas.  

Com os Modernistas do período de 1930, no entanto, esta diretriz da produção 

romanesca brasileira ganharia excepcional importância, pelo alto nível de suas realizações e 

receptividade de público e de crítica, decorrente do fato de os romancistas regionalistas terem 

promovido transformações modernizantes na linguagem sem utilizar os recursos mais 

escandalosos e sensacionalistas do Modernismo do período de 1922.  

Os temas mais frequentes dos romances dessa época serão ―o Nordeste decadente, as 

agruras das classes médias no começo da fase urbanizadora, os conflitos internos da burguesia 

entre provinciana e cosmopolita‖ (BOSI, 2001, p. 435), os quais serão as fontes da prosa de 

ficção regionalista, reelaboradas e reinventadas no plano poético. O romance produzido na 

década de 30 e nas subsequentes será, antes de tudo: 

 

Um documentário social e humano, girando em torno do drama do 

subdesenvolvimento. O romancista nesse tipo de ficção, se transforma numa 
espécie de aparelho registrador de um aspecto da realidade, escolhendo e 

montando cenas, a bem dizer cinematograficamente, por força dos diálogos e 

da sequência de imagens. O escritor mostra a realidade, através de uma 



 

 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

429 

 

ideologia, mas não conclui, assumindo tanto quanto possível uma atitude de 
impessoalidade diante do leitor, pois o leitor é que deve apreciar, julgar e 

concluir. (AZEVEDO FILHO, 1975, p. 63) 

 

A ficção regionalista exige um leitor atento, perspicaz, que participe efetivamente da 

história que está lendo para construir os seus sentidos e ser capaz de interpretação dos eventos 

narrados, passando de uma posição passiva a uma atitude ativa, apreciando, julgando e, 

finalmente, tirando suas próprias conclusões. 

O romance ―Vidas Secas‖ publicado em 1938, apresenta de maneira sintética uma visão 

da sociedade brasileira em seus níveis mais profundos. Há a dimensão social da exploração e da 

opressão política. Retrata fielmente a realidade brasileira não somente da época em que o livro 

foi escrito, mas também da realidade atual, como a injustiça social, a miséria, a fome, a 

desigualdade e a seca, o que nos remete a ideia de que o homem se brutalizou sob condições 

cruéis e humanas de sobrevivência. Dessa forma, a questão identitária nas sociedades modernas 

é um problema que há muito preocupa. De acordo com Hall: 

 

A questão da identidade está sendo extensamente discutida na história social. 
Em essência, o argumento é o seguinte: as velhas identidades que por tanto 

tempo se estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas 

identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como sujeito 

unificado (HALL, 2006, p. 7). 
 

Hall deixa claro que, na modernidade, a concepção de identidade como única entra em 

crise devido às mudanças tanto na sociedade, como na política e no modo de pensar 

socialmente. Desse modo, a identidade é constituída e marcada conforme a época em que o 

sujeito vive e de acordo com suas experiências, sua cultura e suas relações no espaço em que se 

encontra inserido. Assim, de acordo com Foucault: 

 

O espaço em que vivemos pelo qual somos atraídos para fora de nós mesmos, 

no qual decorre precisamente a erosão de nossa vida, de nosso tempo, de nossa 
história, esse espaço que nos corrói e nos sulca é também em si mesmo um 

espaço heterogêneo. Dito de outra forma, não vivemos uma espécie de vazio, 

no interior do qual se poderiam situar os indivíduos e as coisas. [...], vivemos 
no interior de um conjunto de relações que definem posicionamentos 

irredutíveis uns aos outros (FOUCAULT, 1984, p. 414).  

 

Foucault esclarece que nossas identidades são marcadas pelo espaço em que vivemos, 

pelo qual somos atraídos para fora de nós mesmos, e pelos posicionamentos que tomamos. O 

espaço interior é construído por meio do contato com os espaços externos nos quais vivemos e 

temos nossas experiências. Assim, ele é heterogêneo, pois há um conjunto de relações que se 

definem por posicionamentos, ou seja, os diferentes espaços pelos quais passamos e em que 
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vivemos, como os locais de moradia, de trabalho e de laser. Esses espaços são modificados em 

cada época. 

 

Graciliano e Vidas Secas 

 

Graciliano Ramos de Oliveira nasceu em Quebrângulo, Alagoas, em 27 de outubro de 

1892. Terminando o segundo-grau em Maceió, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde trabalhou 

como jornalista durante alguns anos. Em 1915 volta para Alagoas no sertão nordestino e casa-se 

com Maria Augusta de Barros, que falece em 1920 e o deixa com quatro filhos. Ali vivenciou as 

estações das secas e amargou as surras que seu pai lhe aplicava, fazendo-o considerar, desde 

logo, que as relações humanas eram marcadas pela violência. Para Abel (1999, p.19), 

―Graciliano Ramos era da classe dos proprietários de terra, do latifúndio, também ligado ao 

comércio, esporadicamente homem de governo, na medida em que exerceu vários cargos 

públicos, por eleição ou nomeação‖. 

Suas principais obras são: "Caetés" (1933), "São Bernardo" (1934), "Angústia" (1936), 

"Vidas Secas" (1938), "Infância" (1945), "Insônia" (1947), "Memórias do Cárcere" (1953) e 

"Viagem" (1954). 

Trabalhando como prefeito de uma pequena cidade interiorana, foi convencido por 

Augusto Schmidt a publicar seu primeiro livro, "Caetés" (1933), com o qual ganhou o prêmio 

Brasil de Literatura. Entre 1930 e 1936 morou em Maceió e seguiu publicando diversos livros 

enquanto trabalhava como editor, professor e diretor da Instrução Pública do Estado. Foi preso 

político do governo Getúlio Vagas enquanto se preparava para lançar "Angústia", que conseguiu 

publicar com a ajuda de seu amigo José Lins do Rego em 1936. Em 1945 filia-se ao Partido 

Comunista do Brasil e realiza durante os anos seguintes uma viagem à URSS e países europeus 

junto de sua segunda esposa, o que lhe rende seu livro "Viagem" (1954). 

Artista do segundo movimento modernista, Graciliano Ramos denunciou fortemente as 

mazelas do povo brasileiro, mergulhava num contexto social significativo da realidade brasileira 

e escreveu sobre suas experiências ali vividas, a seca, a fome e o clima seco da região, fatores 

que contribuíram e serviram de matéria prima para a escrita de seus textos literários. Adoece 

gravemente em 1952 e vem a falecer de câncer do pulmão em 20 de março de 1953 aos 60 anos, 

no Rio de Janeiro. 

Ramos tratou das questões sociais, mas se manteve preocupado com seu estilo e sua 

linguagem, por isso, suprimiu repetições excessivas, encurtou trechos, tendendo à concentração. 

Segundo Lins (2011), o autor, tratando de personagens que eram de fato ―vidas secas‖, 
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trabalhou em um estilo igualmente seco para exprimi-las em construções verbais harmônicas, 

estando a substância, o conteúdo temático e a forma concentrados na direção de revelá-las, de 

expressar o sentimento da terra nordestina, áspera, dura e cruel, mas amada por aqueles ligados 

a ela.  

 

Em admirável estilo de concisão, unidade entre as palavras e os seus sentidos, 

rígido ascetismo tanto na narração como nos diálogos, rápidos, exatos, 

precisos. Diálogos e narração que fazem do Graciliano Ramos um mestre do 
seu ofício de romancista. Um mestre da arte de escrever, acrescento, sem 

nenhum medo de estar errando. (LINS, 2011, p. 136)  

 

Dessa forma, Graciliano representou um mundo de vidas secas, sem amor, sem 

dignidade, de sofrimento e dores, marcado por instintos e um destino fatal, transformando a 

matéria colhida na realidade social, árida e sombria, em literatura, em obra de arte. Portanto, ―a 

visão de Graciliano Ramos é universalista, um ponto de vista próprio de todo o gênero humano. 

Atentou para a agrura, a desagregação e a alienação do povo, problemas que emanam de uma 

divisão social injusta‖ (ABEL, 1999, p. 22). Graciliano olhou para aqueles que viviam o 

sofrimento e eram explorados por outros seres humanos, sendo desprovidos de voz e 

empurrados à margem da sociedade. Ele deu voz ao sujeito oprimido e marginalizado, buscou 

denunciar a opressão social advinda da desigualdade econômica. 

 

Aspectos linguísticos no romance 

 

A linguagem é constituída de cargas simbólicas que traduzem características, estado, 

identidades e posições do indivíduo dentro de determinada sociedade. Ela não só permite que se 

efetue a comunicação, como também, assume um papel fundamental na transmissão da cultura 

entre os indivíduos, uma vez que, por meio da língua os seres humanos interagem entre si, 

influenciando o outro e também sendo influenciado de acordo com seus hábitos e costumes. 

Assim, a linguagem, aqui, é entendida como um meio por onde  a cultura é produzida e 

conduzida dentro de  cada comunidade. Diante disto, os PCN´s de Língua Portuguesa nos diz 

que:  

 

A língua é um sistema de signos históricos e social que possibilita ao homem 

significar o mundo e a realidade. Assim, aprendê-la é aprender não só as 
palavras, mas também os seus significados culturais e, com eles, os modos 

pelos quais as pessoas do seu meio social entendem e interpretam a realidade 

de si mesmas (PCNS, 2001, p. 24). 
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Nesse contexto, é por meio dela (linguagem) que o homem se relaciona com o mundo, 

transmitindo seus valores, seus conhecimentos, sua visão de mundo, interagindo e tornando-se 

sujeitos ativos/passivos diante dos fatos decorrente na sociedade em que vive. 

 Através da interação pela língua, extraímos informações sobre os sujeitos que as fala, 

identificando seus traços socioculturais e delimitando sua posição dentro da camada que atua, 

seja como dominadores ou dominados, opressores ou oprimidos, letrados/ iletrados, etc. 

Diante disso, podemos identificar como a linguagem é preponderante na Obra ‗Vidas 

Secas‘ de Graciliano Ramos para construção da identidade dos sujeitos, uma vez que por meio 

dela (linguagem) observada e analisada, podemos compreender o lócus em que se situam e 

representam os personagens, as relações de poder existente, as concepções de mundo e seus 

aspectos culturais. RAMOS traz à luz, em um tom denunciativo, a marginalização e o 

sofrimento do homem oprimido pela linguagem, o que alimenta as relações de ignorância e 

acriticidade do indivíduo. 

 Sendo assim, Seco não era só o clima que ocasiona a retirada da família do personagem 

Fabiano, mas tudo o que era essencial para sua vida harmônica na sociedade, sobretudo, a 

linguagem. Fabiano não conseguia manter um canal de comunicação com os outros seres 

humanos na sociedade posto que, sendo esse marginalizado e explorado pela sociedade da 

época, adquirira, em maiores casos, apenas habilidades linguísticas propício de sua realidade 

vivida: exploração, opressão, criação de animais. Vivia em um sistema fechado, ‗exilado‘ 

linguístico e socialmente, ―vivia longe dos homens, só se dava bem com animais‖ (RAMOS, 

1983, p. 19) . Em detrimento a isso, utilizava, em maiores situações, ―a mesma língua dirigida 

aos bichos brutos, pautada por onomatopeias, monossilábicos, palavras cantadas e gutural‖ 

(RAMOS,1983, p. 19). Neste caso, com um vocabulário mínimo, se comunicavam quase sem 

palavras, recorrendo a formas simples, imitando os animais os quais tinham contato e 

convivência. 

Assim, podemos perceber uma linguagem suscinta, direta, com poucas palavras, 

diálogos rápidos, exatos e precisos. O diálogo quase inexistente reflete o estado de miséria da 

família marginalizada, oprimida, privada de interação social em que o sistema opressor lhe tira o 

direito de falar e agir plenamente na sociedade.  

Em meios a tantos conflitos interiores, sobretudo, pela falta de domínio linguístico, 

Fabiano sofre injustiças sociais, que mesmo sendo levado á prisão e tendo consciência de 

tamanha iniquidade, continha-se, deixando-se levar pelo sentimento de medo, pela opressão e a 

sensação de inferioridade. Fato que o mantinha dentro do sistema opressor, impossibilitado de 

agir, passivo às ações da classe de poder. 



 

 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

433 

 

Segundo Coelho (2008) a questão da linguagem é considerada uma barreira social e, 

mais ainda, demarcadora de uma hierarquia social. Assim, a família mantinha-se estagnada 

dentro do sistema opressor por meio da linguagem, sem condições de avançar, pois não lhe eram 

dadas condições para isso. Fabiano se lamentava por não saber falar ‗direito‘, ―não conseguia 

arrumar direito as palavras para expressar o que tinha no seu interior‖ (RAMOS, 1983, p. 36, 

grifos nossos), se assim o soubesse, teria se livrado de todo mal que sofrera. Neste caso, a boa 

competência linguística, em meios dialógicos, implica uma ‗arma‘ de defesa contra as injustiças, 

discriminação e exclusão dos fatos da sociedade. Sobre isso, Vygotsky (apud REGO, 1995, p. 

93) salienta que ―A premissa é de que o homem constitui-se como tal através de suas interações 

sociais, portanto, é visto como alguém que transforma e é transformado nas relações produzidas 

em uma determinada cultura‖. Desta forma, é através da interação e do domínio da linguagem 

que o homem atua em suas práticas dentro do contexto em que vive e a falta destas segrega o ser 

humano, estagnando-o. 

Podemos perceber, ainda, que o romance encontra-se fragmentado, havendo uma 

‗quebra‘ linear dos fatos que sucedem os capítulos. Essa fragmentação não fica apenas no 

campo puramente textual (da obra), mas representa o reflexo da própria linguagem empregada 

pelos personagens do livro, em que essa mesma encontra-se, também, fragmentada, em uma 

interação quase inexistente entre os membros da família e da comunidade. Como podemos 

perceber na seguinte passagem do texto: ―Não era propriamente conversa: eram frases  soltas, 

espaçadas, com repetições e incongruências‖ (RAMOS, 1983. p.  63). Assim a estruturação da 

narrativa encontra-se em interação com a própria construção linguística utilizada pelos 

personagens do livro. Trata-se de um jogo simbólico de palavras utilizado por Graciliano Ramos 

para denunciar a problemática social em que vive a família do retirante.   

O indivíduo não opta em qual camada social viverá. Ele simplesmente nasce em uma 

sociedade pronta, moldada por estrutura e práticas próprias, o que faz com que o sujeito se 

constitua como um ser social, com cultura e hábitos próprios, constituindo mecanismo de sua 

própria identidade. Em meios a isso, a linguagem é determinante para o ser humano interagir e 

agir dentro de sua própria estrutura social. Sendo a Língua um meio operante para o homem se 

integrar na sociedade, o pouco domínio dela limita o ser humano pondo-o à margem do 

ambiente social onde está inserido, marginalizando-o e privando-o de intervir sobre seus direitos 

de dignidade como pessoa humana.  

Deste modo, a linguagem ideologicamente compreendida como instrumento de 

comunicação e participação ativa na sociedade, percebemos que ela não faz parte do cotidiano 

dos personagens da obra, ocasionando, pois,  a desigualdade e a segregação social. 
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Considerações Finais 

 

A obra analisada nesta pesquisa ―vidas Secas‖ de Graciliano Ramos, teve como 

finalidade de produção dar voz aos excluídos sociais, oprimidos, explorados e marginalizados, 

assim como denunciar tais condições. Ateve-se à vida de sujeitos que perderam seus meios de 

produção, seu pedacinho de chão e desterritorializados, foram levados a buscar formas de 

sobreviverem, recebendo pagamentos aviltantes. A proposta desta pesquisa foi analisar o 

desnível social, a exploração do trabalho e, como resultado de tal opressão, a mudança 

identitária, expressa na linguagem dos personagens que, alegoricamente, foram se 

zoomorfizando. Personagens que não se tornaram animais, mas tiveram sua humanidade 

rebaixada, tendo comportamentos e atitudes animalescos na luta árdua pela sobrevivência.  

Nessa perspectiva, de exploração e desumanização, de perda de identidade, resultante da 

vida miserável levada pelas personagens, Ramos denunciou tal realidade social em sua obra. A 

literatura de Graciliano buscou dar voz àqueles sujeitos que precisaram correr o sertão da 

Caatinga em busca de sobrevivência, com a esperança de chegar a uma terra onde não faltaria 

escola para os filhos, emprego e vida melhor. Sujeito seco, cujo vocabulário também possuía 

esse caráter, por ser mínimo. O autor falou sobre gente que sabia que estava sendo explorada, 

como Fabiano, que tinha medo de falar e perder o emprego, não conhecendo o significado das 

palavras para se comunicar devidamente, para se defender das agressões sociais e buscar seus 

direitos. 

O autor leva o leitor a refletir sobre o mundo e as relações sociais. ―Vidas Secas‖ 

representa a degradação e a opressão, relata fatos que apesar do contexto histórico é muito atual.  

Faz uma crítica social, mostrando o descaso humano e abandono, no qual Fabiano e sua família 

lutava para sobreviver por conta da fome e da seca.  

Desta forma podemos concluir que Graciliano é um escritor que viveu no nordeste e 

passou por experiências com o desnível social presente no seu dia a dia, assim como as formas 

de exploração e dominação. Ramos era comunista, e buscava trazer a público as formas 

desumanas de agir nas quais as classes favorecidas roubam o sobre trabalho das classes menos 

favorecidas, as quais possuem apenas sua força para garantir a existência. 
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Introdução  

 

Conforme a etimologia grega, a significação de método como um caminho para chegar a 

um fim, tem sido uma das principais linhas de pensamento para os estudiosos da literatura e 

porque não dizer, para a crítica literária praticada pelo pós-graduando, que é quem, de fato, 

depara-se com o momento de escolher um tema para dissertar e, consequentemente, um 

caminho a ser percorrido para tal, ou seja, um método. A questão do método passou a ser então 

uma das bases de discussão de todo um processo de pesquisa e escrita. É a base segura para 

muitos pesquisadores, mas também pode vir a ser o calcanhar de Aquiles de muitos outros.  

O que pode interessar a toda gama de estudiosos de qualquer área, mais precisamente da 

área de letras é que esse método também se permuta em: maneira de ler, interpretar ou até 

mesmo ensinar um modo específico de abordagem daquele objeto escolhido como corpus para 

um debruçamento maior em pesquisa. E é essa permutação que ao mesmo tempo liberta e 

aprisiona o pesquisador ou crítico. Pois diante das várias formas de abordagens que surgem para 

esse texto literário, surgem dúvidas como: que maneira de ver melhor se aplica à obra em 

questão? E se a forma que eu escolher para observar ou interpretar o meu objeto nunca foi 

escolhida por ninguém ou se já foi muito utilizada? Como poderei enquadrar o meu objeto de 

estudo em umas das vertentes de pesquisa mais famosas? 

Essas perguntas suscitam um conjunto de pensamentos lógicos que resultam ou devem 

resultar na seguinte resposta: para a escolha de um método, o crítico deve passar por exercícios 

vários de leitura, pensando e testando experiências bem plurais de métodos que mais ou menos 

se coadunam com o objeto de estudo. Há uma premissa - referência quanto a esse dilema: não 

apenas o objeto, ou seja, o texto ou o objeto estético merece uma abordagem específica, mas 
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também a obra como um todo; o autor e suas influências; o momento histórico e literário. Nada 

disso pode passar despercebido pelo olhar crítico que vai se refinando. 

Um dos principais pensamentos ao qual qualquer estudioso da literatura e 

consequentemente o seu crítico deve ter em mente é a hora em que esse método deve aparecer 

para a obra, sim, a hora em que o método surge de dentro da obra e que qualquer tentativa de 

perfazer-se o sentido inverso pode estar fadado às complicações da análise literária, como por 

exemplo, forçar um método a uma obra que não o suscita, ou até mesmo ―enquadrar‖ a leitura 

de uma obra a apenas um método. Olhar uma obra literária levando em conta apenas um aspecto 

pode empobrecer a análise ou até mesmo provocar um reducionismo desse objeto que poderia 

frutificar em termos de análise, abrir caminhos múltiplos de interpretação e resultar no apogeu 

da crítica literária: fazer a obra se renovar, renascer de um novo modo para o público. 

Para tanto, é de bom tom para um crítico de literatura entender que as técnicas e 

interpretações que a obra suscita sempre combinam elementos individuais e de contexto, como 

nos lembra João Alexandre Barbosa, 

 

Os métodos críticos, pois é em torno deles que se está refletindo, jamais são, 
por assim dizer, quimicamente puros, sobretudo àqueles que são referidos às 

misturadas expressões de arte, em que são tão decisivos os elementos de 

impureza da realidade circunstancial e histórica quanto às aspirações por uma 
especificação de linguagem que sonhe em anular as ambivalências e 

ambiguidades que existem naquelas expressões. (BARBOSA, 2007. p. 24) 

 

Foi do estudo acerca desse tema que nos surgiu uma inquietação quanto a algumas 

análises críticas observadas ao longo da vida estudantil do estudante de letras, mais 

precisamente dos pós-graduandos, quando se deparam com alguns textos críticos renomados de 

algumas obras também de reconhecimento nacional e mundial. É acerca de uma dessas análises 

que pretendemos tecer alguns comentários com base nos estudos sobre o método bem como em 

outros tipos de análise, inclusive, da mesma obra literária. 

Trata-se de um ensaio do crítico Affonso Romano de Sant‘Anna sobre a obra Vidas 

Secas de Graciliano Ramos. Um trabalho notadamente pautado na crítica estruturalista. Onde o 

objeto estético é analisado em si mesmo, formando um sistema fechado no qual a crítica baseia-

se na forma estática da composição estrutural da mesma para compreendê-la. Em contrapartida, 

evocamos para um confronto teórico-crítico de soma de ideias e não de um julgamento 

excludente, a crítica sociológica de Antonio Candido aplicada a uma análise da obra O Cortiço 

de Aluísio de Azevedo. Tendo em vista que não se trata da mesma obra literária, mas que é 

premissa de Candido, algo que o caracteriza em uma análise que se queira mais plural e coletiva.  
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Metodologia  

 

Explicitaremos a seguir quais métodos serão utilizados para percorrermos o campo do 

trabalho escolhido e chegarmos às discussões desejadas. A postura da pesquisa aproxima-se, do 

ponto de vista dos objetivos, das posturas descritiva e explicativa. Descritiva porque 

pretendemos descrever o processo da crítica empreendida por Affonso Romano de Sant‘Anna, 

enfocando, principalmente, o método estruturalista escolhido por ele para analisar a obra Vidas 

Secas bem como discutir sobre outros métodos bastante coerentes com a obra em questão que 

são os que levam em conta, também o aspecto social, o contexto histórico e toda uma 

valorização e estudo das personagens. 

Segundo o procedimento de coleta e as fontes de informação, o trabalho baseia-se na 

pesquisa em fontes exclusivamente bibliográficas. Pois teremos como base do questionamento a 

obra literária e as interpolações feitas com relação à mesma recaem sobre um estudo baseado em 

textos que descrevem e criticam o objeto de estudo.  Servindo como base para as conclusões que 

se pretendem, ou seja, quando escolhemos o objeto, escolhemos uma obra literária escrita, nas 

descrições e explanações do decorrer do trabalho estaremos recorrendo a obras também 

bibliográficas. Por ser este um estudo que propõe um confronto entre formas e métodos da 

crítica literária, teremos de um lado o crítico Affonso Romano Sant‘Anna em seu texto 

intitulado Vidas Secas de 1970; já o texto que utilizaremos para o confronto de críticas tem 

como base os estudos de literatura e sociedade propostos por Antonio Candido, desta feita, é o 

texto A passagem do dois ao três de 1974. A pesquisa de apoio ao assunto do método foi 

empreendida no livro Leituras desarquivadas, de João Alexandre Barbosa, que data de 2007.  

Podemos ainda classificar nossa pesquisa do ponto de vista da natureza dos dados em 

qualitativa, pois pretendemos compreender os fenômenos base das críticas, depois interpretá-los 

considerando o seu significado e coerência diante da obra envolvida promovendo assim uma 

abordagem hermenêutica. O estudo será feito primordialmente sob a forma de inferências onde 

se buscará interpretar a obra como objeto estético, a fim de discutir acerca dos vieses propostos 

por esses críticos e chegar a uma conclusão que contribua com os estudos em crítica literária.    

 

Fundamentação Teórica  

 

A análise crítica-literária baseada no estudo intrínseco da obra em si mesma, partindo de 

técnicas que visam a uma descrição pormenorizada de artefatos para a construção do texto, 
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como sugerem os estruturalistas foi e vêm sendo bastante questionada por novos estudiosos ou 

por estudiosos que adotam outros de tipos de análise para os textos literários. São questões 

como: somente o estudo da estrutura da obra, baseado em divisões binárias é efetivo para a 

análise? Propor sempre elementos extremos, como por exemplo, homem X mulher, contempla 

toda uma gama de outros aspectos que advém da obra literária? 

Essa é exatamente a proposta de Affonso Romano Sant‘Anna, em sua análise da obra 

Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Ele propõe uma divisão em níveis tanto para personagens, 

como para narração e linguagem. Concebe uma maneira de análise formando conjuntos de 

acordo com esses níveis e, ainda, a formação de subconjuntos para, através dessas técnicas, que 

se desdobram em demonstrações de proporção, tentar explicar a construção da obra pelo autor.  

Temos em palavras suas a afirmação de louvação e apologia do uso do sistema binário 

para a análise literária: 

 

Comecemos pelo nível dos personagens onde procuraremos desentranhar um 

modelo binário e um modelo permutacional no relacionamento dos elementos 

da obra. Isto posto, consideremos que Vidas Secas se compõe de dois 
conjuntos onde se agrupam seus personagens, aqui muita vez designados 

também como elementos. (SANT‘ANNA, 1974. p. 155) 

 

Já outros críticos da literatura propõem uma forma de análise que busque não só 

compreender o constructo da obra em si, mas também que seja estudada toda uma gama de 

elementos que corroboram para sua constituição enquanto obra de arte. Com todas as 

implicações que se pretendem abordar quando se trata de algo que é feito por pessoas, para 

pessoas e que perpassa todo um sistema de significados dentro de uma estrutura social 

complexa. Esse é o caso dos estudos de literatura e sociedade, encabeçados por Antonio 

Candido, onde fica clara uma preocupação com o estudo da obra de arte, sua interação com o 

meio e a influência deste no seu constructo. Não só de maneira a abordar temáticas isoladas, e 

sim, como sendo algo edificante para essas obras. 

Para Candido, 

 
O problema fundamental para a análise literária de grande número de obras, 

sobretudo de teatro e ficção é: averiguar como a realidade social se transforma 

em componente de uma estrutura literária, a ponto dela poder ser estudada em 

si mesma; e como só o conhecimento da estrutura permite compreender a 
função que a obra exerce. (CÂNDIDO, 2002, prefácio) 

 

Para uma análise estrutural da integridade de algumas obras não se pode, nos dias atuais, 

preterir por apenas uma visão dissociando-a do contexto, pois para uma interpretação que se 

faça mais efetiva é necessário essa forma dialética, que combina o estudo que analisa as obras 
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tanto a partir dos fatores denominados externos, como outro que afirma que a estrutura é 

independente. Sabendo que o social importa, não como causa, mas como elemento que tem o 

seu papel na estrutura da obra.  

A crítica com base sociológica possui algumas modalidades de análise que permeiam o 

campo não só da Sociologia, mas o da História, o da crítica de conteúdo. Podemos inclusive, 

apresentar um panorama dessas modalidades.  

Temos um primeiro tipo onde ocorrem pesquisas que procuram relacionar um estrato da 

Literatura, um período ou mesmo um gênero, às condições sociais. Corrente no século XVIII, 

sua maior vantagem é o esforço para discernir uma ordem que facilita o entendimento de 

sequências históricas, uma espécie de panorama das épocas. Mas sua desvantagem recai em não 

pontuar a relação entre condições sociais e as obras.  

O segundo tipo se constitui de um modelo que procura analisar de que maneira as obras 

espelham e representam a sociedade sob uma ótica descritiva de seus aspectos. Esse tipo de 

análise liga-se ao terceiro pelo fato de o mesmo estudar a relação entre obra e público, 

verificando sua aceitação, por exemplo. Por essa comunhão de ideias as duas vertentes citadas 

caem na análise elementarmente sociológica.  

O quarto tipo procura estudar a posição e a função social do escritor, procurando 

relacionar sua posição com a sua produção e ambas com a organização da sociedade. O quinto 

tipo seria um desdobramento do quarto, pois investiga a função política das obras e dos autores 

buscando marcar uma certa ideologia.  

O sexto tipo se volta para uma investigação de origens tanto da literatura como dos 

gêneros. Como investigar as raízes de tal gênero: da poesia, da tragédia. Essas modalidades 

podem ser entendidas como teoria e história sociológica da Literatura, ou como Sociologia da 

Literatura, mas podem também satisfazer a exigência do crítico, pois nessas vertentes os 

elementos sociais formam a sua matéria. São as circunstâncias do meio que influíram na sua 

elaboração ou para a sua função na sociedade. Cabe ao crítico averiguar se tal aspecto é decisivo 

ou apenas aproveitável no entendimento da obra.  

 

Achar, pois que basta aferir a obra com a realidade exterior para entendê-la, é 
correr o risco de uma perigosa simplificação casual. Mas se tomarmos cuidado 

de considerar os fatores sociais (como foi exposto) no seu papel de formadores 

da estrutura, veremos que tanto eles quanto os psíquicos são decisivos para a 

análise literária. (CÂNDIDO, 2002, p. 13).  
 

Ainda de acordo com os estudos de Candido, agora nos referindo ao texto que 

utilizaremos para o confronto anunciado, essa forma de analisar os textos literários, é o que faz 
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progredir o conhecimento de um texto já tão explorado, porque alcança o objetivo maior da 

crítica: renovar a visão do seu objeto.  

Deixemos claro, assim como o próprio Candido deixou que não tencionamos analisar o 

estudo de Affonso Romano Sant‘Anna de modo a rebaixá-lo, coloca-lo à margem, o que 

pretendemos é apenas tomar um dos seus aspectos básicos para levar questões sobre o método. 

Para endossar nossa discussão sobre método utilizaremos os conceitos de João 

Alexandre Barbosa, em seu livro Leituras desarquivadas, mais precisamente no capítulo 

Reflexões sobre o método, onde o mesmo referencia um estudo voltado para a variedade de 

abordagens existentes para a obra literária e busca sempre renovar a visão da crítica através da 

junção das muitas escolhas teóricas em vista da segregação que se faz de acordo com o grau de 

importância de teoria A ou de teoria B.  

Segundo Barbosa, ―não se chega a um método, aquele que pode ser definido pela prática 

da leitura, sem a experiência plural de métodos, mais ou menos adequados a um objeto – o 

texto, a obra, o autor, o momento histórico ou movimento literário – que se tem em mira.‖ 

Os estudos de Barbosa nos guiarão neste artigo tendo em vista que a nossa proposta 

comunga com a dele de querer unir os métodos e não de promover uma dissociação. 

Caminhando para um mesmo ponto de vista que é o de que a crítica literária se completa quando 

da junção da técnica com os fatores ou circunstâncias, dentre os quais se avultam, combinando 

elementos individuais e de contexto. 

 

Análise 

 

 Temos, segundo as palavras de Antonio Candido, a valoração de Affonso Romano de 

Sant‘Anna enquanto crítico literário quando o mesmo em depoimento afirma que é das boas 

contribuições da nova geração de professores universitários para a análise literária. Candido, em 

seu ensaio Passagem do dois ao três, analisa a posição de Sant‘Anna falando que sua crítica à 

obra O Cortiço naquela hora se mostrava aberta, compreensiva e que quanto ao método ele se 

mostrava em dúvida. Isso para deixar claro que naquele ensaio Candido não tinha como meta 

refutar as ideias gerais do crítico citado. 

O fato é que logo logo, Candido empreende uma caracterização geral do modo de análise 

estruturalista que tende a uma busca pela simetria, uma dualidade como ponto de vista possível 

para uma análise que se queira modelo, como se, se rompesse com essa forma dual de enxergar 

e comparar as coisas, fosse romper com a confiança do próprio crítico. É o famoso binarismo do 

Estruturalismo proposto como via de regra para as análises formais praticadas pelo grupo de 



 

 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

442 

 

estudiosos, que estavam sempre voltadas para a estrutura do texto em si, como algo 

autoexplicativo, inclusive, muito perto do técnico, do científico. 

Retomamos essas premissas citadas por Candido em seu ensaio, para podermos iniciar 

uma demonstração da aplicação desse modelo de análise estrutural em um ensaio feito por 

Sant‘Anna, só que desta feita sobre a obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Pontuamos 

algumas informações da análise que supervalorizam o elemento interno e o binarismo como 

única ponte para esquemas vários de explanação da obra. 

No início da análise, temos nas palavras de Sant‘Anna o objetivo de ―desentranhar‖ da 

obra e de suas várias subdivisões, um modelo binário. Vejamos bem: quando se procura 

desentranhar algo de algum lugar soa como algo forçado. Daí já podemos apontar para o 

problema de forçar a obra a caber em modelos pré-estabelecidos e que nem sempre são os que a 

contemplam melhor. Continuando com o modelo proposto divide-se a obra por níveis: o dos 

personagens, o da narração e o da linguagem.  

Para começar, de forma propriamente dita, ele ainda subdivide o nível dos personagens 

em dois conjuntos. Vejamos o evocar do crítico ao número dois e destaquemos que os 

personagens assim serão chamados poucas vezes na análise. Pois são nomeados como 

elementos. Como se essa forma facilitasse a formação de esquemas demonstrativos da tal 

―lógica interna‖ que se pretende explicar. 

Continuando com a ressignificação de nomenclaturas para esse conjunto, o crítico 

pratica, o que poderíamos chamar de reducionismo na forma de tratar personagens, no mínimo 

instigantes como são o menino mais velho e o menino mais novo apenas pelas iniciais MMV e 

MMN. O conjunto dois seria o grande mundo que se opõe a Fabiano.  

Percebemos outra maneira de representação do binarismo excludente e extremista. O 

crítico afirma que entre os dois conjuntos não há um sistema de trocas, como se houvesse um 

bloqueio. Vejamos que esse ponto da análise se torna discutível à medida que se tenta excluir 

personagens ou elementos do mundo em que eles vivem; distanciar coisas que estarão sempre se 

tocando, quiçá se transmutando dentro de uma sociedade que influencia diretamente nos 

comportamentos, na vivência ou mesmo sobrevivência desses seres. Se há opressão, isso se dá 

no nível do maior oprimindo o menor, no caso, dos donos das terras sobre quem não tem nada, 

do soldado que se aproveita da lei que só favorece o bem amparado financeiramente. Se existe 

um bloqueio, como o próprio crítico cita, isso já é uma forma de troca, de relação. 

Seria possível uma forma mais branda no tratamento dado a essas relações a partir do 

ponto em que se deixa perceber a irregularidade desses conjuntos. Vejamos a indicação de 

Candido em seu ensaio: 
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Isto permite dar conta dos conjuntos irregulares, mantendo um reflexo mais fiel 

da irregularidade dos fatos, que os esquemas diádicos tendem a simplificar, 

preferindo à visão dinâmica do processo a contemplação estática dos sistemas 
em equilíbrio. (CANDIDO, 1974. p. 787) 

 

Essa forma diluída no que poderíamos suscitar como sendo uma passagem do dois 

(efeito binário de combinação de análise) ao três, sendo esse terceiro elemento fundamental para 

a superação estabelecida pelo modelo diádico. Ocorre um empobrecimento com relação aos 

outros fatores da obra quando se deixa em paralelo um terceiro ponto de visão, que é algo que 

pode expandir a análise. 

Peguemos agora, um trecho da análise de Sant‘Anna, que reflete bem o ideal 

estruturalista. Já depois da divisão dos elementos em mais dois subgrupos: o dos humanos 

(Fabiano, Vitória, MMV e MMN) e o dos infra - humanos (Baleia e o papagaio). 

 
Esses dois subconjuntos só podem ser entrevistos separadamente para efeito do 

raciocínio analítico, que procura decodificar aquilo que o autor codificou no 

trabalho de criação. Entre os grupos a fusão é dominante [...] um esquema 
indicaria que os elementos humanos estão no grau mais baixo do nível Homem, 

enquanto os infra-humanos estão acima do nível animal. (SANT‘ANNA, 1974, 

p. 156) 

 

Segundo essa esquematização, Sant‘Anna propõe sair da mesmice do estudo sociológico 

e estilístico que apenas fica no nível das metáforas para reiterar o processo já tão falado de 

antropomorfização dos animais e zoormorfização do humano. Ele propõe o esquema citado 

acima para nivelar os componentes dos grupos e propor o que chamaria de permutabilidade. Um 

fenômeno, onde facilmente um elemento do grupo, através de um processo metonímico se 

permutaria facilmente por outro sem perca ou prejuízo para a interpretação literária. 

Essa esquematização seria possível através de um nivelamento feito entre Fabiano e 

Baleia, quando de uma suscitada evolução decrescente Homem – bicho – animal, enquanto que 

Baleia, estática, é animal no sentido positivo e negativo. O outro eixo de permutabilidade estaria 

entre Sinhá Vitória e o papagaio a partir do esquema Sinhá Vitória – sapatos – modo de andar – 

parecendo o papagaio. São imagens que se fundiriam para explicar essa permutabilidade. 

Tudo isso em um esforço para tentar decodificar o que o autor teria codificado quando da 

criação do texto. O problema aqui é quanto a uma obsessiva tentativa de descobrir, ou mesmo 

adivinhar o que o autor da obra quer fazer refletir com seus jogos tão dinâmicos na evolução dos 

personagens e ações. O crítico, neste momento, deixa de registrar o trânsito da análise e suscitar 

uma provável linha de interpretação para entrar num deciframento aflito. 
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Prova desse deciframento é quando ele analisa a etimologia do nome Fabiano e em 

seguida tenta fazer uma ligação com o que o crítico pretende comprovar com a sua análise já 

anunciada: a não importância dos personagens para a obra. O nome Fabiano é explicado a partir 

de seu étimo ―indivíduo inofensivo; pobre diabo‖; e ainda, incapaz de mudar o rumo dos 

acontecimentos, de afirmar-se como sujeito entre objetos. 

Ora, quando analisamos o contexto de desigualdade social, quando somos convidados a 

nos colocar no lugar do personagem pai de família Fabiano, que tem como missão e como 

responsabilidade a vida daqueles que dependem dele. Como afirmar diante disso, diante da 

coragem de retirar de suas terras e ser capaz de tudo por essa família, que Fabiano é incapaz de 

mudar o rumo dos acontecimentos? 

Fabiano é sim sujeito entre os objetos. Sujeito introspectivo, impenetrável, às vezes, mas 

altamente consciente do quadro que figuram ele e sua família. Todas as tentativas de mudar o 

rumo das coisas partem dele em consonância com Sinhá Vitória.  Dizer que Fabiano e Sinhá 

Vitória assim como os meninos são personagens achatados, são figurantes e tratados apenas 

como meros elementos para os esquemas explicativos, é deixar aberta uma lacuna de uma 

infinidade de aspectos que, com propriedade, poderiam ajudar na interpretação de qualquer obra 

literária. Como afirma Candido na seguinte passagem de seu ensaio: 

 
Estas divagações foram motivadas pela ideia que nas análises estruturalistas o 2 

frequentemente desliza ou deveria deslizar para o 3. Não o falso 3, igual ao 

ponto equidistante que marca a simetria, e que para Jakobson é, nos poemas, 
uma espécie de lugar mágico do significado. Mas o 3 verdadeiro, no qual as 

unidades (reais ou virtuais) se encontram em pé de igualdade. Quando as ditas 

análises não deixam vislumbrar o deslizamento e se fecham realmente na díade 

antinômica, temos as mais das vezes um sentimento de que falta alguma coisa 
para completar o panorama. (CANDIDO, 1974, p. 788) 

 

É exatamente o que falta quando Fabiano é nomeado um representante de todos os 

outros personagens. Sendo que este é apresentado metaforicamente como uma espécie de 

morfema zero por não ser notória sua desenvoltura fônica. Todos têm uma intersubjetividade 

independente de ter ou não uma fruição na linguagem. Esses personagens foram construídos 

assim, para justamente demonstrar a sequidão de vida que levam. Eles não podem substituir um 

ao outro nessa chamada permutabilidade, pois são singulares, únicos. 

Um ponto que deriva desta ideia de Fabiano ser representante dos demais, é a afirmação 

de que dentro da esfera tempo, Fabiano mostra-se redundante quanto aos personagens passados 

e sem perspectiva de variação futura. Em desdobramento, os meninos passam a ser repetições 

dos pais e de outros antepassados sobre a mesma pauta da miséria. Como numa espécie de 

eterno retorno. Em que esfera da vida social os dramas não se repetem? São sempre fatos novos, 
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com personagens novos e diferentes de tudo o que já se viu? Se assim fosse, qual parâmetro 

seguiríamos para o estudo de personagens, enredos, ambientes, vozes?  

O que mais marcaria o efeito conseguido por Graciliano de nos fazer entender que 

estamos dentro dessa roda viva de acontecimentos, sem sabermos se estamos começando ou 

terminando? Isso sim deve ser o aspecto inventivo do autor buscado pelo analista. É o estar 

dentro desse enredo que até hoje perdura, o aspecto verossímil necessário a toda e qualquer obra 

literária. Se nos é mostrado um universo onde as pessoas não têm uma perspectiva de variância 

futura, é porque isso não é cabível dentro da esfera na qual estão inseridos. Parafraseando 

Aristóteles ―é melhor um impossível crível do que um crível que não convença‖. 

 

Considerações Finais 

 

Para fecharmos o nosso pensamento, cerificaremos um momento raro no qual, Affonso 

Romano de Sant‘Anna evoca o contexto para sua análise. É no momento em que o crítico 

reafirma que os personagens não passam de figurantes e que a estória é secundária. Ele evoca o 

contexto, só de acordo com nossos estudos, de maneira equivocada. Convoca um depoimento do 

próprio Graciliano Ramos feito à revista O cruzeiro, para fomentar suas ideias. 

No depoimento, Graciliano fala acerca da criação das personagens de maneira 

despretensiosa dizendo que praticamente elas foram brotando da sua imaginação em 

comparação a personagens já existentes em suas lembranças e convívio. Fala da não esperada 

fama de Baleia e da sucessão em que foram surgindo os contos, sem ordem. Fala do livrinho 

sem paisagens e diálogos. 

O famoso depoimento era tudo o que o crítico queria para desenformar o seu projeto de 

crítica engessado. Caíram muito bem as informações despreocupadas que as palavras de 

Graciliano repassaram e é nesse momento que ocorre um grande equívoco que um crítico 

literário pode cometer. Ele não levou em conta que a obra depois de entrar em contato com o 

público, ganha novos contornos. As personagens ganham novas personalidades mediante a 

empatia dos leitores, que se afeiçoam por um ou outro traço individual ou coletivo da obra, ou 

seja, que a repercussão da obra independente da forma desleixada com a qual o autor possa a ter 

escrito. Pode ganhar rumos e interpretações que nem ele mesmo havia cogitado. O texto não é 

mais dele e sim do público.  

Enfim, em sua conclusão, Sant‘Anna afirma ter comprovado através de seus esquemas 

que tanto a obra quanto sua análise se apresentaram como uma denúncia. Diz que praticou a 

análise sem inclinação ideológica e que esse modelo binário funcionou para extrair algo de mais 
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complexo. Ainda afirma que no plano sociológico e político esse estudo teria sido mais fácil, 

pois se desenvolveria paralelamente à obra. 

Vejamos por fim, que Sant‘Anna faz questão de enaltecer o seu método de análise em 

detrimento dos demais, mais precisamente o sociológico. Ele tenta apresentar a crítica 

estruturalista como sendo mais difícil, consequentemente mais respeitada. É, inevitavelmente, 

um duelo de forças desnecessário, pois um estudo que se proponha a derrubar essas barreiras 

através das mediações adequadas, ou seja, com uma mescla do que seriam métodos críticos, se 

faria muito mais eficaz e plural. Uma visão unitária é importante sim, quando é também 

totalizante, ou seja, quando mostra a constituição da estrutura enquanto elaboração da totalidade 

e de premissas que nunca poderão ser deixados de lado em uma análise literária: o mundo, a 

sociedade. 
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A LINGUAGEM REGIONAL/POPULAR EM CAETÉS DE GRACILIANO RAMOS 
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Introdução 

 

Tecemos neste estudo uma análise sobre a linguagem regional e popular presente na obra 

literária Caetés (2013), do escritor Graciliano Ramos, visando identificar os aspectos regionais 

referentes aos fenômenos linguísticos da Sociolinguística, da Dialetologia e da Etnolinguística, 

considerando que a língua de uma região reflete seus costumes culturais e suas tradições sociais. 

Neste caso, analisamos a linguagem de Graciliano Ramos em Caetés (2013) e 

selecionamos algunsitens lexicais de natureza regional, com o objetivo de identificarmos 

variações linguísticas de cunho sociolinguístico, etnolinguístico e dialetológico. Visto que 

diante da experiência e realidade linguística de determinada comunidade regional retratada na 

obra, foi possível constatarmos a diversidade linguística.  Como acrescenta Biderman (1978, p. 

139) o léxico de uma língua é: ―[...] a somatória de toda a experiência acumulada de uma 

sociedade e do acervo da sua cultura através das idades‖. 

Partindo desta visão, compreendemos que a linguagem presente na obra Caetés (2013) 

representa uma somatória da experiência cultural e social vivenciada pelo escritor Graciliano 

Ramos e retratada em suas escolhas lexicais nos diálogos apresentados por seus personagens. 

Isto nos faz perceber a relação existente entre língua, sociedade e cultura. Alkmin (2001, p.21) 

afirma que ―linguagem e sociedade estão ligadas entre si de modo inquestionável.Mais do que 

isso, podemos afirmar que essa relação é a base da constituição do ser humano‖.  

É preciso entender que, a relação língua e sociedade é refletida no acervo lexical de 

determinada comunidade, da uma região ou do próprio sujeito. Pois, o léxico de uma língua é 

composto por fatores sociais e culturais que fazem parte da realidade vivida pela sociedade e 

pelo sujeito.  

Dessa forma, objetivamos analisar a linguagem de Graciliano Ramos em sua obra Caetés 

(2013), para averiguarmos os reflexos cultural e social exibidos por meio de suas escolhas 

lexicais. É nessa direção, portanto, que o intento de nossa pesquisa é explicitar uma análise dos 

itens lexicais concebidos como regionais/populares, os quais expressam a mobilidade das 
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estruturas culturais e sociais, evidenciando, assim, a condição dinâmica da língua e suas 

variações, as quais resultam do intercâmbio língua, sociedade e cultura. Para tanto, 

organizaremos as lexias em um glossário, analisando-as à luz da Sociolinguística, Dialetologia e 

Etnolinguística, buscando, assim, esclarecer em torno de suas definições conforme pesquisas 

realizadas em dicionários de língua portuguesa e regionais nordestinos. 

 

Etnolinguística: língua e cultura 

 

Sabemos que a língua de forma pessoal e intransferível é um bem cultural e social. Os 

sujeitos que dela fazem uso a utilizam como principal elemento de comunicação. Assim sendo, 

é através dessa habilidade que o homem se faz entendido, cria, modifica e transforma tudo 

aquilo que está a sua volta. Podemos afirmar, desse modo, que é possível o estudo da cultura no 

âmbito linguístico. Uma vez que, a língua em seus diversos contextos de uso é permeada de 

hábitos, costumes e, portanto, de cultura. Dessa forma, língua e cultura estão intimamente 

relacionadas. Como nos mostra Laraia (1986, p.53): ―a linguagem humana é produto da 

cultura‖. 

Posto isso, sabemos que a língua possui uma forte característica que é a sua volatilidade, 

a qual é fruto não somente do plano estrutural da língua, mas do movimento interacional da 

linguagem que ocorre entre os sujeitos. É, portanto, através dessa troca de informações, saberes, 

valores, costumes, que a língua assume, também, uma característica identitária. Tendo em vista 

que, ao estudar as interfaces da linguagem de um povo, estar-se-á analisando, também, sua 

cultura, desse modo, sua identidade cultural. Nessa perspectiva, concordamos com o que 

Biderman (1978, p.80) discute: ―cada língua traduz o mundo e a realidade social segundo o seu 

próprio modelo, refletindo uma cosmovisão que lhe é própria, expressa nas suas categorias 

gramaticais e léxicas‖. 

É válido salientar, que o léxico é o nível linguístico inesgotável, aberto e instável. E, é o 

único que transparece todo o movimento que ocorre na língua, todo o dinamismo linguístico 

advindo das relações dos grupos socioculturais. Em virtude disso, é que o léxico compartilhado 

entre os falantes de uma dada comunidade linguística é reflexo de seus traços culturais, dialetais, 

sociais e individuais. Desse modo, os falantes de uma determinada língua irão através desta 

externar as várias manifestações da cultura. Até porque, a língua não existe isolada de uma 

cultura, mas sim é patrimônio desta, como nos mostra Biderman (2001, p.14): ―o léxico de uma 

língua natural pode ser identificado como o patrimônio vocabular de uma dada comunidade 

linguística ao longo de sua história‖. 
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É nessa direção que a Etnolinguística se ocupa em estudar a língua enquanto atualização 

da cultura, patrimônio vocabular, marca identitária de um povo. Até porque, é no léxico que os 

falantes deixam explícitos suas crenças, suas ideologias, o que fazem, o tipo de vida que levam. 

Nesse viés, Coseriu (1978, p.19) afirma que cabe à Etnolinguística o estudo dos fatos de uma 

língua motivados pelos saberes acerca das coisas. Portanto, podemos afirmar que o léxico de 

uma língua é o retrato cultural de um povo. 

 

Sociolinguística e Dialetologia: as variações linguísticas em diversas vertentes  

 

Sabemos que o léxico, entre tantas outras funções, relaciona-se com o processo de 

nomeação de todos os seres e objetos existentes no mundo. E, desse modo, configura-se como 

repertório de toda e qualquer língua viva dos falantes. Portanto, podemos afirmar que o léxico 

não é cristalizado, imóvel, mas uma fonte inesgotável que se adequa conforme as exigências 

comunicativas de dada comunidade linguística, a qual por sua vez revela uma grande 

diversidade de variações individuais, regionais, culturais e sociais. ―Estudar o léxico de uma 

língua é abrir possibilidades de conhecer a história social do povo que a utiliza‖. (ABBADE, 

2011, p.1332). 

Desse modo, enxergar a língua como reflexo da cultura de um povo, de seus aspectos 

políticos, econômicos, sociais, históricos, regionais e linguísticos, é antes de tudo admitir a 

heterogeneidade da língua, reconhecendo, assim, o quão inegável é a variação linguística. Para 

tanto, para compreendermos como se dá essa variação é necessário que o estudo lexical seja 

feito paralelamente às comunidades de fala, ou seja, à própria sociedade. Tendo em vista que, 

fatores regionais e socioculturais estão inerentes ao léxico. 

Nessa perspectiva, é que a Sociolinguística e a Dialetologia enveredam a investigar a 

variação linguística dentro da interação social e regional, contribuindo, desse modo, fortemente 

com os estudos lexicais. Porém, vale enfatizar que ambas as áreas possuem objetos de estudo 

delimitados. Conforme nos evidencia Cardoso (2010): 

 

Apesar de ―consideradas até certo ponto sinônimas‖, dialetologia e 
sociolinguística, ao se ocuparem da diversidade de usos da língua, atribuem um 

caráter particular e individualizante no tratamento do seu objeto de estudo. [...] 

A dialetologia, nada obstante considerar fatores sociais como elementos 

relevantes na coleta e tratamento de dados, tem como base da sua descrição a 
localização espacial dos fatos considerados, configura-se, dessa forma, como 

eminentemente diatópica. A sociolinguística, ainda que estabeleça a 

intercomparação entre dados diferenciados do ponto de vista espacial, centra-se 
na correlação entre os fatos linguísticos e os fatores sociais, priorizando, dessa 

forma, as relações sociolinguísticas. (CARDOSO, 2010, p.26) 
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Nesse viés, embora a Dialetologia se mostre eminentemente diatópica, constata-se a 

existência de uma interface entre Dialetologia e Sociolinguística. Uma vez que a primeira não se 

limita a investigar apenas os aspectos variáveis conforme a localização geográfica, mas 

apresenta duas direções, como nos aponta Cardoso (2010, p.26): ―A Dialetologia tem, assim, 

duas diretrizes, dois caminhos, no exame do fenômeno linguístico, que se identificam nos 

estudos dialetais: a perspectiva diatópica e o enfoque sociolinguístico‖. 

É, pois, nesse sentido que concordamos com Blanch (1978) quando este diz: 

 

(...) Se a Dialetologia tem como finalidade geral o estudo das falas, deverá 
tratar tanto das suas variedades regionais como das sociais, tanto do eixo 

horizontal quanto do vertical. (...) O fato de a Dialetologia ter dedicado o 

melhor do seu esforço para o estudo de falas regionais, especialmente rurais, 
não pode ser interpretado como um fato definidor, mas uma circunstância 

transitória. (BLANCH, 1978, p.42) 

 

Concordamos, ainda, com Mollica (2008), quando esta conceitua a Sociolinguística 

como: 

 

A Sociolinguística é uma das subáreas da Linguística e estuda a língua em uso 
no seio das comunidades de fala, voltando a atenção para um tipo de 

investigação que correlaciona aspectos lingüísticos e sociais. Esta ciência se faz 

presente num espaço interdisciplinar, na fronteira entre língua e sociedade, 

focalizando precipuamente os empregos lingüísticos concretos, em especial os 
de caráter heterogêneo.  

 

Portanto, podemos considerar a Sociolinguística enquanto o estudo da variação na 

língua. E, por outro lado, não tão distante, concebemos a Dialetologia como aquela que 

investiga os falares regionais e suas diferenças. Desse modo, reconhecemos a importância de os 

estudos lexicais se dirigirem, também, à luz dessas ciências. Tendo em vista que, a diversidade 

sociocultural existente no nosso país propicia em grande parte o surgimento das variações, 

assim como, é um dos fatores responsáveis pela heterogeneidade da língua. Nessa direção, 

vejamos que a discussão de Brandão (1991) vai de encontro com o que tencionamos:  

 

O Brasil, em decorrência do processo de povoamento e colonização a que foi 

submetido, bem como das condições em que se deu sua independência política 
e seu posterior desenvolvimento, apresenta grande contrastes regionais e 

sociais. (BRANDÃO, 1991, p.16-17) 

 

Realizada essa sucinta exposição acerca da Sociolinguística e Dialetologia, 

explanaremos na próxima seção uma breve discussão sobre Graciliano Ramos e a obra 

selecionada para a análise: Caetés (2013). 
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Graciliano Ramos e Caetés: a vida do autor, o reflexo em sua obra 

 

Em 1930, após renunciar ao cargo de prefeito da cidade de Palmeira dos Índios no estado 

de Alagoas, Graciliano Ramos se muda para Maceió. Logo após a sua mudança para a capital 

alagoana, recebeu um carta de Augusto Frederico Schimidt, fundador da Livraria Católica do 

Rio de Janeiro, que posteriormente, tornou-se a Livraria Schimidt Editora. Nessa carta, então, o 

editor falara-lhe do seu interesse em publicar o romance que Graciliano viera produzindo. 

Desse modo, em 1933, Caetés fez surgir ao público um dos maiores escritores da 

literatura brasileira. Em sua estreia literária, Graciliano condensa as mais variadas 

demonstrações da miserabilidade humana e dos hábitos cotidianos de uma cidadezinha 

interiorana. O romancista adotou, em Caetés, o foco narrativo em primeira pessoa. Seu 

personagem-narrador, João Valério, possuía um intenso caráter introspectivo, assim como o 

adotado por Machado de Assis em Dom Casmurro. Podemos, assim, afirmar que dentro do 

universo literário de Caetés estamos diante de uma narrativa de cunho psicológico e 

sociopolítico, em face ao caráter reflexivo e denunciativo promovido pela narrativa.  

―Graciliano Ramos traz em Caetés, em tom sóbrio e incisivo, a crueldade e o desespero 

humanos, através de uma visão pessimista deflagrada na infância e que irá marcar a sua 

literatura de ficção e memória.‖ (TORRALBO e RAMOS, 2013, p.03) Constata-se, portanto, a 

marca original do escritor, o qual construiu sua primeira narrativa de forma realista, concisa, 

com pouco sentimentalismo. Características estas que consagraram seu nome como um dos 

grandes romancistas da chamada geração 30, fazendo-o, assim, um escritor singular notável. 

Narrado pelo personagem João Valério, Caetés (2013)se desenvolve em torno de dois 

planos  narrativos: i) a paixão de João Valério pela esposa de Adrião, chamada Luisa. ii) a 

tentativa do narrador-personagem em escrever um livro cujo título também é Caetés. Entretanto, 

os enredos dos romances homônimos não se assemelham. O de João Valério buscava descrever 

a história dos índios caetés, já o de Graciliano tratava do cotidiano da sociedade classe média de 

Palmeira dos Índios. 

 

Caetés é o livro da cidade, da cidadezinha do interior, com a sua vida 
alimentada no fuxico cotidiano pelo literato fracassado, pelo marido enganado, 

pelo farmacêutico sórdido, pelo médico complicado, pelo promotor imbecil, 

pelo padre ignorante, pelo beberrão, pelas beatas, pelas prostitutas, pelo 
assassino inocentado e pelas mulheres histéricas. Romance de uma sociedade 

mesquinha, de gente selvagem, ligeiramente polida por uma tênue camada de 

verniz vista pelo olho irônico do observador. Imagens feias que recriam um 

ambiente feio e asfixiante, de sossego sufocante, que se alimenta da vida 
alheia, da mesma forma que os caetés se alimentavam de carne humana. (...) 

Em Caetés encontramos um ambiente que vegeta uma sociedade insignificante, 
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recriada por um dos mais significantes nomes de nossa literatura brasileira. 
(TORRALBO e RAMOS, 2013, p.03) 

 

Desse modo, concluímos que em vista do contexto literário da época e da singularidade 

de estilo do escritor, Caetés (2013) se trata de um escrito poético realista anunciado por 

Graciliano. É notório que em meio a gama de escritores da geração 30, Graciliano Ramos se 

destaca, por sua tendência realista, preocupava-se em apresentar a realidade como tal. Sua forma 

de representar o real fez com que sua obra adquirisse atemporalidade. É, pois, nessa direção que 

concordamos com Sodré (1999): 

 

Sua obra é o maior testemunho sobre o povo brasileiro e sua época. Por isso, 
sua obra é única que, qualitativamente, é superior ao movimento que pertenceu 

ao momento de grandeza que conheceram, então, as letras brasileiras. É uma 

obra regional que assume universalidade. É uma obra de seu tempo para todos 

os tempos. (SODRÉ, 1999, p.81) 
 

Exposto isso, na próxima seção nos dedicaremos em analisar alguns itens lexicais 

extraídos da obra em estudo. 

 

A linguagem regional e popular em Caetés 

 

O presente estudo tem por finalidade analisar vocábulos regionais/populares, 

evidenciando o léxico utilizado pelo escritor, tais vocábulos exprimem a realidade sociocultural 

do Nordeste brasileiro. É desse modo, que esta análise se dirige a evidenciar, através de um 

glossário que elaboramos, o quanto a língua reflete e representa a realidade cultural, social e 

física de uma região. Para chegarmos a tais conclusões, nossa análise foi fundamentada à luz da 

Lexicologia, Lexicografia, Dialetologia e da Sócio e Etnolinguística. 

Nessa direção, pautamo-nos em observar as relações intercambiáveis entre a língua, a 

sociedade e a cultura na obra literária Caetés (2013), para assim, levantarmos ao nível do léxico 

os aspectos léxico-semânticos que representam a realidade física e sociocultural do Nordeste 

brasileiro. Desenvolvemos, desse modo, um sucinto glossário, o qual por sua vez é o resultado 

de uma análise léxico-semântica. Vale ressaltar, que todos os itens lexicais, extraídos da obra 

para a produção do glossário, são ancorados na linguagem regional/popular utilizada por 

Graciliano Ramos em Caetés (2013). 

Para organização do glossário regional, o qual foi criado a partir do vocabulário da obra 

Caetés (2013), adotou-se alguns critérios, a saber: 

 As lexias foram apresentadas em letras maiúsculas e em negrito; 
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 As lexias foram organizadas em ordem alfabética; 

 As lexias são apresentadas seguidas de definições conforme pesquisas realizadas em 

dicionários da língua portuguesa e, em dicionários de linguagem regional/popular; 

 As lexias estão destacadas nas abonações da obra analisada, com o recurso do negrito e do 

itálico. 

Cabe salientar, ainda, que a fórmula de verbete que utilizamos para organizar o 

glossário, foi a fórmula de Faulstich (1995): 

+Termo entrada + referência gramatical +indicação de dicionarização + definição ± 

variantes + contexto de ocorrência + fonte ± notas linguísticas e/ou enciclopédicas. 

 

Entretanto, como nosso estudo analisa lexias e não termos, adaptamos a fórmula original 

de Faulstich (1995), a qual resultou dessa forma: 

Lexia entrada+ referência gramatical + definição ± variantes + nota enciclopédica (significados 

encontrados nos dicionários) + abonação + fonte da abonação. 

 

ACHINCALHAR – V. Zombar de alguém ou algo.  

Achincalhar- V. cobrir de ridículo; escarnecer, rebaixar. (BECHARA, 2011, p.95) 

―– Você é inimigo do Mesquita? Perguntou Isidoro.  

– Não, não sou inimigo de ninguém. Mas gosto daquela maneira de achincalhar um tipo.‖ 

(RAMOS, 2013, p. 25) 

 

AMUADO – Adj. Referente a aborrecimento.  

Amuado- Adj. Enfadado, de mau humor, aborrecido. (BECHARA, 2011, p.135) 

―Calou-se, amuado. Acendeu um cigarro.‖ (RAMOS, 2013, p.15) 

 

AZEDUME-  S.m.  Sentimento de ira. 

Azedume – S.m. 1. Acidez. 2. Cólera, irritação. (FERREIRA, 2010, p.84)  

―– Café, bacurônico amigo, respondeu Isidoro sentando-se à minha mesa. E logo me interpelou 

com azedume.‖ (RAMOS, 2013, p.32) 

 

BASBAQUES – Adj. Pessoa tola que demonstra  admiração e surpresa a tudo.  

Basbaques- adj. 1. Que se admira ou se espanta a propósito de qualquer coisa; tolo, pateta. 2. 

Pessoa basbaque. (BECHARA, 2011, p.200) 

―Lentamente, a massa de basbaques refluiu. Penetramos na saleta.‖ (RAMOS, 2013, p.102) 

 

BEBERAGEM – S.f. Espécie de remédio caseiro 

Beberagem- S.f. 1. Remédio caseiro em forma de cozimento. 2. Chá ou remédio de mau gosto 

ou de discutíveis resultados. 3. Modo depreciativo de referir-se a remédio usado por via oral. 

(CABRAL, 1982, p. 105)  
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―– Não nos poderá arranjar uma beberagem menos indecente, Bacurau?‖ (RAMOS, 2013, p.33) 

 

BUGIGANGA – S.f. Objetos de pouca utilidade e valor. 

Bugiganga- S. f. traste de pouco valor. (ALMEIDA, 1984, p. 34) 

―E aproveitando um momento em que a Teixeira escolhia bugigangas num bazar (...)‖ 

(RAMOS, 2013, p.62) 

 

CLAUDICANCO – Claudicar –V. Aparenta imperfeição  

Claudicar- V- 1. Capengar, mancar. 2. Ter defeito, imperfeição; falhar. 3. cometer falta; errar. 

(HOUAISS, 2012, p.170) 

―Retirou-se claudicando, a amaldiçoar os médicos.‖ (RAMOS, 2013, p.18) 

 

DESEMBESTADO – desembestar – V. Ato de correr com muita pressa.  

Desembestado– desembestar – V. correr em disparada, desabaladamente. (ALMEIDA, 1984, p. 

68) 

―Que diabo tem aquele povo a correr desembestado? (RAMOS, 2013, p.101) 

 

DESENXABIDO – Adj. Pessoa intrometida, ou  sem jeito. 

Desenxabido – Adj. 1. Desengonçado, sem graça. 2. Que não se enquadra. 3. Inoportuno, 

intrometido. (CABRAL, 1982, p.289)  

―E houve em redor do tabuleiro um debate medonho. Aproximei-me, afetei uma curiosidade 

desenxabida.‖ (RAMOS, 2013, p.27) 

 

ESTOPADA – S.f. Coisa desagradável. 

Estopada - S.f. - 1. Maçada. Coisa maçante, desagradável, a que se está obrigado a assistir. 2. 

Logro, negócio mal feito. (CABRAL, 1982, p.369) 

―Bem, devia estar acordado, decidi consultá-lo. Voltei ao quarto, mudei a roupa e saí, satisfeito 

por ter achado um pretexto para abandonar aquela estopada.‖ (RAMOS, 2013, P. 22) 

 

MAROTEIRAS – maroto – adj. Relativo à esperteza, malandragem. 

Maroteiras – maroto – adj. 1. Que é cheio de maronhas; esperto, ladino, vivo, malandro. 2. Que 

revela pouca honestidade ou lisura; tratante, trapaceiro, velhaco. 3. Malicioso, travesso, brejeiro. 

(BECHARA, 2011, p.830) 

―– É isto mesmo. Não vivo com saltos de pulga, ninguém encontra em mim rabo de palha. 

Amigo de todos, mas com seriedade, sem maroteiras.‖ (RAMOS, 2013, p.92) 

 

MIXÓRDIA – S.f. Situação confusa, atrapalhada. 

Mixórdia - S.f. 1. Mistura confusa de coisas, 2. Situação ou fato atrapalhado; desentendimento. 

(HOUAISS, 2012, p.526) 

―– Crentes? Exclamou Pascoal. Então o Neves é crente?  

– Com certeza. Não é o chefe dessa mixórdia?‖ (RAMOS, 2013, p. 05) 

 

NEFANDO – Adj. Diz sobre algo ou alguém abominável. 

Nefando - Adj. De que não se deve falar por ser abominável. (BECHARA, 2011, p.898) 
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―Também se julga com fundamento que o nefando par esteve uma tarde no Tanque, à sombra 

frondosa das mangueiras, como diz o poeta.‖ (RAMOS, 2011, p.94) 

 

PULHA – S.f. Alguém que é mau-caráter, canalha. 

Pulha - S.f 1. Ato ou comportamento de quem é mau-caráter; canalhice. 2. Pessoa que não tem 

caráter; canalha; patife. (BECHARA, 2011, p.1045) 

―– E quais são os saltos de pulga? Quais são as maroteiras que um pulha de sua laia 

descobriu...‖ (RAMOS, 2013, p.92) 

 

Considerações Finais 

 

Por meio do estudo lexical realizado, foi possível analisar alguns verbetes concebidos 

como regionais/populares contidos na obra literária Caetés do escritor Graciliano Ramos. 

Através de sua escrita foi possível perceber o quão numerosa é a obra de Graciliano em 

regionalismos. Além do mais, sua escrita busca evidenciar a língua falada do povo nordestino. 

Ademais, evidencia seus hábitos, costumes, ideologias e cultura. Mostrando, com isso, que a 

língua de um povo é a sua própria expressão cultural, identitária, regional e linguística. 

Portanto, dentro do que foi proposto para a pesquisa, ou seja, a análise da linguagem 

regional/popular presente na narrativa Caetés, foi possível constatarmos as relações 

indissociáveis existentes entre língua, cultura e sociedade. Desse modo, compreendemos o quão 

pertinentes são os estudos lexicais voltados à investigação da língua em seus diferentes usos e 

contextos.  

Nessa direção, constatou-se que ao ser feita a análise do léxico utilizado por Graciliano 

Ramos, o universo literário do escritor nos permitiu o conhecimento da cultura, das crenças, do 

estilo de vida, do próprio mundo do povo que ele retrata de forma fidedigna em sua ficção. 

Portanto, a elaboração do glossário que aqui desenvolvemos, permitiu-nos um estudo mais 

aprofundado acerca do universo lexical, bem como das relações entre língua e cultura. Desse 

modo, buscamos contribuir significativamente aos estudos e pesquisas voltados para as ciências 

do léxico, bem como, da Dialetologia, Sócio e Etnolinguística. E, salientamos, ainda, que o 

léxico constitui um campo de estudo muito profícuo, além de ser extremamente necessário.  
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A OBRA VIDAS SECAS DE GRACILIANO RAMOS SOB O OLHAR DA 

DIALETOLOGIA 

 

Ellem Kyara Pessoa dos Santos 

 (PPGL/UFPB)  

Uélida Dantas de Oliveira  

(PPGL/UFPB)  

 

Introdução 

 

Na pesquisa em questão, apresentamos como objetivo estudar a obra Vidas Secas (2014) 

do autor regionalista Graciliano Ramos, com a intenção de analisar, com base na teoria da 

Dialetologia, a linguagem regional apresentada pelo escritor, visando demonstrar por meio do 

léxico, exibido na obra, a realidade cultural e social vivenciada pelos personagens, que retratam 

a população nordestina e seus costumes. Ademais, propomos selecionar expressões lexicais na 

obra, que sejam identificadas como variações diatópicas.  

É válido considerarmos o fato da língua, da sociedade e da cultura constituírem relações 

que se exteriorizam no léxico, uma vez que este representa por meio das palavras que compõem 

seu acervo lexical, o contexto histórico e social de uma comunidade linguística. Dessa maneira, 

é possível notarmos que o escritor retrata através de sua linguagem as dificuldades e os 

costumes culturais da sociedade sertaneja do nordeste brasileiro. Conforme acrescenta Queiroz 

(2012, p.1024): 

 

O léxico é o acervo no qual se depositam todas as manifestações linguísticas, 
literárias e culturais de uma dada sociedade. Deste modo, o homem, em sua 

ação de conhecimento do mundo, passou a nomear os seres, animados ou 

inanimados, a partir dos fluxos sociais, culturais e históricos. (QUEIROZ, 
2012, p. 1024) 

 

A partir disto, compreendemos que os personagens de Fabiano, Sinhá Vitória, o filho 

mais velho e o filho mais novo, como também a cachorra Baleia expressam a visão de mundo 

que o autor possuía, naquela época, assim como os costumes sociais e culturais da população 

nordestina brasileira que ele retrata em suas obras.  

Nessa direção, Aragão (2005, p.1) discute:  

 

As relações entre língua, sociedade e cultura são tão íntimas que, muitas vezes, 
torna-se difícil separar uma da outra ou dizer onde uma termina e a outra 

começa. Além dessas relações, um outro fator entra em campo para também 
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introduzir dúvidas quanto à linguagem utilizada por um determinado grupo 
sociocultural: é o fator geográfico, regional ou diatópico. (ARAGÃO, 2005, p. 

1). 

 

Diante do exposto, podemos afirmar que o léxico presente em uma região ou 

comunidade vai externar os costumes sociais e culturais de determinada sociedade. A maneira 

como nomeamos os objetos e seres que estão presentes em nosso ambiente reflete muito dos 

nossos hábitos culturais. Como explanam Ribeiro e Paim (2016, p.19): 

 

O léxico de uma língua é composto da totalidade das palavras que ela possui, 

permitindo a verificação do grau de desenvolvimento social de um povo, a 
partir do momento em que mostra a quantidade e o tipo de conhecimentos que 

ele detém, por isso é possível dizer que o léxico é influenciado externamente 

por meio da cultura. (RIBEIRO E PAIM, 2016, p. 19) 

 

Por conseguinte, analisaremos o romance e selecionaremos algumas palavras para a 

análise, a qual será fundamentada na teoria dialetológica e com enfoque na variação diatópica, 

para isso, contaremos com o auxílio de alguns dicionários de expressões regionais nordestinas, 

tais como ALMEIDA (1984) e CABRAL (1982), que nos proporcionarão suporte na verificação 

dos sentidos e das definições da linguagem dissertada na obra Vidas Secas (2014). 

Para tanto, o próximo subtópico é composto por uma breve demonstração da vida e obra 

do autor, com destaque para a síntese da narrativa de Vidas Secas (2014).  

 

Graciliano Ramos e Vidas Secas 

 

Graciliano Ramos de Oliveira nasceu em 27 de outubro de 1892, em Quebrângulo, no 

estado de Alagoas e faleceu em 20 de março de 1953, aos 60 anos, vítima de câncer de pulmão, 

no Rio de Janeiro. Nesta época já um escritor consagrado pela literatura brasileira, com obras 

literárias traduzidas em vários idiomas. 

O apreço pela literatura se deu em 1906, no periódico ―Echo Viçosense‖ e no Jornal 

carioca ―O Malho‖.  Sendo que neste último, o escritor publicava sonetos apresentando um 

pseudônimo, era conhecido por Feliciano de Olivença. Mesmo não tendo cursado nenhuma 

faculdade, Graciliano Ramos escrevia com maestria sobre temas diversos, como também 

desenvolvia gêneros distintos, o autor escreveu crônicas, contos, romances e também literatura 

infanto-juvenil, demonstrando, assim, ser multifacetado.  

Suas obras são: Caetés (1933), São Bernardo (1934), Angústia (1936), Vidas secas 

(1938), As Terras dos meninos pelados (1939), Brandão entre o mar e o amor (1942), Histórias 

de Alexandre (1944), Infância (1945), Dois dedos (1945), Histórias incompletas (1946), Insônia 
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(1947), Histórias verdadeiras (1951), Memórias do cárcere (1953), Viagem (1953), Histórias 

agrestes (1960), Linhas Tortas (1962), Viventes das Alagoas (1962), Alexandre e outros heróis 

(1962), Linhas tortas (1962), Cartas (1980), O Estribo de Prata (1984), Cartas de amor à 

Heloísa (1992) e Garranchos (2012).  

 Graciliano Ramos despontou na década de 30, época em que a literatura brasileira se 

formulava de maneira emblemática em virtude dos escritores, que se destacavam com uma 

escrita que visava despertar reflexões nos leitores, época também conhecida como a geração de 

30. Com uma linguagem diferenciada, as obras de Graciliano se destacavam, principalmente por 

expressar originalidade.  

Cabe frisar que, a coragem é uma das características que aparece de forma marcante em 

seu legado literário, além do seu engajamento político-social, característica a qual percebemos 

por meio de suas inquietações, questionamentos e observações diante do contexto da época. 

Suas obras exerciam e ainda exercem na literatura um espaço de denúncia e, muitas vezes, vista 

como um clamor por mudanças sociais que trouxessem melhorias. 

No tocante à sua narrativa Vidas Secas (2014), esta é escrita em terceira pessoa. 

Ademais, é possível percebermos um olhar crítico diante do contexto histórico social do período 

em que a obra foi escrita. Cabe ressaltar que Vidas Secas é considerada pela crítica literária a 

obra mais representativa da segunda fase do modernismo, denominada de regionalismo.  

O romance Vidas Secas foi escrito e publicado em 1938, período da chamada era Vargas. 

Graciliano edificou sua obra abordando problemas que surgiram e preocupavam a sociedade 

brasileira, tratou dessas questões com um forte engajamento político, buscando, através da 

literatura, dar voz aos sujeitos oprimidos, neste contexto, buscou dar voz, especificamente, ao 

sertanejo nordestino, o qual era emudecido e animalizado pelas adversidades da sociedade. 

Podemos afirmar que, as estruturas de dominação e exploração da elite brasileira da 

época sobre a classe marginalizada, assim como, a seca, a fome e a miséria, são temas centrais 

da obra Vidas Secas. Seu romance traz a região Nordeste como destaque, trata de sua gente, sua 

cultura, seus costumes. Assim como discute sobre figuras representativas dessa região, tais 

como os retirantes.  

O romance Vidas Secas, na verdade, é uma junção de vários contos do autor que foram 

escritos e publicados em diferentes momentos. Na época em que Graciliano publicou esse 

romance, ele já havia publicado três obras, e, portanto, já era considerado literato pela crítica 

literária. Como exposto, Vidas secas nasceu da união de outros contos: o escritor publicou em 

um jornal um conto sobre uma cachorrinha de uma família de retirantes, intitulado Baleia, o 

qual fez muito sucesso, incentivando à posteriormente o escritor criar outros contos, um para 



 

 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

460 

 

cada componente da família. Mais tarde, reuniu todos os escritos e deu origem a um dos maiores 

expoentes da segunda fase modernista, o qual se tornou sua obra mais expressiva: Vidas Secas 

(1938). 

A quarta criação literária gracilianista conta com treze capítulos que narram à vida 

miserável, marcada por sofrimentos, exploração, seca e fome de uma família de retirantes. A 

narrativa inicia com a mudança e finda com a fuga. Nessa direção, é possível destacarmos 

alguns personagens que configuram o romance: Fabiano (sertanejo, vaqueiro, homem bruto); 

Sinhá Vitória (esposa de Fabiano, sonhadora); O menino mais velho (interessado pelos 

significados das palavras, pelo conhecimento); O menino mais novo (admirador do pai, que 

sonhava em ser vaqueiro como ele); Baleia (cadela que é tratada como gente, animal de 

estimação da família); Seu Tomás da bolandeira (homem culto, estudado); Soldado amarelo 

(representante do Estado); O dono da fazenda (patrão, latifundiário, opressor). 

No romance em questão, o escritor alagoano engendrava a trama da seca do nordeste, a 

qual é retratada em seu enredo como principal fonte do sofrimento do povo nordestino. 

Graciliano explorava, ainda, temas como injustiça e desigualdade sociais advindas do 

desnivelamento econômico. Mostrava-se, ao mesmo tempo, um escritor regionalista e político. 

Através de sua ficção literária, o escritor adentrava em uma luta social, buscava denunciar a 

exploração e dar voz aos marginalizados e oprimidos da sociedade. Buscando, assim, conduzir 

seus leitores a fazer uma reflexão sobre as questões sociais, culturais e políticas por meio de sua 

escrita.  

Desse modo, como podemos constatar, Vidas Secas apresentou as mazelas vigentes da 

sociedade brasileira daquela época. Em especial, as nordestinas. É notório, portanto, o 

comprometimento do escritor ao apresentar uma visão realista e crítica das relações sociais. Sua 

obra é, sem dúvidas, uma grande testemunha das problemáticas sociais brasileiras daquele 

contexto. Seu fazer literário, engajado social e politicamente, evidencia a força e o poder da 

literatura enquanto denunciadora e emancipadora de quaisquer sociedades. Nesse viés, podemos 

afirmar, que o escritor alagoano, por meio de sua arte, denunciava, criticava e, o mais 

importante, dava voz àqueles que não a tinham.  

Em seguida, discutiremos sobre a teoria da Dialetologia, a variação diatópica e o falar 

regional. Tais pontos serão de extrema importância para nosso estudo, tendo em vista que 

fundamentarão teoricamente o presente trabalho. 

 

Dialetologia, variação diatópica e o falar regional 
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A teoria da Dialetologia se constituiu no século XIX com a finalidade de estudar as 

variações linguísticas de cunho regional. Em virtude de que a língua reflete o contexto social e 

cultural do qual o sujeito participa, exprimindo as diversidades linguísticas que se manifestam 

em grupos sociais e são relacionadas às regiões geográficas nas quais esses grupos estão 

inseridos. Como acrescenta Serafim da Silva Neto (1957, p. 15): ―A Dialectologia está 

compreendida num campo de estudos mais vasto, mais largo, que é a Etnografia. A Etnografia 

estuda a cultura de um povo‖. 

Com objetivo de analisar as diferenças geográficas, a Dialetologia estuda por meio de 

uma perspectiva pluridimensional os fatos, acrescentando a relação da variação diatópica com 

fatores sociais e culturais, as formas variadas de uso desses registros lexicais. Dessa forma, a 

Dialetologia é responsável por abordar a variação presente em toda a língua. E para 

compreender o seu objeto de estudo, fazemos uso de conceitos referentes ao dialeto, a diatópica 

e isoglossa. Como nos aponta Dubois (2004, p.79): 

 
A dialetologia é também o estudo conjunto da geografia linguística e dos 

fenômenos de diferenciação dialetal ou dialetação, pelos quais uma língua, 

relativamente homogênea numa dada época, sofre no curso da história certas 
variações – diacrônicas em certos pontos e de outra natureza noutros – até 

terminar em dialetos, e mesmo em línguas diferentes. Então, a dialetologia, 

para explicar a propagação ou a não propagação desta ou daquela inovação, faz 

intervir razões geográficas (obstáculos ou ausência de obstáculos), políticas 
(fronteiras mais ou menos permeáveis), socioeconômicas, socioculturais 

(rivalidades locais, noção de prestígio) ou linguística (influência de substrato, 

de superestrato, de adstrato). (DUBOIS, 2004, p. 79). 
 

Desse modo, faz-se necessário ressaltar que a Dialetologia estuda os dialetos regionais, 

que é a forma como cada região utiliza o seu léxico, porém, no léxico regional também 

encontramos o falar regional, que é representado pelos falares. Os dialetos são vistos como uma 

variação mais avançada do léxico e, os falares são mudanças menores, geralmente presentes 

foneticamente na língua de determinada região. Como assevera Castilho (1972): 

 

[...] a variação espacial ou horizontal processa-se numa gradação que vai desde 

pequenas alterações no foneticismo e no material léxico, sem prejuízo de uma 
fácil compreensão, até uma diferenciação mais avançada, que atinge também a 

morfologia e chega a acarretar dificuldades à comunicação. No primeiro caso 

temos os falares, e no segundo, os dialetos. (CASTILHO, 1972, p. 116). 

 

Nessa mesma direção, encontra-se a variação diatópica, que de maneira sumária, 

podemos conceituá-la como os diferentes tipos de variantes encontradas nos diversos espaços 

geográficos. Isso ocorre devido às peculiaridades de cada região. Em termos de Brasil, é sabido 

que de Norte a Sul, o país se mostra heterogêneo, por sua cultura, culinária, crenças, hábitos, 
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assim sendo, com a língua também não seria diferente. Sobre isso, Mussalin e Bentes (2006, 

p.34) apontam: ―A variação geográfica ou diatópica está relacionada às diferenças linguísticas 

distribuídas no espaço físico, observáveis entre falantes de origens geográficas distintas‖. 

Como podemos observar, a variação diatópica trata-se de uma diversidade linguística 

regional ou geográfica, apresentada por falantes que fazem uso de uma língua em comum. Desse 

modo, podemos afirmar que as variações diatópicas são as principais responsáveis e geradoras 

dos falares regionais ou regionalismos. Como nos mostra Preti (1994, p.24): 

 

As variedades geográficas ou diatópicas [...] são aquelas que ocorrem num 

plano horizontal da língua, na concorrência das comunidades linguísticas, 
sendo responsáveis pelos chamados regionalismos, provenientes de dialetos ou 

falares locais. Suas manifestações são contidas na comunidade por uma 

hipotética linguagem comum do ponto de vista geográfico que, geralmente 
compreendida e aceita, contribui para o nivelamento das diferenças regionais. 

(PRETI, 1994, p.24) 

 

É válido salientar, ainda, que os falares regionais evidenciam os costumes, hábitos, 

culturas de um povo/comunidade que deles fazem uso. Como explana Baylon (1991, p.47) ―a 

língua pode revelar os modos de vida e os valores culturais de uma sociedade [...]‖. Tal 

constatação corrobora mais ainda a estreita relação indissociável de língua, cultura e sociedade. 

Desse modo, a língua é o elo entre a sociedade e cultura. Como discute Aragão (2013, p.221): 

 
A visão de mundo, as crenças, as ideologias e as formas de expressão dessa 

sociedade com sua cultura são transmitidas de geração a geração pela língua, 

falada e/ou escrita, tornando evidente que a língua representa e guarda as 

marcas sociais e culturais daquela comunidade que a utiliza. (ARAGÃO, 2013, 
p.221)  

 

Diante do exposto, apresentaremos no segmento aludido posteriormente  uma análise da 

linguagem  em Vidas Secas (2014) , com base na teoria da  Dialetologia e no conceito de 

variação diatópica.  

 

Uma análise dialetológica da obra Vidas Secas 

 

A presente análise ressalta a existência da relação entre língua, cultura e sociedade 

presente na literatura, a qual inclusive é exibida pelo léxico, que é responsável por representar 

através das unidades lexicais que o formam, a cultura, a história, além da experiência linguística 

de determinada comunidade. Isso ocorre porque o léxico é um acervo no qual se encontram 

todas as expressões de uma sociedade, sejam linguísticas, literárias ou culturais. Pois, como 

sabemos, há uma necessidade humana de nomear, de representar linguisticamente tudo aquilo 
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que nos rodeia, os seres e objetos segundo o contexto social, cultural e histórico em que está 

inserido.  

A partir disso, levamos em consideração alguns fatores culturais, sociais e históricos da 

região Nordeste brasileira retratados na obra Vidas Secas (2014), para assim, desenvolvermos 

com a visão da Dialetologia esta análise. Cabe frisar, que o objetivo da Dialetologia é 

documentar a língua observando questões diatópicas no falar regional do sujeito. De acordo com 

Cardoso (2006, p.5) a Dialetologia:  

 

Se a intenção de localizar os fatos linguísticos nos espaços geopolíticos é uma 

constante na história dos estudos dialetais, a preocupação com as características 
sociais dos informantes e as suas implicações no uso que fazem da língua não 

tem passado à margem dos objetivos da Dialectologia e, especificamente, da 

Geografia Linguística. (CARDOSO, 2006, p.5) 
 

Dessa forma, analisamos as escolhas lexicais do escritor Graciliano Ramos, em sua obra 

Vidas Secas (2014), com a intenção de identificar vocábulos regionais que se classificam como 

variações diatópicas, observando o contexto histórico e sociocultural retratado na linguagem 

presente na obra. E tendo como norte o auxílio teórico de Bagno (2007):  

 

A variação diatópica é aquela que se verifica na comparação entre os modos de 

falar de lugares diferentes, como as grandes regiões, os estados, a zona rural e 
urbana, as áreas socialmente demarcadas nas grandes cidades etc. O adjetivo 

DIATÓPICO provém do grego DIÁ-, que significa "através de‖, e de TÓPOS, 

"lugar‖. (BAGNO, 2007, p.46) 
 

Conforme esta visão, selecionamos 10 lexias para exemplificar as variações diatópicas 

identificadas em Vidas Secas (2014), as quais estão expostas aqui, com suas definições 

conforme os dicionários de expressões regionais nordestinas de Almeida (1984) e Cabral 

(1982), numa sequência característica de glossários regionais, apresentando a lexia selecionada 

destacada em negrito, seguida da sua classificação gramatical, e do sentido no qual é usada. 

Depois exibimos a definição encontrada nos dicionários, e por fim a abonação da obra, da qual a 

lexia foi selecionada.  

 

Cacarecos: S.m. Referente a objetos velhos.  

S.m. 1. Traste velho; bagulho. (ALMEIDA, 1984, p. 38). 

―Qualquer dia o patrão os botaria fora, e eles ganhariam o mundo, sem rumo, nem teriam meio 

de conduzir os cacarecos.‖ (RAMOS, 2014, p. 23). 

Camarinha: S.f. Relativo a quarto, ou espaço reservado para descanso.  

S. f. 1. Quarto de dormir; alcova. (ALMEIDA, 1984, p. 42). 
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―Ele, a mulher e os filhos tinham- se habituado à camarinha escura, pareciam ratos- e a 

lembrança dos sofrimentos passados esmorecera.‖ (RAMOS, 2014, p. 18). 

Capiongo: Adj. Pessoa que expressa tristeza ou desanimo.  

 Adj. Triste, macambúzio, amorrinhado. (ALMEIDA, 1984, p. 45).       

―Fabiano passara semanas capiongo, fantasiando vinganças, vendo a criação definhar na 

catinga torrada.‖ (RAMOS, 2014, p. 67).   

 Capões: S.m. Relativo à vegetação.  

 S.m. Porção de mato denso, em região descampada ou vegetação rasteira. (CABRAL, 1982, p. 

183) 

―[...] veredas quase imperceptíveis na catinga, moitas e capões de mato, [...]‖ (RAMOS, 2014, 

p. 58)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Embira: S.f. Faz referência à corda. 

S.f. Casca ou entrecasca, não trançada, de cipó ou de certas plantas, utilizadas como corda. 

(CABRAL, 1982, p. 317). 

―As alpercatas dele estavam gastas nos saltos, e a embira tinha-lhe aberto entre os dedos 

rachaduras muito dolorosas.‖ (RAMOS, 2014, p. 12).  

Fuzuê: S.m. Relativo a conflito, atribulação e briga. 

 S. m. confusão. (ALMEIDA, 1984, p. 93) 

―De repente um fuzuê sem motivo‖ (RAMOS, 2014, p. 31)  

Perneiras: S.f. Vestimenta típica do vaqueiro. 

S.f. 1. Calça de couro curtido (geralmente pele de veado), usada pelos vaqueiros. 2. Polaina de 

couro curtido (sola); usada pelos soldados ou por quem vai andar a cavalo.    (CABRAL, 1982, 

p.599) 

Pinguela: S.f. Relativo à ponte.  

S.f. prancha ou pau atravessado sobre um riacho, servindo de ponte. (ALMEIDA, 1984, p. 143). 

―Atravessaram a pinguela e alcançaram a rua.‖ (RAMOS, 2014, p. 73).  

Tapera: S.f. Um tipo de habitação.   

S. f. 1. lugar onde já houve habitação 2. Casa em ruína. (ALMEIDA, 1984, p.168) 

―Encontrando resistência, penetrou num cercadinho cheio de plantas mortas, rodeou a tapera, 

alcançou o terreiro do fundo, viu um barreiro vazio [...].‖ (RAMOS, 2014, p. 13). 

Touceiras: S.f. Referente a uma quantidade significativa de folhagem. 

S.f. 1- Moita ou porção de plantas unidas e da mesma natureza. (CABRAL, 1982, p. 727). 
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―Foi apanhar gravetos, trouxe do chiqueiro das cabras um braçada de madeira meio roída pelo 

cupim, arrancou touceiras de macambira, arrumou tudo para a fogueira.‖ (RAMOS, 2014, p. 

13). 

Face ao exposto, identificamos as variações diatópicas nos dialetos regionais presentes 

em Vidas Secas (2014) de Graciliano Ramos, as quais nos fez constatar que o léxico 

proporciona ao usuário de uma língua a possibilidade  de registrar objetos, seres e situações 

conforme seu conhecimento de mundo, seus costumes e tradições culturais, assim como o seu 

contexto socioeconômico. Sendo assim, entende-se que a forma como uma comunidade 

linguística ou falante usa a língua para intitular ou classificar determinados episódios ou objetos 

é a maneira pela qual o léxico de uma língua é constituído.  Como assevera Aragão (2005, p. 02) 

―toda a visão de mundo, a ideologia, os sistemas de valores e as práticas socioculturais das 

comunidades humanas são refletidas em seu léxico‖. 

 

Considerações Finais 

 

Esse estudo foi realizado acerca da teoria da Dialetologia, como resultado apresentamos 

uma análise do vocabulário de Graciliano Ramos, o qual se deu por meio de sua obra Vidas 

Secas (2014). A quarta criação literária de Graciliano nos permitiu conhecer o processo de 

comunicação usado pelo escritor e pela sociedade da época, a qual foi retratada em sua 

narrativa. Assim sendo, compreendemos que é por meio dessa interação do léxico com a 

sociedade e cultura, que a dinamicidade da língua é percebida. Tomamos, desse modo, 

conhecimento dos diferentes usos da língua usados em determinado espaço geográfico, 

exprimindo, assim, a variedade linguística existente na região do Nordeste. 

Ao realizarmos a análise do léxico da obra literária em estudo, com o prisma da 

Dialetologia e da variação diatópica, enxergamos um vocabulário que reflete o modo de vida, as 

crenças, o conhecimento de mundo e as questões culturais arraigadas na realidade sociocultural 

refletida por Graciliano Ramos em Vidas Secas (2014).  Como é sabido, as mudanças sociais e 

culturais geram modificações no uso das lexias que compõem o vocabulário de um sujeito ou 

comunidade linguística, proporcionando assim, a distinção vocabular existente na língua. Esse 

processo acaba gerando novos vocábulos, e, portanto, novos vocabulários, e, dessa forma, 

permitindo que os falantes diga algo de diferentes maneiras.  

Concluímos, assim, que a análise do léxico de Graciliano Ramos na obra literária Vidas 

Secas (2014) nos propiciou ter conhecimento da realidade vivenciada pela sociedade exposta 

pelo escritor em seu texto. Além disso, sua linguagem regional possibilitou o discernimento de 
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algumas lexias que são referentes a sentimentos, condições física e emocional e, também, 

objetos que são utilizados pela sociedade da região.  

Portanto, com o presente estudo almejamos contribuir para pesquisas acerca do léxico, 

da linguagem regional, como também ressaltar a relevância do estudo lexical em obras literárias, 

levando em consideração que a composição do texto literário exibe a visão de mundo do 

escritor, sua experiência e realidade vivenciada em determinado contexto sociocultural, 

refletindo, assim, em sua linguagem o resultado do elo indissociável que ocorre entre língua, 

sociedade e cultura.  
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UM ESTUDO LÉXICO-SEMÂNTICO DA OBRA SÃO BERNARDO DE GRACILIANO 

RAMOS 

 

Fernanda Barboza de Lima  

(UFPB) 

Jailto Luis Chaves de Lima Filho 

(UFPB) 

 

Introdução  

 

O vocabulário de um povo tem a propriedade de revelar como vive, pensa e age esse 

povo num determinado tempo histórico. Dentro de uma obra literária, a seleção lexical permite 

que o leitor mergulhe na realidade dos personagens, conhecendo, a partir da narrativa, o 

ambiente em que vivem e sua relação com o meio e com o outro. Assim sendo, estudar o léxico 

regional de uma obra literária é imergir em duas realidades que se confundem: uma mais 

ficcional, relacionada às tramas e figuras humanas criadas pelo autor, e outra mais real, 

representada nos lugares, tradições, hábitos e tipos humanos que nos remetem uma sensação de 

familiaridade e cotidiano. 

Com o intuito de apresentar traços da cultura regional caracterizada em expressões que 

refletem a rotina, o ambiente e os costumes do povo nordestino, realizamos uma análise do 

vocabulário da obra São Bernardo de Graciliano Ramos, romance que conta a história de Paulo 

Honório, de caixeiro viajante a latifundiário, de sua ascensão a sua decadência. Nosso trabalho 

se fundamenta na teoria dos campos lexicais de Coseriu (1977), na teoria dos campos 

semânticos de Biderman (2001) e em teorias que relacionam léxico e cultura, compreendendo 

que não há como desvincular esses campos do saber.  

Para o estudo do léxico da obra, selecionamos 7 (sete) campos léxico-semânticos, a 

saber: caracterizações humanas, caracterizações gerais, expressões populares, ações humanas, 

flora, fauna e objetos, apresentando, ao fim, um glossário com 54 lexias consideradas relevantes 

para a compreensão da narrativa estudada.  

 

Fundamentação Teórica 

 

A análise sociolinguística foca a língua em contexto real, relacionando as estruturas 

linguísticas a fatores externos à língua, como as variáveis geográficas ou socioculturais. A 
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sociolinguística variacionista de Labov, desenvolvida na década de 1960, procurou compreender 

as relações entre as variáveis internas à língua e suas variáveis externas, investigando como as 

variáveis de natureza linguística podem estar relacionadas às variáveis diatópicas e diastráticas 

(LABOV, 2008). 

As variáveis internas à língua são aquelas relacionadas aos processos fonéticos, 

morfológicos, sintáticos, discursivos, semânticos e lexicais. As variáveis externas, por sua vez, 

considerando a classificação de Preti (2003, p. 24), estão divididas em dois grandes grupos: 

variedades geográficas e variedades socioculturais. As variedades geográficas são aquelas ―[...] 

responsáveis pelos chamados regionalismos, provenientes de dialetos ou falares locais‖ e que 

conduzem a uma oposição fundamental: linguagem urbana/linguagem rural. As variedades 

socioculturais, por sua vez, também se dividem em dois grupos: o primeiro, ligado ao falante 

por influência da idade, sexo, raça, profissão, posição social, grau de escolaridade, classe 

econômica e lugar onde reside; e o segundo grupo, ligado à situação em que o falante está 

inserido e relacionado ao ambiente, ao tema do diálogo, ao grau de intimidade entre os falantes e 

ao estado emocional deles. 

Ao nosso estudo interessa especialmente as relações estabelecidas entre os processos 

léxico-semânticos e as variáveis regionais, entendendo que para adentrarmos a dimensão da 

significação das lexias, dependemos do conhecimento de mundo e do conhecimento do contexto 

em que os falantes estão inseridos.  

Sabemos que o léxico de uma língua não pode ser compreendido fora da estrutura social, 

pois cada lexia é uma representação de um período histórico, de um estado social, de 

compartilhamentos culturais. Para se entender um lugar é importante que se conheça o 

vocabulário compartilhado pelos falantes desse espaço, pois, cada sistema léxico ―[...] é a 

somatória de toda a experiência acumulada de uma sociedade e do acervo da sua cultura através 

das idades‖ (BIDERMAN, 2001, 179). 

O léxico é, pois, um bem comum e os grupos sociais, em suas práticas e relações, atuam 

como agentes transformadores desse léxico, fazendo-o expandir-se, alterar-se ou contrair-se, 

num movimento lento e contínuo que reflete as mudanças culturais e sociais desses grupos. 

Nessas práticas discursivas, são os indivíduos que alteram as áreas de significação das palavras, 

gerando e modificando ao longo do tempo a semântica da língua. A essas redes de significação 

que envolvem toda lexia, Biderman (2001, p. 193) chamou campo semântico. Seu mapeamento, 

conforme a autora, é tarefa complexa e infindável, já que o léxico é um sistema aberto e em 

constante expansão. 
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A noção de campo remonta os trabalhos de Trier (1931 apud Abbade, 2011, p. 1338), 

que buscou mostrar que as palavras ―[...] constituem um conjunto estruturado onde uma está sob 

a dependência das outras‖, cadeia que ele cunhou campo lexical. Diversos trabalhos linguísticos 

apoiaram-se nas noções de Trier sobre o relacionamento significativo das palavras em campos. 

Para nosso estudo, importa principalmente as contribuições de Eugenio Coseriu (1977) à teoria. 

O estudioso concebe o léxico como uma organização estrutural e o campo léxico como uma 

estrutura paradigmática que comporta um conjunto de unidades lexicais. Essas unidades, 

fundamentadas em oposições imediatas, dividem entre si uma zona comum de significação. 

São importantes ao nosso trabalho, além das questões concernentes aos campos léxicos e 

aos campos semânticos, os conceitos da Lexicologia e da Lexicografia. A primeira ciência 

refere-se ao estudo sistemático do léxico em relação aos fatos sociais de um grupo de falantes. A 

segunda vincula-se à atividade de registrar esse vocabulário segundo normas e critérios 

lexicográficos que resultam em dicionários e glossários. Ambas, conforme Barbosa (1990, p. 

152), ―[...] configuram duas atitudes, duas posturas e dois métodos em face do léxico‖. 

As teorias dos campos supracitadas, bem como as questões concernentes ao léxico e ao 

fazer lexicográfico alicerçam nosso estudo. Optamos por denominar nossos campos de léxico-

semânticos, para podermos unir os pressupostos de teóricos como Biderman (2001) e Coseriu 

(1977), pois acreditamos que é impossível compreender o campo semântico sem o suporte 

lexical ou o campo lexical sem o domínio semântico. 

 

Graciliano Ramos e São Bernardo: algumas considerações sobre o autor e a obra 

 

Graciliano Ramos é considerado um dos maiores expoentes da literatura brasileira. Autor 

que integra a 2ª fase do Modernismo, marcou a literatura brasileira compondo obras que 

retrataram a vida do nordestino, imerso em cenários geográficos e aspectos histórico-culturais 

próprios do homem sertanejo. É considerado por muitos críticos o melhor ficcionista do 

Modernismo. Entre seus romances, destacam-se duas obras: São Bernardo, escrito em 1934 e 

Vidas Secas, de 1938, considerado o último sua obra-prima.  

Além das obras citadas, Graciliano Ramos também escreveu os romances: Caetés (1933) 

e Angústia (1936); dois livros de memória: Infância (1945) e Memórias do cárcere (1953); um 

livro de contos: Insônia (1947); dois livros de crônica: Linhas tortas (1962) e Viventes das 

Alagoas (1962); dois livros de literatura infanto-juvenil: Alexandre e outros heróis (1962) e A 

terra dos meninos pelados (1939) e um livro sobre a Tchecoslosváquia e URSS: Viagem (1954). 
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São Bernardo, obra analisada nesse trabalho, é considerado pela crítica especializada 

como um dos grandes representantes do Modernismo Brasileiro. O livro conta a história de 

Paulo Honório, e sua trajetória de vendedor de cocada a dono da fazenda São Bernardo, 

propriedade que ambicionava comprar desde que nela trabalhou na juventude. 

O livro, escrito na década de 1930, retrata as crises políticas, sociais e econômicas 

vivenciadas nessa época em todo o mundo e repercutidas nas regiões brasileiras. Paulo Honório, 

personagem que narra e protagoniza a história, submetendo-se a todo tipo de trabalho e 

remuneração na juventude, chega ao momento presente da narrativa (anos 30) com poder e 

influência, corrompendo aqueles de cujo apoio precisava. Homem de natureza rude e 

pragmática, se vê aos 40 anos sem herdeiros a quem transferir suas conquistas. É nesse 

momento que conhece a professora Madalena, moça que, apesar de pobre, é descrita como 

bonita e instruída. 

Paulo Honório casa-se com Madalena e a convivência acaba por revelar-lhe uma esposa 

com pensamentos liberais e nada subserviente a sua autoridade. A forma de Madalena interferir 

nos negócios do fazendeiro e prezar pela qualidade de vida dos empregados passa a irritar 

crescentemente Paulo Honório. Além desses aborrecimentos, o fazendeiro passa a nutrir 

excessivo ciúme das relações que a esposa mantinha com seus colegas e empregados, o que 

resultava em constantes e violentas brigas que culminaram no suicídio de Madalena. 

Com a morte da professora, os amigos de Paulo Honório vão pouco a pouco se 

afastando, seus empregados o deixando e a fazenda entrando em declínio. Sua apatia não o 

permite reerguer seus negócios, esforço que ele pensava não ter mais sentido. Os momentos 

finais da narrativa revelam um Paulo Honório amargurado, atormentado e solitário, a conviver 

com os poucos empregados que restaram e com o filho pequeno que tivera com Madalena.  

 

Vocabulário regional da obra São Bernardo de Graciliano Ramos 

 

Foram selecionados 7 (sete) campos léxico-semânticos: caracterizações humanas, 

caracterizações gerais, expressões populares, ações humanas, flora, fauna, objetos. 

Para organização do glossário adotamos os seguintes critérios: 

 Apresentação das lexias dentro dos campos léxico-semânticos por ordem alfabética. 

 Lexias dicionarizadas ou não e expressões populares. 

 Formulação das entradas: substantivos – no masculino singular, verbos – infinitivo, adjetivos 

– masculino singular, sintagmas nominais e verbais. 

 Os contextos foram retirados da obra analisada. 
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 Definição: enunciados mais claros possíveis, formulados a partir do conjunto de informações 

definitórias recolhidas em dicionários como Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 

Dicionário Houaiss Eletrônico da Língua Portuguesa e Dicionário Aulete Digital. 

 

Organização do verbete: 

 Primeiro item da 1ª linha: lexia-entrada em negrito e caixa-alta. 

 Segundo item da 1ª linha: informações gramaticais (subs. substantivo, masc. masculino, fem. 

feminino, v. verbo, adj. adjetivo, s.c. substantivo comum de dois gêneros, sint. nom. sintagma 

nominal, sint. v. sintagma verbal). 

 Terceiro item da 1ª linha: definição entre aspas. 

 Primeiro item da 2ª linha: contexto em itálico com lexia-entrada em itálico e negrito. 

 Segundo item da 2ª linha: página do livro onde foi retirado o contexto. 

 

Campos léxico-semânticos de São Bernardo 

 

CARACTERIZAÇÕES HUMANAS 

EMBIRADO - adj. ‗unidos, atados com embiras‘. 

―D. Glória, comunico-lhe que eu e sua sobrinha dentro de uma semana estaremos embirados‖. 

(p.71) 

EMPALAMADO - adj. ‗adoentado, enfermo, coberto de edemas‘. 

―Garotos empalamados e beiçudos agarravam-se às saias dela‖. (p.80) 

EMPAMBADO - adj. ‗pálido, anêmico‘. 

―Jaqueira era um sujeito empambado‖. (p.110) 

ENCALISTRADO - adj. ‗encabulado, envergonhado‘. 

―Tossi, encalistrado‖. (p.67) 

ESBODEGADO - adj. ‗escangalhado, desarranjado, desarrumado‘. 

―Marciano, mulato esbodegado, regalou-se, entronchando-se todo [...]‖. (p.44) 

ESPOLETA - adj. ‗adulador, servil, bajulador‘. 

―Bem feito. Se eu não servisse de espoleta a sua mulher, não acontecia isto‖. (p.112) 

GRETADO - adj. ‗rachado, fendido, que tem rachaduras‘. 

―Que mãos enormes! As palmas eram enormes, gretadas [...]‖. (p.107) 

LAMBAIO - adj. ‗malandro, desavergonhado, vadio‘. 

―Em que voce trabalha, parasita, preguiçoso, lambaio?‖. (p.44) 

MAÇADOR - adj. ‗maçante, enfadonho‘. 
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―As moças me achavam maçador, evidentemente‖. (p.23) 

PANCADÃO - adj. ‗mulher atraente, desejável‘. 

―D. Marcela era um pancadão‖. (p.45) 

PEXOTE – adj. ‗principiante, que joga mal, novato‘. 

―[...] percebi que o rapaz era pexote e estava sendo roubado‖ (p.11) 

POTOQUEIRO – adj. ‗contador de potocas, mentiroso, falacioso. 

―[...] naturalmente me chamarão potoqueiro‖. (p.7) 

PUBO – adj. ‗cansado, exaurido, abatido pelo cansaço‘. 

―[...] estive de molho, pubo, três anos, nove meses e quinze dias na cadeia‖ (p.10) 

REIMOSO – adj. ‗pessoa rabugenta e mau-humorada‘. 

―[...] não me convinha uma briga com Mendonça, homem reimoso‖. (p.20) 

SENDEIRO – adj. ‗cavalo velho, quase sem serventia‘. 

―Às vezes o bom senso me puxava as orelhas‖: _Baixa o fogo sendeiro. ―Isso não tem pé nem 

cabeça‖. (p.116) 

TURUNA – adj. ‗corajoso, valente, destemido‘. 

―O safado do velhaco, turuna, homem de facão grande [...]‖ (p.11) 

 

CARACTERIZAÇÕES GERAIS 

CARACUS – adj. ‗raça bovina de pêlo negro‘. 

"[...] olhando as novilhas caracus que pastavam no prado‖. (p.6) 

COÇADO – adj. ‗gasto, puído‘. 

"[...] a omoplata adaptou-se novamente ao pano coçado [...]‖. (p.69) 

 

EXPRESSÕES POPULARES 

ARRIAR A TROUXA – sint. v. ‗fraquejar, perder as forças‘. 

―Enfim, para não estarmos com prólogos, arreio a trouxa e falo com o coração a mão‖. (p. 

66). 

BICO DE PENA – sint. nom. ‗eleições fraudulentas, corruptas‘. 

―_Então os candidatos do Pereira são derrotados, hem? _Não interessa. Bico de pena‖. (p.39) 

CHUPAR UMA BARATA – sint. v. ‗Ser iludido, ludibriado‘. 

―Por esse tempo encontrei em Maceió, chupando uma barata na Gazeta do Brito, um velho 

alto, magro, curvado, amarelo, de suíças, chamado Ribeiro‖. (p.35) 

DAR UMA PENADA – sint. v. ‗intervir em favor de alguém‘. 

―[...] esperando que o juiz de direito desse uma penada nos autor‖. (p.47) 
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FICAR DE VENTA INCHADA – sint. v. ‗ficar zangado, estar amuado com alguém‘. 

―Madalena respondeu-me com quatro pedras na mão e ficamos de venta inchada uma 

semana‖. (p.91) 

LEVAR ÁGUA NA FERVURA – sint. v. ‗esfriar o entusiasmo de alguém‘. 

―Mas o otimismo levou água na fervura [...]‖. (p.5) 

LEVAR TABOCA – sint. v. ‗sofrer decepção, desapontamento‘. 

―O Pereira jogou no padre e levou taboca [...]‖. (p.40) 

LUSCO-FUSCO – subst. masc. ‗transição entre o dia e a noite, momento que antecede o 

anoitecer‘. 

―Debatemos a transação até o lusco-fusco‘. (p.18) 

NÃO DEITAR ÁGUA A PINTO – sint. v. ‗ser astucioso, esperto‘. 

―[...] mas no gênero mulher é uma rede, não deita água a pinto‖. (p.103) 

PASSAR OS GADANHOS NO CACHAÇO – sint. v. ‗arranhar com as unhas a parte posterior 

do pescoço‘. 

―Em resposta passei-lhe os gadanhos no cachaço e dei-lhe um bando de chicotadas‖. (p.55) 

PINTAR O BODE – sint. v. ‗praticar travessuras, fazer traquinagens‘. 

―Na opinião do Silveira, as normalistas pintam o bode [...]‖. (p.103) 

TIRAR AS PEIAS DA LÍNGUA – sint.v. ‗falar sem pudores nem constrangimentos‘. 

―Azevedo Gondim, a quem o conhaque tinha tirado as peias da língua, elogiou a vida 

campestre‖ (p. 96) 

TRÁS ZÁS – adj. ‗rápido, imediato, instantâneo‘. 

―Detesto picuinhas. Comigo trás zás, nó cego. Subterfúgios não‖ (p. 86) 

VENDER MACACOS – sint.v. ‗levar a vida com sacrifícios, passar apertos‘ 

 ―[...] vivi meses apertado, vendendo macacos [...]‖ (p.29) 

 AÇÕES HUMANAS 

ABOIAR – v. ‗dirigir ao gado canto triste com o objetivo de reuni-lo, trabalhar com o gado‘. 

―No sertão passava horas calado e quando satisfeito, aboiava‖. (p.41) 

ABRECAR – v. ‗travar com força, segurar com segurança, prender‘. 

―Numa sentinela que acabou em furdunço, abrequei a Germana‖. (p.10) 

ACANALHAR – v. ‗bagunçar, desorganizar‘. 

―Você acanalhou o troço‖. (p.6) 

AMADORNAR – v. ‗deixar-se cair em sonolência‘. 

―Pouco a pouco me fui amadornando [...]‖. (p.127) 

AMOITAR-SE – v. ‗entrar na moita, esconder-se‘. 
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―O dr. Magalhães amoitou-se‖. (p.48) 

AZULAR – v. ‗desaparecer, sumir‘. 

―Costa Brito conseguiu escapulir-se e azulou pelo Comércio‖. (p.55) 

CHASQUEAR – v. ‗zombar, caçoar‘. 

―E para que recorre? chasqueou Madalena‖. (p.86) 

EMBUCHAR – v. ‗calar-se por não saber o que dizer‘. 

―E embuchei, afobado. Até então os meus sentimentos tinham sido simples, rudimentares, não 

havia razão para ocultá-los a criaturas como a Germana e a Rosa‖. (p.60) 

ENCETAR – v. ‗iniciar, principiar‘.  

―Azevedo Gondim encetou a quarta garrafa de cerveja e desmanchou-se em elogios‖. (p.63) 

ESGARAVATAR – v. ‗limpar‘. 

―[...] murmurou esgaravatando as unhas com um fósforo‖. (p.34) 

PANDEGAR – v. ‗viver de modo boêmio, divertir-se‘. 

―[...] invadi a terra [...] dos Gama, que pandegavam no Recife‖. (p.31) 

TARAMELAR – v. ‗tagarelar, falar muito, fofocar‘. 

―Marciano escanchado num tamborete, taramelando com o Padilha‖. (p.81) 

 

FLORA 

ALASTRADO - subs. masc. ‗planta da família das cactáceas, comum nas regiões áridas 

nordestinas‘. 

―[...] estraguei-lhe os couros nos espinhos dos mandacarus, quipás, alastrados e rabos-de-

raposa‖ (p.11) 

MUÇAMBÊ - subs. masc. ‗arbusto da família das Caparidáceas‘. 

―[...] no pátio que os muçambês invadiam‖ (p.13) 

QUIPÁ – subs. masc. ‗planta da família das cactáceas, comum na caatinga‘. 

―[...] estraguei-lhe os couros nos espinhos dos mandacarus, quipás, alastrados e rabos-de-

raposa‖ (p.11) 

RABO DE RAPOSA – subs. masc. ‗planta herbácea da família das lamiáceas comumente 

usada como forragem (capim)‘. 

―[...] estraguei-lhe os couros nos espinhos dos mandacarus, quipás, alastrados e rabos-de-

raposa‖ (p.11) 

 

FAUNA 

JAÇANÃ – subs. fem. ‗aves pernaltas habitantes da América do Sul e Central‘. 
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―[...] amedrontei uma nuvem de marrecas e jaçanãs‖ (p.42) 

PAPA-CAPIM – subs. masc. ‗pássaro que vive em capinzais e lavouras‘. 

―Demorei um instante vendo um casa de papa-capins namorando escandalosamente‖ (p.92) 

 

OBJETOS 

ARREIO – subs. masc. ‗enfeite, adorno, apetrecho‘. 

―[...] entrou a amolar-me reclamando um globo, mapas, outros arreios [...]‖ (p.80) 

BACARÁ – subs. masc. ‗jogo de cartas de desenlace rápido‘. 

―Encontrei-o no bilhar, jogando bacará [...]‖ (p.12) 

BACAMARTE – subs. masc. ‗arma de fogo curta de cano largo‘. 

―[...] davam-se tiros medonhos de bacamarte‖ (p.28) 

BOLANDEIRA – subs. fem. ‗máquina de descaroçar algodão‘. 

―Trouxeram máquinas – e a bolandeira do major parou [...]‖ (p.28) 

 

Considerações Finais 

 

A análise léxico-semântica de lexias coletadas no romance regionalista São Bernardo 

procurou apresentar um pouco da linguagem cotidiana do nordeste, tendo em vista os sentidos 

dessas lexias presentes no romance. Destacamos que foi marcante a quantidade de adjetivos 

encontrados que auxiliam a caracterização de cada personagem da obra na visão de Paulo 

Honório, revelando aspectos físicos, emocionais e psicológicos, bem como traços de seus 

comportamentos. Da mesma forma, esse vocabulário ajudou a compreender um pouco melhor o 

protagonista, que é também narrador, e sua forma de perceber-se e descrever-se nas situações 

narradas. 

Outro campo léxico-semântico relevante referiu-se às expressões populares. Por meio de 

fraseologismos singulares, vimos representadas criações lexicais que, muitas vezes de forma 

inusitada, ajudam a compreender a realidade do homem que tenta dar sentido a seu meio, seus 

sentimentos, suas relações. Essas criações, junto a outras lexias que se propuseram a representar 

a fauna, a flora e os objetos que compõem a realidade desse homem, desempenham na obra um 

importante papel de designar os seres e o ambiente onde vivem e nos fazer conhecer essa 

realidade por meio do olhar e falar desse homem situado.  
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A PERSONAGEM DE FICÇÃO: MAPEAMENTO DOS DISCURSOS DO NARRADOR 

E DA PROTAGONISTA PARA CONSTRUÇÃO DA REPRESENTAÇÃO FEMININA 

EM SÃO BERNARDO, DE GRACILIANO RAMOS 

 

Francis Willams Brito da Conceição  

(UFPB) 

 

Introdução 

 

Abordar a categoria analítica personagem no romance é de certa forma, atentar para as 

realidades interna e externa ao enredo (EAGLETON, 2006), pois são perpassadas por um 

realismo crítico que irmana a obra ao contexto histórico de sua produção. Assim, conforme 

(CÂNDIDO, 2014, p. 53), ―o enredo existe através das personagens; as personagens vivem no 

enredo. Enredo e personagem exprimem, ligados, os intuitos do romance, a visão da vida que 

decorre dele, os significados e os valores que o animam‖.  

Sendo assim, quando fazemos o recorte e passamos a estudar a obra São Bernardo 

(1934), percebemos que há um interesse discursivo do narrador que é sempre mantido durante o 

foco narrativo e que as personagens circundam paralelamente a esse interesse – fazer-se 

verdadeiro e correto em todos os seus discursos – de forma que, há um modus operandi de 

persuasão e constrangimento das personagens aos ideais de Paulo Honório. Isso fica claro, logo 

no início do romance, quando lemos o seguinte fragmento: ―Eu por mim, entusiasmado com o 

assunto, esquecia constantemente a natureza do Gondim e chegava a considerá-lo uma espécie 

de folha de papel destinada a receber as ideias confusas que me fervilhavam na cabeça‖ 

(RAMOS, 2004, p.9). 

De certa maneira, é esse viés que justifica nosso interesse em contrastar os discursos do 

narrador e os discursos da protagonista, Madalena, através de um mapeamento crítico dessa 

tensão enunciativa que, a priori, revela uma leitura sob suspeita, pois temos a presença de um 

narrador em primeira pessoa – que, segundo Todorov (1970), revela-se autodiegético, que 

confluencia os seus interesses narrativos acima da movência e do perfil das personagens do 

enredo - que se apodera da onisciência para construir o fio narrativo – história da fazenda São 

Bernardo, o abandono dela por seus antigos proprietários, sua aquisição ―sabida‖ por Paulo 

Honório, a manipulação dos trabalhadores e da própria família para o andamento das atividades 

de produção da fazenda.  
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Todos esses fatores vão se configurando em uma tensão, que será objeto de análise desse 

artigo, objetivando averiguar como esses discursos e autocrítica podem construir a ideia de 

representação feminina em São Bernardo. A escolha de observar o ethos e o discurso de 

Madalena não se justifica pelo fato de ela ser a protagonista do romance, mas porque, de certa 

forma, ao longo da história, suas falas fazem contraposição ao que diz Paulo Honório, criando a 

problemática apreciada nesse trabalho. É óbvio que Madalena é uma personagem fictícia, porém 

incorpora toda representação de mulher presente na primeira metade do século XX, pois a 

construção de uma personagem para o enredo repousa sobre um paradoxo, a saber: 

 

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 (CÂNDIDO, 2014, p.55). 
 

Portanto, reforça-se a ideia de que, apesar da personagem ser uma criação literária da 

fantasia do escritor, a verossimilhança assegura ao romance e, consequentemente, às 

personagens, um crédito de realidade, de existência e de vivacidade, processo que, segundo 

Lepecki (1979, p.204), a criação da personagem de ficção se irmana ―o ato de escrever e ao 

modo de imaginar‖ – o ficcional assume valor de real pelos processos de imaginação dos 

autores; isso veremos adiante em Madalena, categoria que estudaremos nesse texto. 

 

Metodologia 

 

Com base nas definições apresentadas por Marconi e Lakatos (2017), esse trabalho 

caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica, uma vez que é uma forma específica de 

produção científica que se mune de materiais teóricos (livros, teses, dissertações, etc.) para 

desenvolver-se; assim, utilizamo-nos de um método de abordagem do tipo dedutivo, pois 

partimos do estudo da categoria analítica personagem, seguida do narrador, o romance e, por 

fim, uma categoria maior, as representações sociais de mulher incorporadas em Madalena. 

Segundo Marconi e Lakatos (2017, p.108), acentua-se que ―os métodos de procedimento 

seriam etapas mais concretas da investigação, com finalidade mais restrita em termos de 

explicação geral‖, objetivando o esclarecimento do corpus em andamento; de fato, entendemos 

que nos apropriamos do método monográfico para abordar a questão social da representação 

feminina a partir da categoria analítica personagem e do objeto de pesquisa, o texto literário – 

romance. 
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Para tanto, dividiremos esse artigo em duas etapas: no primeiro momento, faremos um 

contraste entre os discursos de Paulo Honório e Madalena, através de uma estrutura de 

mapeamento discursivo; já no segundo momento, analisaremos como é construído os papéis de 

Madalena incorporando representações da mulher presentes no século XX, sob as hipóteses de 

que há fortes ligações com representações patriarcais - mulher exercendo o magistério para 

crianças, casando-se e, ao fim do enredo, morrendo por suicídio, em forma do mito sacrificial, 

como salvadora do casamento sufocado pelos negócios da fazenda São Bernardo e pelo rigor 

capitalista e coisificante de Paulo Honório; e, por fim, é através dessa visão manipuladora que o 

narrador constrói o fio narrativo prototípico em torno da imagem feminina figurada na 

protagonista. 

 

Mapeamento dos discursos de Paulo Honório e Madalena: tensão enunciativa 

 

Inicialmente, quando nos referimos à categoria analítica personagem, estamos em um 

terreno movediço, pois existem inúmeras vertentes que convergem para a gênese de 

determinadas personagens, como performance do escritor, papel desempenhado na narrativa, 

contexto histórico de inserção da personagem, entre outros (MOISÉS, 2012). Em se tratando das 

personagens de Graciliano Ramos, elas assumem o protótipo de complexas, uma vez que 

geralmente assumem papéis de interesses do narrador, principalmente quando são narrativas em 

1ª pessoa. Sobre essa criação interessada, escreve-se: 

 

(...) não há na ficção um narrador real face a um campo de seres autônomos. 

Este campo existe somente graças ao ato narrativo. O narrador da ficção não é 
sujeito real de enunciados; é manipulador da função narrativa, como o pintor é 

manipulador do pincel e da cor; não narra, portanto, de pessoas e de coisas, 

mas narra pessoas e coisas (ROSENFELD, 1976, p.25). 

 

Concordando com o crítico literário Anatol Rosenfeld, o romance São Bernardo segue 

essa dinamicidade e, de certa maneira, as personagens incorporam o ritmo dado por Paulo 

Honório em todos os segmentos; assim, notamos que há uma subordinação das ações das 

personagens ao ato de narrar, inclusive no modo como elas são descritas. Observemos, então, o 

fragmento do capítulo XXXVI: ―Bichos. As criaturas que me serviram durante anos eram 

bichos. Havia bichos domésticos, como o Padilha, bichos do mato, como Casimiro Lopes, e 

muitos bichos para o serviço do campo, bois mansos‖ (RAMOS, 2004, p.217). Há uma 

constante animalização das personagens, quando elas não convergem para os interesses do 

narrador, conforme na passagem acima. 
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O início de São Bernardo já mostra-nos a pretenciosidade do narrador, porque o livro 

começa explicitando o desejo de Paulo Honório em escrever um livro, mas que ele não teria 

tanta habilidade com a escrita literária, por sempre trabalhar com a agricultura e pecuária; 

resolve, então, convidar alguns conhecidos e, quando estes expõem suas ideias, são 

descredenciados da tarefa, sob o escrutínio de que ―o otimismo levou água na fervura‖ 

(RAMOS, 2004, p.7-8), porque os idealizadores não se entendiam. Paulo Honório, para atenuar 

os dois capítulos iniciais metanarrativos, inicia o capitulo III dando a si próprio as seguintes 

características: ―(...) peso oitenta e nove quilos e completei cinquenta anos pelo S. Pedro. A 

idade, o peso, as sobrancelhas cerradas e grisalhas, este rosto vermelho e cabeludo têm-me 

rendido muita consideração‖ (RAMOS, 2004, p. 15). 

Contudo, entendemos que esse é o argumento de força que fundamenta a circularidade 

das personagens em torno dos desejos e ambições de Paulo Honório, pois, segundo Alfredo 

Bosi, ele ―mostrará sua verdadeira força à medida que seria capaz de configurar o nível de 

consciência de um homem que, tendo conquistado a duras penas um lugar ao sol, absorveu na 

sua longa jornada toda a agressividade latente em um sistema de competição‖ (BOSI, 2013, 

p.430). Isso pode ser vaticinado e posto ainda mais em evidencia, quando lemos o seguinte 

trecho da obra literária, em que é mostrada a rispidez de Honório: ―Padilha continuava 

tagarelando com Madalena. Ergui os ombros: - para o inferno, para casa da peste!‖ (RAMOS, 

2004, p.144). 

O segundo grande objetivo de Paulo Honório (após a vontade de escrever e publicar um 

livro), depois de trabalhar muito e receber pouco, ter sido preso por esfaquear João Fagundes 

por ciúmes de Germana, sua primeira namorada, era possuir a fazenda São Bernardo, como ele 

mesmo diz: ―O meu fito na vida foi apossar-me das terras de São Bernardo, construir casa, 

plantar algodão, plantar mamona, levantar a serraria e o descaroçador, introduzir nestas brenhas 

a pomicultura e a avicultura, adquirir um rebanho bovino regular‖ (RAMOS, 2004, p.12). Note-

se, desde início, uma disposição capitalista e um espírito mercantil em Honório que já aparece 

aqui no capítulo II. 

  No capítulo XI, inusitadamente, Paulo Honório expõe o seu terceiro grande desejo na 

narrativa, que é pretensão de casar-se, ideia até então não exposta pelo narrador que, a título de 

crítica, apenas interessava-se na manutenção e progressão de seu patrimônio latifundiário; 

Vejamos o excerto do romance: ―Amanheci um dia pensando em casar. Foi uma ideia que me 

veio sem que nenhum rabo-de-saia a provocasse. Não me ocupo com amores, devem ter notado, 

e sempre me pareceu que mulher é um bicho esquisito, difícil de governar‖ (RAMOS, 2004, p. 

67). Ele apresenta a mulher zoomorfizada e, ainda, atribui a ela duas cargas: esquisito e difícil 



 

 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

482 

 

de governar, como se a mulher devesse estar subalternizada ao mundo discursivo e das ações de 

Honório, através de um processo de domesticação. A partir desse desejo inusitado é que 

Madalena, no enredo, sai da aparição esporádica e começa a pincelar mais frequentemente suas 

aparições, ações e falas. 

 

Tensão Discursiva: Discurso Narrativo de Paulo Honório e o Discurso Autocrítico de 

Madalena 

 

Podemos, inicialmente, destacar momentos da narrativa de Paulo Honório, nos quais é 

traçado um perfil para Madalena pelo olhar de outros personagens do romance, como as falas de 

João Nogueira, Azevedo Gondim e do próprio Honório logo quando conheceu Madalena e se 

enamorou pela jovem professora; em uma conversa entre amigos acerca do comportamento e 

perfil de Madalena, é dito: ―(...) mulher educada, instruída‖ (RAMOS, 2004, p.53), na visão de 

João Nogueira; para Azevedo Gondim: ―E sisuda...‖ (RAMOS, 2004, p.53), ―bonita‖ (RAMOS, 

2004, p.55) e em outra ocasião, quando bebiam juntos, Paulo e Azevedo Gondim, sai o seguinte 

discurso proveniente de Gondim: ―Encetou a quarta garrafa de cerveja e desmanchou-se em 

elogios – mulher superior. Só os artigos que publica no Cruzeiro...‖ (RAMOS, 2004, p.95). O 

próprio Paulo Honório converge para o mesmo argumento e concorda com os amigos, quando 

reencontra D. Glória, tia que criara a sua futura esposa: ―O Nogueira e o Gondim me falaram 

nela. Mulher prendada, bonita. Perfeitamente‖ (RAMOS, 2004, p.86).  

Esses discursos externos ao fio narrativo autodiegético permitem-nos traçar o ethos que 

conduzirá a movência, vivência e conduta de Madalena durante o enredo. Acontece que, além 

disso, eles se estabelecerão como base para instaurar-se a tensão, porque é a partir desses 

discursos narrativos, críticos e autocríticos que se dá o narrar por interesse de Paulo Honório; 

Atentemos ao texto literário, ao que afirma o narrador: ―Excelente professora‖ (RAMOS, 2004, 

p.95); no momento em que lhe cabe a satisfação de seu ―fito‖, que é o desejo de casar, os 

adjetivos para Madalena são os melhores, fazendo que haja, ao longo do texto, uma espécie de 

narração capitalista, na qual Honório a todo tempo representa as mudanças da recente 

industrialização do Capitalismo, transformando as relações de poder, de produção e entre as 

pessoas de fato interesseiras; e, por outro lado, tem-se Madalena representando o desejo da 

sociabilidade, da solidariedade pelos trabalhadores tão desumanizados. Isso, futuramente, trará 

contradições e mudanças distópicas no discurso do narrador. 

Há uma grande diferença entre a concepção de representação do feminino no discurso 

masculino e a representação feminina pela própria mulher em narrativas homodiegéticas, nas 
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quais se pressupõe que haverá o predomínio dominador da visão de quem representa acerca do 

que é representado, uma vez que é mais facilmente manipulável o dizer de um homem narrando 

uma mulher do que uma mulher narrando a si própria, nas escritas de si, alargando as 

possibilidades de representação feminina na Literatura (SCHWANTES, 2006). Assim, quando 

pegamos os discursos do narrador e da protagonista e os comparamos, temos a possibilidade de 

desenvolver duas representações do feminino totalmente diferentes, como também teríamos se o 

fizéssemos com as representações de masculinidades dentro do romance; as representações 

sempre terão o olhar de quem as representam, do contexto histórico no qual estão inseridas, 

havendo uma intrínseca associação entre esses fatores:  

 
Há um diálogo de textos e leituras que nos permitem considerar a literatura 

como uma produção simbólica, cultural, que não existe só no registro 

imaginário do autor. Ela pode-se conceber como um grande corpo estruturado, 
dentro e fora de uma mesma sociedade ou nacionalidade. Aqui o conceito de 

autoria é pensado de diversa maneira, pois não se conta apenas o discurso 

exclusivo do autor. Este se insere em outro lugar e dialoga sem cessar com 

outros discursos, mesmo que isso se faça de forma inconsciente (BRANDÃO, 
2006, p.29). 

 
Dizer que há multiplicidade nas representações do feminino em um texto literário é 

convergir para o discurso de Brandão, que mostra-nos os arquétipos usados na literatura para 

representar o sujeito feminino em diferentes visões: a partir do contexto social, histórico e 

político ou, ainda, pela visão de feminilidade difundida quando da escrita do texto e da criação 

das personagens, o que vem variando ao longo do tempo:  

 

Evidentemente, a representação do feminino é regida por convenções que 

enfrentaram mudanças significativas ao longo do tempo. Isso se deu conforme 
as possibilidades socialmente abertas à mulher se foram ampliando em 

consequência do acesso ao mercado de trabalho e ao ensino superior, e a 

inserção em uma ordem social mais ampla, como o configurado pela conquista 

do voto feminino (SCHWANTES, 2006, p.8). 
 

Essa vertigem de variação na representação feminina nas personagens de ficção acontece 

dentro do próprio romance e isso é o fulcro da tensão discursiva que ora estamos analisando; 

observemos no texto literário, quando Gondim revela a Paulo Honório que Madalena escreve 

artigos para o jornal: ―Mulher superior. Só os artigos que publica no cruzeiro! Desanimei: -- Ah! 

Faz artigos!‖ (RAMOS, 2004, p.95). Nota-se que a réplica do narrador à revelação feita por 

Gondim, está banhada por um ideal de representação da mulher como mãe e gestora da família, 

uma constatação de concepção feminina enlaçada na mentalidade da sociedade patriarcal e na 

maioria dos textos literários produzidos até meados do século XX. Essa concepção também 
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permeia o discurso de Paulo Honório: ―(...) pelas informações que peguei, é sisuda, econômica, 

sabe onde tem as ventas e pode dar uma boa mãe de família‖ (RAMOS, 2004, p.102). 

Em uma ocasião, já casados, Paulo e Madalena discutem acerca dos trabalhadores, das 

condições de trabalho e da relação de poder exercida por Honório sobre os empregados da 

fazenda São Bernardo. Nessa discussão, evidencia-se uma das inúmeras tensões discursivas que 

há na trama: o narrador contraria o discurso que havia dito, quando chamou a protagonista de 

―Excelente professora‖; Madalena contraria os interesses do marido, porque D. Glória, segundo 

Honório, não fazia nada na residência, senão costurar. Então, ele faz uma reviravolta no discurso 

e diz: ―Vaidade. Professorinhas de primeiras letras a escola normal fabricava ás dúzias. Uma 

propriedade como São Bernardo era diferente‖ (RAMOS, 2004, p.136). Aqui há dois aspectos 

dignos de ser salientado: a banalização do ofício docente exercido pela esposa, que antes era 

visto e tido por ele como excelente e a supervalorização das terras de São Bernardo em 

detrimento à formação de Madalena.  

A resposta de Madalena a esse episódio foi que D. Glória trabalhara muito mais, durante 

a vida inteira, pois a velha, disse a professora: ―tomou conta de mim, sustentou-me e educou-

me‖ (RAMOS, 2004, p.135). Esse discurso encaixa-se perfeitamente em um corpus autocrítico, 

pois Madalena revela que, diferentemente de Paulo Honório que aprendeu a ler através de uma 

Bíblia miúda dos protestantes na cadeia, ela foi instruída e educada por D. Glória. A união entre 

esse aspecto de formação educacional de Madalena e o desempenho de seu papel no enredo, 

atribui-lhe uma classificação como uma personagem da maturidade, que equilibra bem os 

domínios da sua fala e a organização do desencadeamento de suas ações (LUKÁCS, 2000), 

intensificando a tensão enunciativa entre os dizeres do narrador e o próprio ethos da 

protagonista. 

Esse equilíbrio de personagem da maturidade pode ser facilmente notado no romance, 

em pelo menos duas situações exemplares, em que Madalena modera a confluência entre suas 

ações e falas (pensamentos): ―(...) Vamos marcar o dia. – Não tenho pressa. Talvez daqui a um 

ano... Eu preciso preparar-me‖ (RAMOS, 2004, p.106). A professora ―sorriu irresoluta‖ com a 

proposta, de certa forma, sob pressão, feita por Paulo Honório, explicitando o equilíbrio entre o 

pensamento de casar e a ação de esperar mais um ano para se preparar, pensar na atitude. Há 

outra situação que, mesmo após intrometer-se nos negócios de Honório e ser vista por ele como 

errada, Honório descreve a atitude da mulher: ―Foi, balbuciou Madalena vermelhinha, foi 

inconsideração. – Antes de falar, a gente pensa‖ (RAMOS, 2004, p.122). Durante o 

desenvolvimento da narrativa, existem diferentes ocasiões que Madalena revela ser exatamente 

o contrário do que afirma Honório no seu discurso de interesse, bem como, mostrando-se 
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inteiramente dialética ao comportamento do marido,  visto sempre como homem grosseiro, rude, 

agressivo e que as ações estão, a todo tempo, causando disfunção no seu discurso. Madalena é a 

antítese de Paulo Honório e este está enquadrado numa representação de masculinidade 

totalmente distinta da do Juiz, doutor Magalhães, por exemplo, homem de mãos finas, apegado 

aos livros. 

 

A representação feminina em Madalena: breves reflexões 

 

Quando olhamos para nossa historiografia literária, percebemos que as mulheres, 

principalmente as mulheres negras, foram marginalizadas por um pensamento colonial europeu, 

que negros devem ocupar espaços sociais subalternos, estereotipados muito bem pelas 

personagens romanescas dos séculos XVIII, XIX e da primeira metade do século XX, que são, 

exatamente, resultantes de um olhar de escritor branco sobre a mulher e sobre a mulher negra, 

geralmente escrava (quando negra), objeto de satisfação sexual dos olhares e desejos 

masculinos, uma vez que eram homem, os que majoritariamente escreviam; em visão 

romantizada, como em Alencar, na qual a protagonista morre para que se mantenha a linhagem 

branca; o certo é que foram séculos de privação do direito básico da palavra, da voz, sendo 

narrada por aqueles que representariam a mulher conforme o gosto da sociedade e sua visão 

sobre o sujeito feminino. 

Esse quadro começa a mudar sutilmente com a aparição de romances de autoria feminina 

no Modernismo, bem como o advento de poetisas que, de certa forma, usam(ram) a literatura 

para desconstruir os estereótipos criados em torno da representação da mulher nos textos 

literários, no período denominado de Tendências Contemporâneas na Literatura, assim nomeado 

por Carpeaux (1968). Essas pequenas, porém significativas mudanças são oriundas do despertar 

causado pela militância do Movimento Feminista no Brasil, ―devido ao poder exercido pelo 

masculino no campo das artes, levando-se em conta o modo como os homens concebiam o 

feminino‖ (MANGUEIRA, 2017, p.33).  Assim sendo, as progressões estão acontecendo no que 

diz respeito à resolução dos dilemas em torno da representação feminina, garantindo que 

 

[...] a mulher seja representada com outros interesses, diferentes daqueles por 

tanto tempo enfocados, referentes ao mundo doméstico e às relações amorosas; 
não é, sobretudo, representada a partir do olhar do outro sexo e em relação ao 

outro sexo, como tradicionalmente acontece na ficção (ZOLIN, 2009, p.223). 

 

No entanto, por não pertencer historicamente a esse período, São Bernardo não aborda a 

mulher com essa concepção diferente, distante do trabalho doméstico, das relações amorosas 
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(casamento); a mulher é representada nas personagens por um escritor masculino e, também, por 

um narrador de uma masculinidade exarcebada (FERNANDES, 1995) ou, ipsis litteris, como 

ele mesmo se descreve:  

 

Foi este modo de vida que me inutilizou. Sou aleijado. Devo ter um coração 

miúdo, lacunas no cérebro, nervos diferentes dos outros homens. E um nariz 
enorme, uma boca enorme, dedos enormes. Se Madalena me via assim, com 

certeza me achava extraordinariamente feio (RAMOS, 2004, p.221).  

 

O fato é que, Madalena incorpora a repetição de uma representação feminina 

estereotipada, como o próprio Paulo Honório afirma: ―A senhora, pelo que mostra e pelas 

informações que peguei, é sisuda, econômica, sabe onde tem as ventas e pode dar uma boa mãe 

de família‖ (RAMOS, 2004, p.101-102). O que ocorre em Madalena é a incorporação de uma 

condição feminina em que a mulher estava histórica e socialmente predisposta a um rito: ser 

educada para o lar, seguindo o modelo produtivo da mãe em casa, sendo preparada a todo custo 

para o casamento, para nele reproduzir os ideais apreendidos durante a educação materna, como 

podemos observar no fragmento do romance, no discurso de D. Glória: ―– Está visto que o 

casamento para as mulheres é uma situação...‖ (RAMOS, 2004, p.100). 

A representação é um conceito cultural variado, que vai assumindo corporeidades de 

elementos históricos (como os de Madalena: casamento, vida doméstica, magistério para 

crianças), tornando-se essencial nos textos de ficção para garantir a verossimilhança; porém, em 

São Bernardo, a representação, obviamente, passa por um critério subjetivo que 

automaticamente determina os papéis que são essenciais na sociedade, escolhendo-os e 

representando-os nas personagens, segundo a ideia de feminilidade vigente, conforme afirma 

Cíntia, dando-nos, em linhas gerais, o conceito de representação que, de certa forma, repercute a 

visão de Paulo Honório sobre Madalena:  

 
[...] [representação] é despir um objeto do que lhe é acessório e conservar o que 

é essencial, de modo que ele possa corresponder a todos os objetos daquele 

tipo. A questão que eu levanto é que toda a representação passa por uma 
subjetividade: alguém que determina o que é essencial e deve ser preservado e 

o que é assessório e pode ser descartado. Em uma sociedade em que a 

experiência masculina é valorizada e a experiência feminina é trivializada, o 

traço essencial a qualquer representação vai se prender à experiência masculina 
(SCHWANTES, 2006, p.11, grifos nossos). 

 

Assim, podemos até reformular o discurso de D. Glória, quando ela diz que o casamento 

é uma ―situação‖; na verdade, durante muito tempo e até hoje, em famílias de núcleos cristãos, o 

casamento é tido como uma tradição que faz com que a mulher esteja subordinada a isso, 

tornando o matrimônio não uma situação, mas uma condição. É tão tal que, quando Paulo 
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Honório vai conversar com Madalena, ele já chega querendo marcar o dia do enlace, pois no 

imaginário masculino está impregnada a concepção que ao longo da vida a mulher se prepara e 

está sendo preparada para o casamento, posto como condição. Isso é visto desde a Antiguidade 

Clássica, nas grandes epopeias, como é o caso de Penélope na Odisseia (que, inclusive, nas 

viagens de Odisseu, na sua ausência e, até mesmo, na eminência de sua morte, fica sendo 

cortejada por pretendentes no palácio em Ítaca, o que a deixa aflita, correndo o risco de voltar 

para casa do pai, o velho Icário), até à contemporaneidade, nas Literaturas de Língua 

Portuguesa, como Luísa, de O Primo Basílio (Eça de Queirós) ou Capitu, de Dom Casmurro 

(Machado de Assis).  

Há outra repetição na representação feminina em Madalena, que é mulher como 

professora do magistério infantil, papel que também não é tão incomum em nossa literatura, 

pois desde a Paideia Helenística, na formação do pensamento do homem grego, a mulher que 

ficava em casa enquanto o marido ia à guerra, era responsável por educar as crianças e inseri-las 

na educação ―formal‖; bem posteriormente, já após a expulsão dos Jesuítas e a criação da de 

escolas para mulheres, começa-se cogitar a possibilidade de inserção de mulheres nas produções 

culturais, bem restritas, condicionadas à escrita de determinados gêneros textuais ligados às 

atividades conventuais (como cartas e documentos religiosos). Já no século XX, surge abertura 

social para as mulheres exercerem atividades no mercado de trabalho, também bastante restrito, 

como magistério infantil (a ideia de aperfeiçoamento da atividade materna e o cuidado das 

crianças sugeriam uma extensão da atividade do lar). Mesmo assim, a representação do sujeito 

feminino ganha uma dimensão sociológica, a partir das pautas dos Movimentos Feministas do 

século X. 

Para tanto, sabemos que os dilemas acerca da representação feminina na literatura e 

demais artes, não serão solucionados do dia para noite; é uma militância de grupos sociais, de 

professores, de escritoras e de muitas produções acadêmicas, que visam à garantia da extensão 

dos valores conquistados pelas mulheres, e que precisam ser ampliados para o imaginário 

coletivo; assim, nosso trabalho objetiva também contribuir com essa promulgação das relações 

possíveis, estabelecidas no estudo de gênero e Literatura na contemporaneidade. Logo, 

entendemos que sempre será de interesse da literatura manter-se associada ao contexto social, 

aos Estudos Culturais e a fortuna crítica que ela gera desde sua gestação, até sua circularidade e 

recepção ou, como afirma Frye (1973), a Literatura não desenvolverá um caminho independente 

para além de si própria, atentando para os fenômenos culturais que constituem o ambiente em 

sua volta. Sabemos que isso é indissociável: a obra literária está intimamente ligada ao tempo 

que a produziu e, por isso, jamais aportará valores sociais que não sejam oriundos desse tempo. 
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Considerações Finais 

 

A obra de Graciliano Ramos permanece como um arcabouço literário para leitura, 

pesquisas e atividades acadêmicas, para quem desejar aprofundar-se na sua produção ficcional, e 

conhecer a multiplicidade literária do escritor; Conhecer não apenas o Graciliano Ramos de 

Vidas Secas ou São Bernardo, mas também apreciar o Graciliano de Angústia, bem como dos 

escritos infanto-juvenis, Alexandre e outros heróis ou o Graciliano das correspondências e 

cartas. Todavia, como nosso artigo adotou como objeto de pesquisa o romance São Bernardo, 

objetivando observar como a tensão enunciativa gerada pelos discursos de Paulo Honório e os 

discursos autocríticos de Madalena corroboram com a construção da representação feminina no 

romance, temos que as hipóteses gestadas durante as leituras, confirmaram-se do seguinte 

modo: os papéis narrativos exercidos pela protagonista confirmam a presença de um imaginário 

de concepção de mulher oriundo de uma sociedade patriarcal, típica das primeiras décadas do 

século XX. 

Constatamos que há uma multiplicidade de representação da mulher dentro da trama, 

aferindo valores que vão desde a concepção judaico-cristã de casamento até a ideia de ―boa 

dona de casa‖. Entretanto, há um discurso de Madalena, que podemos pegá-lo para mostrar a 

ideia de autorrepresentação em detrimento à representação feita pelo discurso do narrador: ―a 

ocupação de Maria das Dores não me agrada. E eu não vim para aqui dormir‖ (RAMOS, 2004, 

p.111). Nesse episódio, a fala de Madalena, em sua representação de si mesma, em não querer 

os serviços domésticos semelhantes aos de Maria das Dores, contrapõe-se ao discurso de 

representação, prenunciado por Paulo Honório: ―—Ora muito bem. Isto é mulher. Mas 

aconselhei-a a não expor-se: -- Esses caboclos são uns brutos. Quer trabalhar? Combino. 

Trabalhe com Maria das Dores...‖ (RAMOS, 2004, p.110). 

Finalizamos, mostrando que a representação feminina presente em Madalena, não difere 

muito das demais representações feitas na literatura do século XX e de séculos anteriores; 

aborda a mulher em atividades comuns como já citadas, em trabalhos de posição estereotipada 

pela visão masculina, bem como confirmando uma ideia recorrente na produção literária 

brasileira, principalmente a partir do Romantismo, a mulher morrendo por insuflar toda carga 

austera do casamento, do marido e da mentalidade colonial. A parte disso, a produção literária 

posterior à década de 70, vem contribuindo de forma massiva para o estabelecimento de uma 

representação feminina fora dos estereótipos culturais, em que as mulheres narrem a si próprias, 

nas chamadas ―escritas de si‖. 
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AS REPRESENTAÇÕES DA IDENTIDADE MASCULINA EM SÃO BERNARDO, DE 

GRACILIANO RAMOS 

 

George Patrick do Nascimento  

(UERN) 

 

Introdução  

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar, comparativamente, alguns personagens 

masculinos relevantes da obra São Bernardo (1934), de Graciliano Ramos, a fim de verificar as 

representações identitárias ambivalentes entre o homem letrado e o não-letrado, entre o homem 

da terra e o homem dos papéis, entre o homem que detém o poder e o que é subalterno, e assim 

por diante.  

Para tanto, metodologicamente, será feito uma análise literária através de alguns excertos 

da obra em questão, respaldados por teóricos que discorrem acerca da masculinidade, bem como 

sobre os processos de identificação, a exemplo de Badinter (1993), Nolasco (2001), Oliveira 

(2004), Albuquerque Júnior (2013), Deleuze e Guattari (2015) e Bourdieu (2016).  

 

Sobre a identidade masculina 

 

A masculinidade é um característico do sujeito masculino, o que não implica dizer que se 

trata de um arquétipo constante, como se fosse uma identidade cristalizada. A identidade 

masculina, na verdade, perpassa por pluralidades de representações de gênero, seja por causa de 

um contexto histórico, econômico, sociocultural, etc. Enfim, há maneiras e maneiras de ser um 

homem, de modo que ―longe de ser pensada como um absoluto, a masculinidade, atributo do 

homem, é relativa reativa‖. (BADINTER, 1993, p. 11). 

Todavia, o que acaba acontecendo, em muitos contextos sociais, é uma rotulação binária 

entre os sujeitos masculinos, normalmente relacionada à categorização de um homem 

hegemônico ou não hegemônico, patriarcal ou não patriarcal, tradicional ou não tradicional, em 

uma noção estereotipada valorativa para a construção, diferenciação ou permanência de 

identidades específicas, predeterminadas ou transgressoras.  

Nesse sentido, o sujeito, quando está inserido em uma comunidade, acaba recebendo 

imposições de um poder social abstrato, que funciona como uma ordem, nomeado pelos 

filósofos franceses Deleuze e Guattari (2015) de Máquina Abstrata de Rostidade. Essa 
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―máquina‖ estabelece e reproduz papéis sociais tidos como normais, além de rejeitar os 

comportamentos rebeldes que fazem desvianças às identidades predeterminadas para os sujeitos 

que vivem em uma civilização. Por isso a metáfora do rosto, a fim de explicar o processo de 

significação e subjetivação das escolhas dos sujeitos na construção de sua identidade, uma vez 

que os rostos ―definem zonas de frequência ou de probabilidade, delimitam um campo que 

neutraliza antecipadamente as expressões e conexões rebeldes às significações conformes‖ 

(DELEUZE; GUATTARI, 2015, p. 36). Lembrando que essa conformidade quem estabelece é 

unicamente a autoridade do sistema abstrato, podendo estar relacionado com os valores sociais 

estereotipados tanto para os sujeitos masculinos quanto para os sujeitos femininos.  

Além disso, Bourdieu (2016) vai informar que essas conformidades que predeterminam 

os papéis sociais para homens e mulheres partiram de uma premissa biológica, mais 

especificamente da genitália humana, ao relacionar os órgãos genitais masculinos como 

exteriores ao corpo e os das mulheres interiores. Assim: 

 
A diferença biológica entre os sexos, isto é, entre o corpo masculino e o corpo 

feminino, e, especificamente, a diferença anatômica entre os órgãos sexuais, 

pode assim ser vista como justificativa natural da diferença socialmente 
construída entre os gêneros. (BOURDIEU, 2016, p. 24). 

  

Através dessa prerrogativa simbólica, o homem acabou sempre se movimentando por 

linhas de estratificação, em aspectos sociais, que remetessem ao mundo exterior (ruas, praças, 

espaços públicos, etc.) ou que remetessem à situações de penetração, a exemplo dos combates 

de guerra, da conquista de novas terras, do trabalho braçal que modifica a natureza, etc. 

Enquanto que as mulheres, recorrentemente, foram confinadas aos espaços privados (a exemplo 

dos vãos de uma casa), ou até mesmo para situações metafóricas que remetessem à interioridade 

e proteção, como o uso de roupas que lhe cobrissem o corpo todo, ou até mesmo os cuidados 

com os filhos e demais familiares, etc. Portanto, ―a dicotomia entre espaço público e espaço 

privado é outro ponto de partida para se pensar a diferença das experiências masculinas e 

femininas‖. (ALBUQUERQUE JÚNIO, 2013, p. 21). 

Contudo, essa ―ordem‖ que rotula identidades e papéis sociais vêm sendo combatida em 

vários momentos da história da humanidade, inclusive nos dias atuais, apesar de que as 

conotações estereotipadas de gênero ainda tendem a se manter como padrões, mesmo diante dos 

muitos avanços conquistados por vários movimentos sociais, a exemplo do feminismo.  

Lembrando que, entre esses momentos históricos de embates entre os gêneros, os que 

fortaleceram a diferenciação entre patriarcalismo e não patriarcalismo, no Brasil, surgiram a 

partir do advento de grandes acontecimentos mundiais e nacionais, a exemplo da Abolição da 
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Escravatura, da Proclamação da República, da Primeira Guerra Mundial, da Queda da Economia 

Açucareira, etc. (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013).  

A cada um desses eventos de grandes proporções socioculturais, o homem tradicional 

acabou sofrendo rupturas em sua identidade. De tal modo que o sujeito masculino acabou 

passando por um processo de perda social de masculinidade, se aproximando cada vez mais dos 

estereótipos e simbologias do universo feminino, ou seja, deslizando para ―uma feminização do 

social, como um processo de horizontalização que este gênero representaria‖. 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013, p. 29).  

Esse deslizamento para os estratos de uma feminização social fez com que certos 

intelectuais eugênicos começassem a combater esse processo de quebra de identidade 

tradicional masculina. De modo que um desses processos de enfrentamento foi a representação 

dos valores másculos através da literatura, principalmente na construção de um macho forte e 

valente, que passou a estar ancorado na figura mítica do macho nordestino.  

Essas conotações de um macho exacerbado em vários aspectos (principalmente 

biológicos) perpassam muitas descrições dos personagens graciliânicos, apesar de essa temática 

de gênero não ter sido exatamente a militância de Graciliano Ramos em suas produções. 

Todavia, como dito, muitos dos seus personagens acabam representando o homem nordestino: 

este ser capaz de resgatar os valores patriarcais telúricos e rústicos para o mantimento da 

―normalidade‖, de acordo com os pensadores eugenistas. (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013).  

Assim também ocorre com o romance graciliânico São Bernardo (1934), conforme 

veremos a seguir, principalmente em uma perspectiva de comparação do protagonista com os 

demais personagens masculinos que, de alguma forma, acabam se aproximando ou se 

distanciando do mito do macho nordestino.  

 

Representações masculinas em São Bernardo 

 

São Bernardo é um romance de Graciliano Ramos, publicado em 1934, que narra as 

lembranças e inquietudes do personagem Paulo Honório na aquisição, mantimento e descaso de 

uma propriedade rural que leva nome à obra. Entre esses feitos estão ações desonrosas e 

violentas, tanto para a compra da fazenda, bem como para o mantimento dela, uma vez que 

Paulo Honório maltrata seus funcionários, não dando-lhes uma renda digna, além de espancá-los 

quando sente a necessidade de impor a sua autoridade. Entre os seus planos para a consolidação 

do seu sucesso está a conveniência de se casar com uma mulher que lhe possa conceder um 

herdeiro. Contudo, a cônjuge obtida, de nome Madalena, acaba sendo uma personagem que se 
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opõe totalmente aos comportamentos e ambições do protagonista, o que torna sua trajetória de 

vida, enquanto esposa, penosa, bem como desencadeando diversos acontecimentos na vida do 

proprietário de São Bernardo.  

Dentre os personagens masculinos do romance, temos, primeiramente, o protagonista 

Paulo Honório, um empreendedor, que desde moço objetivava adquirir a propriedade em que 

havia trabalhado como um reles empregado: a fazenda de nome São Bernardo. E, de fato, ele 

acaba tornando-se o dono dessa propriedade.  

Paulo Honório, no decorrer da obra, é tido como sendo alguém que não tem apreço pelo 

mundo da leitura e da escrita, de modo que foi alfabetizado já adulto, na cadeia, e, após isso, 

tratou de ler, de maneira efetiva, apenas documentos necessários para exercer o seu papel de 

fazendeiro, tais como ―a escrituração mercantil, os manuais de agricultura e pecuária‖ 

(RAMOS, 2014, p. 218). Ele não é versado em nada mais no que tange respeito ao mundo das 

letras, tanto que ele próprio admite que ―saindo daí, a minha ignorância é completa‖. (RAMOS, 

2014, p. 12).  

Sua masculinidade não está arraigada em práticas de letramento, e sim em práticas de 

trabalho braçal, de contato com a terra e com os bichos, como ele mesmo menciona no seguinte 

excerto:  

 
O meu fito na vida foi apossar-me das terras de S. Bernardo, construir esta 

casa, plantar algodão, plantar mamona, levantar a serraria e o descaroçador, 

introduzir nestas brenhas a pomicultura e a avicultura, adquirir um rebanho 
bovino regular. [...] Ocupado com esses empreendimentos, não alcancei a 

ciência de João Nogueira nem as tolices do Gondim. (RAMOS, 2014, p. 12-

13).  

 

Nessa passagem, Paulo Honório se caracteriza como sendo um homem da agricultura, da 

pecuária, bem como um empreendedor. Todavia, neste trecho, ele também faz uma distinção de 

si próprio com seus dois amigos, a saber: João Nogueira e Gondim. Esses personagens 

masculinos, ao contrário do protagonista em análise, possuem uma forte ligação com o mundo 

dos livros. João Nogueira ligado mais às leis e papeladas jurídicas, por ser um advogado, 

enquanto que Azevedo Gondim, por ser um jornalista, possuía mais intimidade com as palavras 

bonitas e eruditas, bem como da literatura:  

 

João Nogueira lembrou-se de que era homem de responsabilidades. Bacharel, 
mais de quarenta anos, uma calvície respeitável. Às vezes metia-se em 

badernas. Mas com os clientes só negócios. E a mim, que lhe dava quatro 

contos e oitocentos por ano para ajudar-me com leis a melhorar S. Bernardo, 
exibia ideias corretas e algum pedantismo. (RAMOS, 2014, p. 53).  
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[...] concentrei as minhas esperanças em Lúcio Gomes de Azevedo Gondim, 
periodista de boa índole e que escreve o que lhe mandam. (RAMOS, 2014, p. 

8).  

 
[...] Azevedo Gondim, aturdido, agastado, ergueu os ombros: – Cá para mim os 

livros são úteis. Se o senhor julga que são inúteis, deve ter lá as suas razões. 

(RAMOS, 2014, p. 105). 
  

Esses dois personagens, que tanto leem por causa dos seus ofícios trabalhistas, bem 

como leem por lazer, são, de certa forma, submissos ao Paulo Honório, que os contrata para os 

serviços burocráticos dos seus empreendimentos. Portanto, o fato de Paulo Honório não estar 

envolvido com as práticas de letramento é uma forma de torná-lo mais masculinamente social 

do que os dois personagens citados, uma vez que ―dedicar-se aos livros quase sempre fora tarefa 

para homem doente e frágil na sociedade dos patriarcas rurais, homens quase mulheres de tão 

delicados‖. (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013, p. 57). 

Desta feita, Paulo Honório é um personagem que representa o lado mais tradicional do 

homem patriarcal nesse romance, por não ser absolutamente nada delicado, nem consigo mesmo 

e nem com os outros. Ele é o homem que se dedica, na verdade, à terra e não aos livros. 

Tamanha é a sua conexão com a terra e com os trabalhos rurais, que o romance nos conta que 

mesmo quando findava o dia, e mesmo após tomar banho, resquícios daquele chão ainda 

permaneciam em seu corpo: ―ocupado com o diabo da lavoura, ficava três, quatro dias sem 

raspar a cara. E quando voltava do serviço, trazia lama até nos olhos: deem por visto um porco. 

Metia-me em água quente, mas não havia esfregação que tirasse aquilo tudo. (RAMOS, 2014, p. 

164).  

E essa falta de cuidados estéticos e higiênicos, segundo Nolasco (2001), também está 

relacionada, às vezes, com algum tipo de charme que perpassa as subjetivações da identidade 

masculina estereotipada, uma vez que a representação masculina ―está impregnada de 

prerrogativas, tais como: ‗o homem é como o urso: quanto mais feio, mais charmoso‘‖ 

(NOLASCO, 2001, p. 62).  

Se bem que Paulo Honório pode até não ser comparado a um urso, mas os seus 

descuidados estéticos estão em sintonia com os característicos de outros animais, a exemplo de 

um porco (como já mencionado), ou de um cavalo:  

 

Que mãos enormes! As palmas eram enormes, gretadas, calosas, duras como 
casco de cavalo. E os dedos eram também enormes, curtos e grossos. Acariciar 

uma fêmea com semelhantes mãos! As do dr. Magalhães, homem de pena, 

eram macias como pelica, e as unhas, bem aparadas, certamente não 
arranhavam. Se ele só pegava em autos! (RAMOS, 2014, p. 164).  
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Essa passagem representa um dos momentos de ciúmes exagerados que perturbam a 

mente do protagonista. De modo que ela passa a acreditar que sua esposa poderia ter preferência 

por outros homens, do tipo mais delicado, que se cuidassem esteticamente, ou que possuíssem 

peles macias, ao contrário dele, que era bruto em vários aspectos, inclusive os corporais. O 

indivíduo, a quem o fazendeiro faz alusões de ser o amante de Madalena nesse fragmento, é o 

doutor juiz Magalhães, personagem também caracterizado como sendo um praticante de 

letramento, assim como os já mencionados João Nogueira e Azevedo Gondim.  

Aqui nesse trecho, têm-se, novamente, uma comparação entre o homem letrado e o 

homem não letrado. A mão, nessa situação, refere-se ao próprio corpo dos personagens, e o 

corpo, por sua vez, refere-se ao ―eu‖ que representa cada sujeito masculino. Essas 

representações ambivalentes evidenciam a ideia de que homens brutalizados nos modos de ser, 

que trabalham com a agricultura, com animais, enfim, com atividades que exigissem mais do 

porte físico do que exatamente de uma mente ou de uma intelectualidade destacável, são 

homens totalmente diferentes dos que trabalham com atividades burocráticas e letradas.  

Nesse sentido, como se vê, alguns personagens de Graciliano Ramos (nessa obra e em 

outras), quando são tidos como homens intelectualizados e que, inclusive, exercem alguma 

profissão relacionada aos serviços de escrita (burocráticos, redacionais, etc.) possuem também 

certas descrições físicas de um corpo frágil, quando não realmente delicado, quase que 

afeminado. Conforme se percebe nesse recorte de São Bernardo, o juiz Magalhães, que é um 

homem culto e bom usuário da língua, no sentido de ser um leitor e admirador das leis e de 

outros documentos jurídicos, acaba se contrapondo também, esteticamente, a Paulo Honório, 

que, inclusive, foi alfabetizado já adulto e na prisão, ou seja, com o ensino básico da língua 

materna e em situações nada prestigiosas. Assim, este último, por ser considerado um homem 

patriarcal tradicional neste romance, acaba sendo muito rústico nas palavras que usa (a exemplo 

de palavrões), nos comportamentos e modos de ser em geral, e até mesmo na aparência física, 

no sentido de ser brutalizado no próprio corpo, um corpo marcado pelo sol e pela natureza em 

si, bem como pela violência sofrida e exercida, um corpo sem cuidados estéticos ou 

consideravelmente higiênicos, um corpo forte e resistente, assim como o verdadeiro macho 

nordestino deve ser. 

Outros personagens masculinos, ainda nessa obra, quando associados com homens 

praticantes de letramento, bem como ao ofício redacional ou burocrático, são descritos como 

sendo de corpos não tonificados ou preguiçosos e que não tem familiaridade com os serviços 

rurais, a exemplo do personagem Ribeiro e do personagem Luís Padilha:  
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Por esse tempo encontrei em Maceió, chupando uma barata na Gazeta do Brito, 
um velho alto, magro, curvado, amarelo, de suíças, chamado Ribeiro. [...] 

Todos acreditavam na sabedoria do major. Com efeito, seu Ribeiro não era 

inocente: decorava leis, antigas, relia jornais, antigos, e, à luz da candeia de 
azeite, queimava as pestanas sobre livros que encerravam palavras misteriosas 

de pronúncia difícil. Se se divulgavam uma dessas palavras esquisitas, seu 

Ribeiro explicava a significação dela e aumentava o vocabulário da povoação. 
(RAMOS, 2014, p. 43-44). 

 

Padilha recebeu os vinte contos (menos o que me devia e os juros), comprou 

uma tipografia e fundou o Correio de Viçosa, folha política, noticiosa, 
independente, que teve apenas quatro números e foi substituída pelo Grêmio 

Literário e Recreativo. Azevedo Gondim elaborou os estatutos, e na primeira 

sessão de assembleia geral Padilha foi aclamado sócio benemérito e presidente 
honorário perpétuo. (RAMOS, 2014, p. 25).  

 

Luís Padilha abriu a boca e arregalou os olhos miúdos. S. Bernardo era para ele 
uma coisa inútil, mas de estimação: ali escondia a amargura e a quebradeira, 

matava passarinhos, tomava banho no riacho e dormia. Dormia demais [...]. 

(RAMOS, 2014, p. 28).  

 

Todavia, há outros personagens na obra que não possuem estudos satisfatórios ou que 

são totalmente analfabetos, aproximando-se, de certa forma, das descrições masculinas de Paulo 

Honório, a saber: de homens não intelectuais. Correspondendo, assim, ao estereótipo de macho 

nordestino apontado por Albuquerque Júnior (2013, p. 58), uma vez que ―como uma mulher, o 

intelectual é visto, nesses discursos, como este ser frágil e atrapalhado com as coisas mais viris, 

arredio, vivendo dentro de seu escritório, gabinete ou quarto, num mundo mais de imaginação, 

atrapalhado com a realidade‖. Atributos estes que também não fazem parte dos personagens 

Casimiro Lopes e Marciano (ambos empregados de Paulo Honório), os quais têm em alta estima 

o personagem Luís Padilha, por este ser culto e praticante de leitura, que, por sua vez, poderia 

ser considerado como um intelectual, ou seja, um homem socialmente feminizado, conforme as 

postulações de Albuquerque Júnior (2013). Desta feita, os seguintes excertos evidenciam a 

distinção destes personagens letrados e não letrados: 

 
Padilha, homem da mata e franzino, fala muito e admira as ações violentas; 

Casimiro Lopes é coxo e tem um vocabulário mesquinho. Julga o mestre-

escola uma criatura superior, porque usa livros, mas para manifestar esta 
opinião arregala os olhos e dá um pequeno assobio. Gagueja. No sertão passava 

horas calado, e quando estava satisfeito, aboiava. Quanto a palavras, meia 

dúzia delas. Ultimamente, ouvindo pessoas da cidade, tinha decorado alguns 
termos, que empregava fora de propósito e deturpados. (RAMOS, 2014, p. 63-

64). 

 

Marciano, mulato esbodegado, regalou-se, entronchando-se todo e mostrando 
as gengivas banguelas: – O senhor tem razão, Seu Padilha. Eu não entendo, sou 

bruto, mas perco o sono assuntando nisso. A gente se mata por causa dos 

outros. É ou não é, Casimiro? (RAMOS, 2014, p. 68).  
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Por serem totalmente alheios ao mundo da leitura e da escrita, bem como por serem 

brutos no falar e no pensar, Casimiro Lopes e Marciano se estabelecem na territorialidade da 

submissão, neste romance.   

Paulo Honório se sente tão dominador e senhor desses homens, que ele chega a ter 

relações sexuais com a esposa de Marciano, de nome Rosa. Nessa prática de adultério, ele é 

descrito novamente como sendo um macho exacerbado, de potência sexual alarmante, ao se 

sentir superior ao seu empregado no que tange respeito ao tamanho da genitália masculina: ―O 

Marciano conheceria as minhas relações com a Rosa? Não conhecia. Tive sempre o cuidado de 

mandá-lo à cidade, a compras, oportunamente. E talvez não quisesse conhecer. Também se 

podia admitir que fosse dotado de pouca penetração.‖ (RAMOS, 2014, p. 160).  

Casimiro Lopes, por sua vez, pode ser considerado como sendo o guarda-costas do dono 

das terras de São Bernardo. Esse empregado é tão submisso ao patrão que chega a sempre 

concordar com os planos de Paulo Honório, além de sempre estar disposto a ouvi-lo: 

 

Casimiro Lopes veio sentar-se num degrau da calçada. Picando fumo com a 

faca de ponta e preparando o cigarro de palha, deitava os olhos de cão ao 
prado, ao açude, à igreja, às plantações. Pobre do Casimiro Lopes. Ia-me 

esquecendo dele. Calado, fiel, pau para toda a obra, era a única pessoa que me 

compreendia. (RAMOS, 2014, p. 144).  

 

A submissão de Casimiro Lopes é tão evidenciada no próprio texto, que, muitas vezes, o 

modo como ele aparece na cena já demonstra o seu nível de rebaixamento perante o patrão. 

Normalmente, este empregado aparece ou acocorado, ou calado, ou próximo ao cão de guarda, 

de nome Tubarão, ou sentado em superfícies que trazem em si simbologias de marginalidade, a 

exemplo de um degrau inferior, de uma esteira, ou de uma parede inacabada: 

 

À noite, na rede, explicava pormenores do serviço a Casimiro Lopes. Ele 

acocorava-se na esteira e, apesar da fadiga, ouvia atento. Às vezes Tubarão 

ladrava lá fora e nós aguçávamos o ouvido. (RAMOS, 2014, p. 35).  
 

Casimiro Lopes, que vigiava a casa, sentou-se numa das paredes começadas da 

igreja, acomodou o rifle entre as pernas e ficou imóvel, farejando. (RAMOS, 
2014, p. 58).  

 

Casimiro Lopes estava no jardim, acocorado ao pé da janela, vigiando. 

(RAMOS, 2014, p. 118).  
 

Casimiro Lopes é tão fiel ao seu patrão que chega a ser comparado a um cachorro. Eles 

(patrão e empregado) possuem um companheirismo tão sincero, que o fazendeiro chega a 

considerá-lo como uma parte do seu próprio corpo, ou uma continuação de si: ―e não me 
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espantaria se me afirmassem que eu e Casimiro Lopes éramos uma pessoa só‖. (RAMOS, 2014, 

p. 168). Se bem que, apenas no fim do romance, quando o personagem Paulo Honório está 

praticamente abandonado, sozinho, atormentado em sua propriedade, que ele chama o seu 

guarda-costas de ―patife‖, por este estar dormindo em um momento em que o protagonista 

necessitava de sua companhia.  

Todavia, Casimiro Lopes ainda é um subalterno, uma pessoa inferior ao fazendeiro na 

concepção dos dois. É por este motivo que ele acaba sendo um tipo de ―pai‖ do filho 

abandonado pelo senhor de São Bernardo. Essa paternidade abraçada com carinho por Casimiro 

Lopes e rejeitada com afinco por Paulo Honório (que era o pai legítimo do filho de Madalena) 

acontece justamente porque o menino acaba sendo marginalizado em sua própria casa, acaba 

não sendo nem amado e nem reconhecido por seu pai biológico, que o tratava apenas como 

sendo ―o filho de sua esposa‖, ou com outros termos que remetessem a ela: ―Casimiro Lopes 

levava o filho dela para o alpendre e embalava-o, cantando, aboiando‖. (RAMOS, 2014, p. 167), 

lembrando que essa fala é dita pelo narrador-personagem Paulo Honório, o que torna estranho o 

fato de ele mencionar o termo ―filho dela‖ (de Madalena) ao invés de ―meu filho‖.  

Se bem que Paulo Honório se casou mais por essa necessidade de ter um herdeiro, e não 

exatamente por uma questão sentimental ou de apreço familiar. Nem mesmo por uma questão de 

relação sexual, uma vez que ele já praticava fornicação com outras mulheres. Contudo, para um 

fazendeiro, era necessário constituir família, pois, no estabelecimento e mantimento do poderio 

masculino em uma sociedade patriarcal: 

 

A ideia da ―mulher-objeto‖ se prende ao fato de que em muitas situações a 

mulher ainda é vista como potencial objeto sexual para os homens, enquanto 
que atribuir essa condição aos homens pode soar como um grave anátema. 

Objeto das trocas matrimoniais, enquanto os homens seriam os sujeitos dessa 

modalidade de câmbio, as mulheres serviriam como um elemento para a 

confirmação dos jogos de poder masculinos. (OLIVEIRA, 2004, p. 242).  
 

Ou seja, Paulo Honório poderia ter relações sexuais com a mulher de Marciano, com a 

sua esposa Madalena, entre outras mulheres, mas nunca o processo contrário poderia acontecer, 

porque, em uma sociedade de cultura machista, a exemplo desta que aparenta se desenvolver no 

romance em questão, o homem nunca poderia ser traído, pois isso feriria a sua honra. Por esse 

motivo que Paulo Honório acaba cogitando situações aparentemente inexistentes relacionadas à 

prática de traição exercida por sua esposa. Ficando atormentado e infeliz. Acarretando em 

muitas brigas, bem como em um total descaso para com o filho deles, além da desconfiança que 

ele alimenta de todos os seus funcionários e amigos. Pessoas essas que ele queria ter o controle 

total de suas vidas, como se fosse uma posse.  
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Nesse sentido, para Paulo Honório, não bastava possuir apenas as terras de São 

Bernardo. Com o tempo ele passou a dominar também as pessoas, de um modo egoísta e 

capitalista logicamente, além de considerar toda aquela gente que trabalhava para ele como 

sendo inferior, animalizando-as: ―Bichos. As criaturas que me serviram durante anos eram 

bichos. Havia bichos domésticos, como o Padilha, bichos do mato, como Casimiro Lopes, e 

muitos bichos para o serviço do campo, bois mansos.‖ (RAMOS, 2014, p. 217).  

 

Considerações Finais 

 

O presente artigo procurou desmiuçar a representação masculina que perpassa alguns 

personagens graciliânicos da obra São Bernardo (1934), tentando fazer uma ponte entre eles 

através do comparativo com o personagem principal do romance: Paulo Honório.  

Essa categoria de análise foi levantada em virtude de Paulo Honório ser (assim como 

outros personagens, a exemplo de Casimiro Lopes) um homem ligado a terra, que é comparado 

a animais, que é forte perante a realidade crua e difícil da região Nordeste, e que está em total 

oposição aos homens praticantes de letramento, ou seja, refinados por terem algum tipo de 

contato com o mundo da leitura e da escrita. Esse estereótipo do macho nordestino está 

ancorado nas postulações de Albuquerque Júnior (2013), informando que o mito do homem 

nordestino foi um modelo representativo de combate contra a feminização simbólica da 

sociedade, que estava deturpando as leis patriarcais.  

Nesse sentido, Paulo Honório é descrito como sendo um homem violento, um líder, um 

empreendedor de sucesso, bem como um macho exacerbado, possuidor de bens materiais e de 

um corpo tanto tonificado quanto descuidado, além de ter um forte vínculo com as coisas 

práticas e não com as fantasias provenientes das histórias dos livros, apesar de ele ser versado 

em alguns gêneros textuais. Ademais, suas ações não o levam apenas para o sucesso, mas 

também para o fracasso, de tal modo que ele acaba destruindo a vida de muitas pessoas ao seu 

redor, inclusive a sua mesmo e, principalmente, da sua esposa Madalena, que se suicida em 

consequência do perfil dominador, violento e mesquinho do seu cônjuge.  
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VIDAS SECAS DE GRACILIANO RAMOS E O DIÁLOGO COM OUTRAS ARTES 

 

Gleyda L. Cordeiro Costa Aragão   

(UFC) 

Carlos Augusto Viana da Silva 

(UFC) 

 

Introdução  

 

Na visão de Calvino (2002), clássico é todo aquele texto que não se esgota em uma 

primeira leitura. Analisando por este aspecto, Vidas secas (1938), obra mais conhecida de 

Graciliano Ramos se inscreve nesta categoria de textos que seguem dialogando com leitores 

décadas após seu surgimento. Vidas secas é uma obra impactante, mesmo oitenta anos depois de 

sua publicação. É o livro mais vendido dentre os vários títulos publicados por sua atual editora, 

a Record. O interesse despertado pelo autor e seus escritos se traduzem em releituras das mais 

variadas.  

Embora não seja o objetivo deste trabalho mapear todas as obras que tiveram como 

texto-fonte Vidas secas, buscaremos apresentar uma breve análise das que consideramos mais 

significativas. No entanto, antes de passarmos à análise propriamente dita, faremos uma breve 

discussão acerca do processo tradutório.  

 

Tradução, adaptação e reescritura  

 

Segundo Hutcheon (2013), o fenômeno da adaptação é algo antigo. Os vitorianos, por 

exemplo, tinham o hábito de adaptar quase tudo e nas várias direções possíveis. Quadros, peças 

de teatro, músicas, danças, tudo era passível de ser adaptado. As adaptações se mantiveram ao 

longo do tempo e foram ganhando novas formas, se sedimentando e com a criação de novas 

mídias, o processo se expandiu e recebeu outras denominações. Porém mesmo diante desta 

expansão, sua forma mais analisada é a transposição cinematográfica de textos literários.  

De acordo com Cattrysse (1992, p. 15), a diferença entre tradução e adaptação nem 

sempre é evidente. No entanto, ele esclarece que a tradução é geralmente considerada como uma 

transposição interlinguística, mas intrasemiótica enquanto a adaptação fílmica é considerada 

como uma transposição intersemiótica, como nos termos de Jacobson. Ele também afirma que 

tanto a tradução quanto a adaptação fílmica representam, por sua vez, um processo de 
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transformação e transposição de textos. Um texto fonte que é transformado em um segundo, 

corroborando com o que Toury (1980) define como condição de invariância (―invariance 

conditions‖).  

Para Lefevere (2007, p. 18), as adaptações recebem a denominação de reescritura e 

segundo o mesmo, têm a capacidade de expandir o alcance dessas obras de partida, atingindo 

um público mais vasto. Para o teórico: O leitor não–profissional mais frequentemente deixa a 

literatura tal como ela foi escrita pelos seus autores, mas a lê reescrita por seus reescritores. 

Sempre foi assim, mas isso nunca pareceu tão óbvio quanto hoje.   

Embora seja um hábito surgido em tempos longínquos, algumas questões persistem e 

precisam ser esclarecidas: quase sempre a adaptação é vista como uma manifestação artística 

menor, fadada a ser considerada como algo subordinado ao texto de origem. No entanto, é 

importante salientar o papel decisivo dessas traduções para a divulgação e sobrevivência dessas 

obras. Geralmente as grandes obras, apesar do status que conquistam no campo das artes, ficam 

restritas a um público muito especializado e/ou elitizado. Lefevere defende que as adaptações 

democratizam essas produções, atingem maior público e garantem vida longa e próspera em 

nossa cultura globalizada.  

No caso específico deste trabalho, iremos nos debruçar sobre uma obra literária de 

grande prestígio em nossa língua e algumas de suas adaptações para outros meios semióticos. 

Um dos aspectos abordados nesse estudo é mostrar como em muitos casos, obras literárias 

alcançam um público bem mais vasto quando são traduzidas para outras mídias. Vivemos em 

um mundo imagético, as novas tecnologias possuem um longo alcance e estão muito mais 

presentes na vida moderna do que há vinte ou trinta anos. Por isso, não podemos negar ou 

menosprezar o poder que essas novas formas artísticas exercem sobre o público.  

 

Vidas secas e suas adaptações  

 

A adaptação mais conhecida do texto de Graciliano Ramos é o filme homônimo de 

Nelson Pereira dos Santos, de 1963. Segundo o próprio diretor, há muito tempo ele alimentava a 

ideia de fazer um filme que tivesse como cenário o Nordeste brasileiro e a temática da seca. 

Após algumas tentativas frustradas em conceber um roteiro que fosse plausível, ele conclui que 

este ―roteiro‖ já existia e se chamava Vidas secas.  

No entanto, embora o argumento e a intenção de adaptar este texto para o cinema fosse 

algo já decidido, fazer cinema, sobretudo no Brasil, não é algo fácil. Enquanto o autor do livro 

tem como material de trabalho o papel e caneta, ou mais comumente o computador, o cineasta 
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está sujeito a outras questões, sobretudo orçamentárias. Por conta de variações climáticas, uma 

vez que chuvas intensas inundaram as locações escolhidas, as filmagens precisaram ser adiadas 

várias vezes.  

Nelson Pereira do Santos, diretor e roteirista desta adaptação, foi um dos precursores do 

movimento chamado Cinema Novo, corrente artística que teve início com o próprio Nelson 

Pereira em 1959, com o longa Rio 40 graus. Este movimento teve seu auge nos anos 1960 e 

entrou em declínio nos anos 1970 quando foi sucedido pelo Cinema Tropicalista e o Cinema 

Marginal.  

Influenciado pelo Neorrealismo italiano, este modo de fazer cinema tinha como 

características a preferência por locações externas, a ausência de roteiro fixo, a utilização de não 

atores e a presença de temas de cunho social.  

Em sua produção, o diretor construiu uma obra de cunho realista, dramatizando ações 

descritas pelo autor. Algumas cenas são tão impactantes, como por exemplo, a da morte da 

cachorra Baleia, que boa parte do público após a exibição em Cannes, na França,  realmente 

acreditou na morte do bichinho, causando protestos por parte de associações protetoras de 

animais. Polêmicas à parte, o autor tinha intenção de através desta adaptação, levar para as telas 

a difícil vida que os trabalhadores rurais levavam Brasil afora, como bem aponta Jonhson: 

 
A leitura cinematográfica que Nelson Pereira dos Santos faz do romance de 
Graciliano Ramos não pretendia, originalmente, ser apenas uma adaptação de 

um obra-prima da literatura nacional; queria também ser uma intervenção na 

conjuntura política contemporânea, nesse caso, como parte do debate então 

vigente sobre a reforma agrária e estrutura social brasileira (Jonhson, 2003, p. 
45). 

 

Elogiado pela crítica, um dos aspectos mais comentados pelo público especializado foi a 

fotografia de Luís Carlos Barreto, que abandonou a utilização de filtros para criar uma 

impressão mais realista a partir dos contrastes entre luz e sombra. Em 1964, o filme foi 

selecionado para o Festival de Cinema de Cannes ao lado de outro clássico brasileiro, Deus e o 

Diabo na terra do sol, de Glauber Rocha.  

Embora ao analisar adaptações o termo fidelidade não seja levado em conta, pois cada 

meio semiótico possui sua própria linguagem, bem como recursos e limitações específicos, no 

caso desta transmutação de um texto escrito para as telas, o resultado foi bem próximo ao texto 

de partida. Nelson Pereira dos Santos tinha uma visão da sociedade e uma consciência política 

bem similares a do autor alagoano, o que corroborou para que  tanto o enredo quanto a 

construção das personagens fossem muito semelhantes.  
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Fig. 1: Sinhá Vitória e Fabiano, segundo Nelson Pereira dos Santos 

 

Em 2015, Vidas secas ganha uma versão em graphic novel (narrativa ficcional contada 

através de imagens) a partir das ilustrações de Eloar Guazzelli e roteiro de Arnaldo Branco. 

Nesta adaptação, a obra de Graciliano Ramos é contada a partir do traço decidido e duro, em 

tons de sépia. Segundo a apresentação de Elisabeth Ramos (neta de Graciliano e profunda 

conhecedora do assunto): 

 
Partem da obra publicada em 1938 e inserem o texto do escritor alagoano num 

novo formato, numa nova época, acentuando traços que, para eles, se 
destacaram de maneira mais especial ao longo de sua leitura. Dessa forma, 

transformam, possibilitam novas formas de se ler o grande romance dos anos 

1930, atraindo o interesso de novos leitores, estendendo a permanência de 

Fabiano, Sinhá Vitória, dos dois meninos e de Baleia, a uma outra arte. 
(RAMOS in GUAZZELLI & BRANCO, 2015, p. 07) 

 

Os autores optaram por uma estética de poucas cores, nos traços econômicos, na falta de 

um rosto completo e detalhado, criando uma metáfora de incompletude. Com isso, a graphic 

novel se aproxima em vários aspectos do texto fonte. Ainda discutindo a questão, Ramos afirma 

o seguinte:  

 
Aqui, o silêncio dos personagens não se reflete apenas na ausência de palavras, 

mas também na ausência de rostos completos, em vários quadros definidos por 

cores que nos remetem à aridez da terra devastada pela seca, sem vegetação. 

Pelo vermelho quase ocre do sol e do sangue. Por traços escuros e fortes, nos 
trechos em que a injustiça e a iniquidade se destacam na narrativa (RAMOS in 

GUAZZELLI & BRANCO, 2015, p. 08). 
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Assim como na adaptação para as telas, os autores da graphic novel, puderam recontar a 

saga de Fabiano e sua família através de imagens.  

 

Fig. 2: Fabiano e sua família por Guazzelli e Branco. 

 

Enquanto reescritores, eles tiveram a liberdade de fazer escolhas que julgassem mais 

convenientes para a realização deste trabalho. Pois como afirmamos anteriormente, cada meio 

semiótico traz consigo recursos e limitações. No caso específico desta adaptação, os autores têm 

uma liberdade próxima a do escritor, pois transpor ideias para o papel demanda menos recursos 

do que as obras de natureza audiovisual.  

 

Considerações Finais 

 

Procuramos neste trabalho apresentar adaptações do texto mais conhecido de Graciliano 

Ramos. Dentre as várias produções que tiveram como ponto de partida a saga de Fabiano e sua 

família, optamos pela mais célebre, o filme dirigido e roteirizado por Nelson Pereira dos Santos, 

em 1963 e pela graphic novel, produção mais recente, de 2015 que foi concebida pelos artista 

Arnaldo Branco e Eloar Guazzelli.  

A sociedade em seus tempos atuais tem se tornado cada vez mais imagética. Nesse 

contexto, é comum que obras literárias fiquem conhecidas a partir de suas adaptações em 

diferentes meios (cinema, peça de teatro, histórias em quadrinhos, etc), suscitando no publico 

interesse pelo texto fonte.  

Essa adaptações frequentemente têm exercido o papel de incentivadoras de outros e 

novos  tipos de leituras, a partir do que Lefevere (2007) chama de reescrituras. O cinema, com 

seu alcance possibilita a reformulação de obras clássicas a partir de recursos que se ampliam a 

cada ano. Novas plataformas de difusão também contribuem para a democratização de autores 

até então desconhecidos. As graphic novels também tem seu público cativo, principalmente 
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entre os mais jovens.  

Neste trabalho buscamos demonstrar como um texto clássico de nossa literatura pode ser 

traduzido em linguagens diferentes em períodos que se distanciam da sua data de publicação e 

ainda assim continuar a estabelecer um diálogo instigante com o público de décadas distintas.  
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Introdução  

 

Este trabalho trata sobre a linguagem exposta por Graciliano Ramos, no livro Vidas 

Secas, partindo da premissa que essa é a expressão da linguagem exploratória do capitalismo, 

em seu modo perverso e solapador de direitos dos homens e mulheres. 

A consolidação do capitalismo no campo redefine a estrutura socioeconômica e política 

do trabalhador rural, que se vê forçado a criar e recriar alternativas que lhe garantam o mínimo 

para a sua reprodução social. Neste sentido, ao estudar sobre a linguagem exposta por 

Graciliano Ramos, pretende-se apontar a relação entre retirante da ―seca‖ e o processo de 

acumulação capitalista, em seu modo explorador, permitindo observar, que desde a década de 30 

do século passado, o capitalismo com seu modo explorador já se fazia presente no rural do 

nordeste, ditando sobre a vida e a morte de cada ser. 

Assim, para entender como o capitalismo adentra e interfere na vida dos sertanejos 

nordestinos no livro Vidas Secas, é necessário refletir na linguagem exposta por Ramos (2012), 

nas falas dos opressores e oprimidos, que são às bases que esteiam esta sociedade, sustentada 

pela presença do latifúndio e da monocultura, aliados à concentração e centralização de terras, 

como também a exploração extenuante da força de trabalho. 

O livro é escrito em 1938, porém se comparado à realidade brasileira se torna 

atualíssimo, pois as expressões da questão social permanecem as mesmas e muitas vezes ainda 

mais gritantes. Ramos (2012) torna evidente a realidade injusta, desumana e desigual do sertão 

do nordeste, como também de outras regiões que assim como o nordeste possuem famílias 

abandonadas à própria sorte e a mercê dos ditames do sistema capitalista. 

Os elementos chaves da opressão capitalista que atingem a família de Fabiano, na saga 

Vidas Secas é a fome, falta de moradia, opressão do patrão e do Governo, estes que configuram 

o desamparo social denunciado por Ramos (2012), trazendo também no campo discursivo a 

deficiência de comunicação entre os personagens integrantes da família.  

                                                             
1 Assistente Social. Mestranda em Dinâmicas Territoriais e Cultura, pela Universidade Estadual de Alagoas. 

jaqueline_ lima48@outlook.com. 
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Neste trabalho tentaremos mostrar as relações da linguagem trazida por Graciliano 

Ramos e a linguagem do sistema capitalista, configuradas e exemplificadas ao longo desde 

artigo como a linguagem do opressor versus a linguagem do oprimido, ambas servem ao mesmo 

senhor - o capital. 

 

Metodologia  

 

A metodologia a ser utilizada consistirá na técnica de pesquisa bibliográfica, com 

abordagem qualitativa, a qual, de acordo com Minayo (2001), responde a questões muito 

particulares, com um nível de realidade que não pode ser quantificado, como é o caso da 

identificação da linguagem capitalista no livro Vidas Secas.  

Estas técnicas serão fundamentadas numa perspectiva histórico-crítica dialética, tendo 

por referencial a teoria marxiana e marxista. Esta permite compreender as múltiplas 

determinações que constituem a realidade social e sua dinamicidade. Segundo Cassab (2007), o 

materialismo histórico-dialético prioriza a dinâmica das relações entre sujeitos e o objeto de 

estudo no processo de conhecimento, valoriza os vínculos do agir com a vida social dos homens 

e desvela as oposições contraditórias presentes entre o todo e as partes, reconhecendo a 

realidade como complexa, heterogênea e contraditória, nas diversas facetas e peculiaridades que 

a compõem.  

Para assim, quiçá, entender como se configura a exploração capitalista no nordeste 

brasileiro a partir do olhar literário do mestre Graça. Intencionando apresentar o contexto vidas 

secas na atualidade, como decorrência da crise estrutural do capital, que na busca incessante por 

acumulação atingir todos os trabalhadores. 

 

O ―Mestre Graça‖ 

 

Graciliano Ramos de Oliveira é um dos mais importantes escritores alagoanos e 

nacionais, com várias obras, que marcaram a literatura e as letras nacionais e internacionais.  

Conforme seu livro autobiográfico ―Infância‖, nasceu no dia 27 de outubro de 1892, na 

pequena cidade de Quebrangulo, Alagoas. Filho primogênito de dezesseis que viriam, dos 

senhores Sebastião Ramos de Oliveira e Maria Amélia Ferro Ramos. Viveu sua infância nas 

cidades de Viçosa e Palmeira dos Índios, no estado de Alagoas e em Buíque no estado de 

Pernambuco, sob o regime das secas e das surras que lhe eram aplicadas por seu pai, o que o fez 

alimentar, desde cedo, a ideia de que todas as relações humanas são regidas pela violência. 
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Começou a se enveredar nas artes das letras no jornal ―Dilúculo‖ da cidade de Viçosa, e 

posteriormente no "Echo Viçosense", que tinha entre seus redatores seu mentor intelectual 

Mário Venâncio. Posterior publica em revista Carioca, escreve para o ―Jornal de Alagoas‖ e 

para o ―Correio de Maceió. Fora eleito prefeito da cidade de Palmeira dos Índios-AL, em 1927, 

cargo que veio a renunciar dois anos depois de sua posse. Lança seu primeiro livro ―Caetés‖ em 

1933, seguindo no decorrer dos anos por São Bernardo; Angústia; Vidas Secas; Infância; 

Memória do Cárcere; Viagem; Linhas tortas; Viventes das Alagoas; Alexandre e outros irmãos e 

Cartas, estas que são algumas das principais obras do valoroso escritor.  

Neste artigo, deter-se-á a linguagem exposta por Mestre Graça em Vidas Secas, romance 

publicado em 1938, o qual traz a realidade da família retirante do nordeste brasileiro. Colocando 

como nunca visto na literatura a clareza do cotidiano exploratório por uma cultura de dominação 

e alienação imposta pelo capitalismo. 

 

As relações entre linguagem e sociedadade 

 

Antes de qualquer fala a respeito da ―linguagem‖ exposta por Graciliano Ramos em Vida 

Secas, necessita-se compreender as relações existentes entre linguagem e sociedade. Tratar 

destas relações é versar a respeito de categorias específicas, porém, tão íntimas, que muitas 

vezes, como afirma Aragão (2017), torna-se difícil separar uma da outra, ou dizer onde uma 

termina e a outra começa.  

Nesses termos, a língua é o objeto inicial de reflexão para se entender a relação 

estabelecida entre a linguagem e a sociedade, como também os costumes e formas de uma 

sociedade contribuem com essas relações.  

Assim conceituar a língua segundo alguns autores renomados trará um embasamento 

para a reflexão do estudo da língua em sua dimensão regional, social e cultural. Logo:  

 

A língua é vista seja do ponto de vista de concepção de mundo [...], seja como 
reveladora do modo de vida de uma sociedade e de seus valores culturais, seja 

como reveladora da estrutura social e das mudanças que ocorrem no seio da 

sociedade, seja enfim como uma estrutura linguística em correlação com a 

estrutura social. (FRIBOURG, 1978, p. 104 apud ARAGÃO, [...], s/p). 
 

A língua é a expressão da linguagem de uma sociedade, ela trará um produto social 

decorrente das conversões das partes a partir do ponto de vista e da concepção de mundo de 

ambas. Como afirma Saussure (1969), ―a linguagem é o conjunto de convenções necessárias, 

adotadas pelo corpo social‖, ou seja, é através da linguagem que o ouvinte, ou o leitor saberá de 
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qual lado parte a conversação. É através da forma da linguagem que o Mestre Graça pontua qual 

lado do explorador e qual lado do explorado. 

Sabendo que é dentro da lógica da sociedade como: 

 

[...] conjunto de pessoas que vivem em certa faixa de tempo e de espaço, 

seguindo normas comuns, e que são unidas pelo sentimento de consciência do 
grupo. (FERREIRA, 1986, p. 1602 apud ARAGÃO, [...], s/p). 

 

Que são definidas as formas de exploração, os dilemas e as alienações da classe 

explorada e desfavorecida por um sistema desigual e solapador de direitos. Onde identificam as 

pessoas como ―elencadas numa hierarquia do mais alto ao mais baixo. Há vários fatores que 

podem ser importantes, em casos particulares, tais como o status dos pais e ancestrais, etnia, cor 

da pele, religião, emprego, língua, acento ou dialeto ou dinheiro‖ (TRASK, 1997, p 201-202 

citado por Aragão [...], s/p). Dessa forma, para estudar as relações existentes entre linguagem e 

sociedade, precisam-se elencar as categorias da dialetologia e sociolinguística definindo-lhes o 

campo de atuação.  

 

Dialetologia 

 

Segundo Aragão (2017), a dialetologia deve estudar ―todos os tipos de dialetos, ai 

incluída a língua padrão, ou norma culta da linguagem, considerada também uma espécie de 

dialeto‖, comparando conjuntos de dialetos que cobrem uma área linguística qualquer. 

Elia (1987), citada por Aragão (2017), acrescenta um dado novo, que é a forma oral da 

linguagem. Pontuando ele que a dialetologia é o estudo das variações normativas e regionais da 

mesma língua, particularmente em sua forma oral‖. 

Assim, a dialetologia estuda os sistemas linguísticos em suas variações regionais, 

territoriais e geográficas. Como ressalta Aragão (2017), ―ocupa-se dos dialetos, dos fatores de 

dialetação e dos métodos e técnicas de pesquisa dialetal. Dessa forma, a dialetologia facilitará o 

caminho a ser percorrido para compreender a relação da linguagem escrita por Graciliano 

Ramos e a linguagem opressora do sistema capitalismo, respaldando as formas regionais, 

territoriais e geográficas como variações a serem consideradas como algo singular e 

caracterizador de um determinado sistema.  

 

Sociolinguística 

 

A sociolinguística é considerada por alguns autores um ramo da linguagem, e por outros 

uma ciência independente. Aragão (2017) traz definições de Crystal (1985), Fishman (1971) e 
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Labov (1978), onde o primeiro pontua que a sociolinguística não estuda apenas o 

relacionamento língua ou sociedade, mas trabalha com as características sociais dos usuários de 

determinada língua, ou seja, estuda todos os aspectos da relação entre língua e sociedade. O 

segundo autor, estuda como as características das variedades linguísticas, das características de 

suas funções e das características de seus locutores. Por fim, Labov, considerado como o pai da 

sociolinguística moderna, chega a dizer que não há língua sem sociedade e que a linguística é, 

basicamente, sociolinguística. Em síntese, a língua associada à sociedade é estudada pela 

sociolinguística.  

Logo, a sociolinguística auxiliará na compreensão da sociedade a partir de sua língua, ou 

seja, na análise da linguagem expressa em Vidas Secas, a sociolinguística dará os respaldos 

necessários para que o pesquisador saiba como o capitalismo se apoderou da ―não fala‖ dos 

personagens para se expressar e determinar a contradição entre capital e trabalho, é o que será 

observado nas falas dos opressores ao longo do romance.  

 

Marcas da sociedade capitalista na linguagem de Graciliano Ramos em Vidas Secas 

 

Marx (1984) enfatiza que a sociedade capitalista trouxe a negação do ser individual, isto 

é, ―a propriedade privada capitalista é a primeira negação da propriedade privada individual, 

baseada no trabalho próprio. Mas, a produção capitalista produz, com a inexorabilidade de um 

processo natural, sua própria negação. É a negação da negação‖ (MARX, 1984, p. 294). Neste 

caso, entender como se deu o processo de constituição do sistema capitalista, e como se gesta 

essa negação da negação é de extrema importância para assimilarmos que o desenvolvimento da 

produção não supriu as reais necessidades dos trabalhadores, nem suprirá dentro desse modo de 

produção, apenas se desenvolve mais e mais para assegurar as necessidades econômicas do 

desenvolvimento capitalista. É o que o livro Vidas Secas expressa: uma história de contradições 

entre capital e trabalho, onde o ser humano possui o sopro da vida, mas não vive, como assinala 

Pacheco (2014): ―nem vida, nem morte, vidas secas‖. 

É dentro desse contexto contraditório que Ramos (2012), mostra a realidade do 

sertanejo, homem da seca nordestina e suas dificuldades para conseguir sair de sua condição de 

explorado e sacrificado, pela seca e pela cerca que o capitalismo lhe impõe. Em Vidas secas, 

percebe-se a indignação do autor com as questões sociais e as opressões sofridas pelos 

sertanejos na caatinga nordestina. Estes que se tornam retirantes fugitivos da seca e da cerca 

capitalística, as quais são expressas na obra de seu primeiro ao último capítulo, juntamente com 

as mazelas sociais vivenciadas pelos personagens da obra. 
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Entre os capítulos Mudança e Fuga é perceptível, visualizar na linguagem do autor, 

marcas da sociedade capitalista, exploratória e alienante. Possuindo treze capítulos, Vidas Secas 

trouxe o movimento de uma família de sertanejos retirantes que precisava migrar de períodos 

em períodos, devido à seca e a extrema pobreza que vivenciavam, buscando melhores condições 

de vida, porém nem sempre se deparavam com melhoria, na maioria das vezes estavam na 

mesma situação ou ainda mais oprimidos. E devido à exploração e tiranias sofridas, a família se 

torna grosseira e agressiva. Como assinala Patto (2012): ―O destino é incerto, mas a vontade de 

viver impõe a caminhada contra a morte, que espreita a cada passo. A esperança renasce da 

nuvem que surge acima do monte e anuncia o fim da estiagem, mas a promessa de renascimento 

de plantas, animais e homens é tênue‖ (PATTO, 2012, p. 224-225). 

As descrições exposta por Ramos (2012) sobre os personagens, que compõem as cenas 

de Vidas Secas, é uma descrição dura, tristonha, uma mistura de conformismo e revolta. O 

personagem ―principal‖, homem provedor da família e responsável por ela – Fabiano – 

decorrente de sua condição e a linguagem escassa que possui, está sempre dividido entre a 

revolta e a passividade, predominando a segunda, homem bruto, de vivência endurecida, como a 

terra seca do sertão. Sua esposa, Sinhá Vitória, possui alma inconformada, o que pode perceber 

no capítulo dedicado a ela no livro, sonha em ter uma cama de couro como a de um antigo 

patrão, ou ―igual a de seu Tomas da bolandeira, feita pelo carpinteiro‖ (RAMOS, 2012, p.45), 

pois dorme em uma cama de varas, se queixa e se amargura pela ausência de perspectiva para a 

família, porém é a única entre todos os personagens que consegue pensar com clareza, 

percebendo as atrocidades do patrão.  

No capítulo, Contas, Sinhá Vitória faz as ―somas e diminuições‖ para o marido, e 

quando Fabiano vai fechar negócio com o patrão, percebe que as operações da esposa diferiam, 

e ao indagar o patrão, o mesmo assinala que ―a diferença era proveniente de juros‖ (RAMOS, 

2012, p. 94). Mostrando assim que a linguagem do sistema capitalista está imbricada na 

linguagem exposta pelo autor, assinalando que Vidas Secas retrata uma realidade não apenas do 

vivente da seca, mas dos sobreviventes do sistema capitalista.  

Ainda como desenho da linguagem de opressão e das mazelas vivenciadas pela família, 

os filhos não possuem nomes, são chamados de Menino Mais Novo e Menino Mais Velho, se 

configurando a típica representação do anonimato dos meninos nordestinos, viventes e 

sobreviventes de um sistema solapador de direitos; cada um dos filhos tem um capítulo 

dedicado no livro, o mais novo sonha em ser vaqueiro como o pai para comovê-lo; o mais velho 

deseja aprender as palavras, sonhava com palavras bem ditas, pois tinha um vocabulário tão 

minguado que era comparado a um papagaio morto, como o autor assinala, valia-se de 
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exclamações e gestos. Por fim, e sem menos zelo, a personagem Baleia, uma cadela considerada 

como um membro da família é a personagem visivelmente mais humanizada, é a única que 

expressou carinho a todos e se dispôs a ajudar. 

No romance, o que predomina são as expressões do sistema capitalista e sua linguagem 

opressiva em cima dos viventes da seca, a linguagem verbal é pouco utilizada, e quando é 

utilizada é como forma de expressão da linguagem de opressão do capitalismo, ou seja, outras 

personagens da trama fazem uso da linguagem verbal, sobre a família retirante, colocando-os na 

condição de oprimidos e marginalizados. O que pode ser observado no capítulo - O soldado 

amarelo: 

 
Aprumou-se, fixou os olhos nos olhos do polícia, que se desviaram. Um 

homem. Besteira pensar que ia ficar murcho o resto da vida. Estava acabado? 

Não estava. Mas para que suprimir aquele doente que bambeava e só queria ir 
para baixo? Inutilizar-se por causa de uma fraqueza fardada que vadiava na 

feira e insultava os pobres! Não se inutilizava, não valia a pena inutilizar-se. 

Guardava a sua força. 

Vacilou e coçou a testa. Havia muitos bichinhos assim, havia um horror de 
bichinhos assim fracos e ruins. Afastou-se, inquieto. Vendo-o acanalhado e 

ordeiro, o soldado ganhou coragem, avançou, pisou firme, perguntou o 

caminho. E Fabiano tirou o chapéu de couro. 
- Governo é governo. 

Tirou o chapéu de couro, curvou-se e ensinou o caminho ao soldado amarelo. 

(RAMOS, 2012, p. 107) 

 

Assim, o pensamento inferiorizado e confuso de Fabiano é fundamental para entender a 

obra.  É uma linguagem opressiva e com marcas visíveis da exploração, resumida e sem lirismo, 

adequada pelo autor à seca, com um estilo seco que expressou muito com poucas palavras. No 

decorrer do livro aparecem assim poucos diálogos, falas reduzidas, sem conexão, com carência 

na verbalização, consequência da contradição entre capital, natureza e meio social. É uma 

pobreza de linguagem dos personagens, para assim expressar uma crítica à opressão e mazelas 

sofridas pelos sertanejos, retirantes, que são reprimidos diante do uso da linguagem, e quando a 

fazem é com conformismo embutidos pelo alienamento do sistema. 

Isto pode ser observado no capítulo – Cadeia, onde os personagens secundários trazem a 

linguagem de opressão e desigualdade. Pois a família é vitimada pela seca, porém seus 

problemas decorrem do meio social imposto pelo capitalismo, que segundo Marx (1984), quanto 

maior a pobreza e a miséria, maior a acumulação e consolidação do capitalismo. Neste caso, o 

patrão do protagonista concebe a repressão política do sistema, pois diante da ignorância do 

vaqueiro, aproveita-se para angariar o lucro; já a repressão institucional é realizada pelo soldado 

amarelo, que faz uso do poder da patente para reprimir, bater e prender Fabiano, agindo de 
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forma oportunista, corrupta, injusta e desonesta, linguagem típica do sistema capitalista, que 

visa sempre o lucro. 

 

Outro empurrão desequilibrou-o. Voltou-se e viu ali perto o soldado amarelo 
que o desafiava, a cara enferrujada, uma ruga na testa. Mexeu-se para sacudir o 

chapéu de couro nas ventas do agressor. Com uma pancada certa do chapéu de 

couro, aquele tico de gente ia ao barro. Olhou as coisas e as pessoas em roda e 

moderou a indignação. Na catinga ele as vezes cantava de galo, mas na rua 
encolhia-se. 

– Vossemecê não tem direito de provocar os que estão quietos. 

– Desafasta bradou a polícia. 
E insultou Fabiano, porque ele tinha deixado a bodega sem se despedir. 

–Lorota gaguejou o matuto. Eu não tenho culpa de vossemecê esbagaçar os 

seus possuídos no jogo? 
Engasgou-se. A autoridade rondou por ali um instante desejosa de puxar 

questão. Não achando pretexto, avizinhou-se e plantou o salto da reiuna em 

cima da alpergata do vaqueiro. 

- Isso não se faz moço, protestou Fabiano. Estou quieto. Veja que mole e 
quente é pé de gente. 

O outro continuou a pisar com força. Fabiano impacientizou-se e xingou a mãe 

dele. Aí amarelo apitou, e em poucos minutos o destacamento da cidade 
rodeava o jatobá (...). Fabiano marchou desorientado, entrou na cadeia, ouviu 

sem compreender uma acusação medonha e não se defendeu. (RAMOS, 2012, 

p. 30 e 31). 
 

Ramos (2012), relata que os meios de opressão não se configuravam apenas as condições 

naturais, mas também, as condições estruturais e superestruturais. O protagonista vivencia a 

opressão do homem através das relações de poder, o que se observa no fragmento acima, o 

soldado através do poder institucional oprime o retirante sertanejo apenas para mostrar sua 

patente diante de uma sociedade injusta e desigual, Fabiano em nenhum momento foi de 

encontro ao soldado, mas foi instigado e impulsionado a ―desobedecer‖ a ordem e os bons 

costumes. Estas e outras questões de opressão e repressão estão presentes em vários capítulos da 

obra. E o mais expressivo se encontra no capítulo – Contas – onde a família permanece na 

fazenda mediante a exploração do patrão: 

 

Fabiano recebia na partilha a quarta parte dos bezerros e a terça dos cabritos. 

Mas como não tinha roça e apenas se limitava a semear na vazante uns 
punhados de feijão e milho, comia da feira, desfazia-se dos animais, não 

chegava a ferrar um bezerro ou assinar a orelha de um cabrito. 

Se pudesse economizar durante alguns meses, levantaria a cabeça. Forjara 

planos. Tolice, quem é do chão não se trepa. Consumidos os legumes, roídas as 
espigas de milho, recorria à gaveta do amo, cedia por preço baixo o produto 

das sortes. Resmungava, rezingava, numa aflição, tentando espichar os recursos 

minguados, engasgava-se, engolia em seco. Transigindo com outro, não seria 
roubado tão descaradamente. Mas receava ser expulso da fazenda. E rendia-se. 

Aceitava o cobre e ouvia conselhos. Era bom pensar no futuro, criar juízo. 

Ficava de boca aberta, vermelho, o pescoço inchando. De repente estourava: 
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 - Conversa. Dinheiro anda num cavalo e ninguém pode viver sem comer. 
Quem é do chão não se trepa. 

Pouco a pouco o ferro do proprietário queimava os bichos de Fabiano. E 

quando não tinha mais nada para vender, o sertanejo endividava-se. Ao chegar 
a partilha, estava encalacrado, e na hora das contas davam-lhe uma ninharia. 

(RAMOS, 2012, p. 93 e 94) 

 

Ou seja, Fabiano não possuía terra, era sobrevivente do sertão, Constituía o entorno do 

quadro da miséria do mundo, quando partia, acossados pela fome e pelo desespero; e se não 

encontra trabalho nas poucas fazendas, regressam ou migrava mais miseráveis ainda. Pois 

quando a família partia ―nutriam a esperança de melhores dias, possuíam algum fulgor na alma. 

O regresso forçado imprime-lhes a miséria da alma, amplia o estado de alienação em que vivem, 

estampado em suas faces uma única certeza, a de sobrantes‖ (SILVA, 2010, p. 53).  

São, de fato, estrangeiros no seu próprio país. Os retirantes de Vidas Secas, são a 

expressão hoje dos desempregados do rural que têm a vida ―suspensa por um fio‖, vagando de 

um canto a outro neste imenso país, suportando as tarefas mais pesadas, discriminados, muitas 

vezes, suportando até mesmo a escravidão moderna, desprovidos dos mínimos direitos, 

inclusive do direito de ir e vir. A única esperança que possuem é não se tornarem mendigos, 

condenados a uma verdadeira morte social. 

           

Considerações Finais 

 

O que fica posto diante dessa reflexão é a evidência da indignação do autor, quando 

demonstra as dificuldades sofridas pelos sertanejos. Denunciando assim, as condições de 

miserabilidade e desamparo social, decorridos do sistema contraditório do capital, retratado 

através da narrativa da seca do sertão nordestino, das dificuldades sociais e comunicativas, das 

injustiças imposta pelo sistema, pelos sonhos dos retirantes, pela esperança de dias melhores ao 

chegar a um novo lugar. 

Assim, a linguagem da exploração e opressão no Brasil é criticada pelo autor, 

principalmente referente ao rural brasileiro, ao vaqueiro do sertão nordestino, mostrando assim 

em seu livro personagens oprimidos e opressores. Através deles, mostra as dificuldades sociais e 

discursivas, objetivando problematizar e denunciar as questões sociais que assola o retirante 

nordestino.  

Vidas Secas retrata não só a realidade vivenciada por Fabiano e sua família diante da 

seca, mostra com mais afinco o abandono social das famílias nordestinas, as injustiças sofridas 

pela classe menos favorecidas e oprimida pela miséria do capital e o descaso político. Segundo 

Rosa (2002, apoud Silva, 2010), ―além do desamparo social (acesso a moradia, saúde, educação, 

https://www.sabedoriapolitica.com.br/ci%c3%aancia-politica/politicas-publicas/educa%c3%a7%c3%a3o/
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segurança) está o desamparo discursivo (formação de valores e ideais), fato que dificulta o 

sujeito de posicionar-se e ter voz nas relações de poder e contribui mais ainda para o processo 

de exclusão social‖. 

Logo, o que se infere é que o problema da exploração do sertanejo, da opressão 

vivenciado por Fabiano e sua família não é apenas falta de recursos naturais, o problema é de 

concentração fundiária nas mãos de poucos, como assinala Albuquerque (2013) o problema não 

é apenas a seca e sim a cerca, ficando a maioria à mercê da sorte, nesse sistema perverso e 

explorador. 
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A FALTA QUE MOVE: ANÁLISE DA PERSPECTIVA UTÓPICA NOS CAPÍTULOS 

"MUDANÇA" E "FUGA" DO ROMANCE "VIDAS SECAS" (1938), DE GRACILIANO 

RAMOS 

 

Júlia Cunha Alves Cavalcante 

(UFAL) 

 

Introdução  

 

De acordo com Coelho (1981), a palavra ―utopia‖ deriva do grego ―ou + topos‖ que 

significa ―não-lugar‖ ou ―lugar que não existe‖. De modo geral, esse termo é utilizado em 

referência a construções imaginárias de sociedades perfeitas, conforme os princípios de seus 

idealizadores. Utopia foi o nome dado a uma ilha imaginária, criada pelo escritor inglês Thomas 

Morus (1480-1535), na qual a sociedade era organizada de forma a fazer com que todos os 

habitantes possuíssem uma vida equilibrada e feliz. É válido ressaltar que o significado de 

utopia passou por modificações ao longo dos anos, muitas vezes, apresentando variações de 

acordo com o contexto histórico, social ou político em que foi empregado. Aqui, contudo, 

estaremos sempre compreendendo esse termo de acordo com a definição apontada 

anteriormente. 

Neste trabalho, temos, como objetivo geral, estudar a presença do ideal utópico na obra 

Vidas secas (1938), de Graciliano Ramos, a partir dos capítulos inicias e finais da narrativa, 

sendo eles intitulados, respectivamente, ―Mudança‖ e ―Fuga‖. Já os objetivos específicos 

estabelecidos são os seguintes: analisar de que maneira a visão utópica está associada à temática 

central da obra, isto é, a fuga de retirante nordestinos contra a seca, tendo como suporte teórico 

os estudos de Leopoldo e Silva (2012), Antonio Candido (2009) e Teixeira Coelho (1981) e 

verificar de que modo a utopia se relaciona à linguagem empregada na narrativa, adotando, para 

tanto, a perspectiva crítica desenvolvida por Antonio Candido (2006), pautada na análise de 

fatores externos e internos relacionados ao texto, como é explicado no trecho a seguir:  

 

[...] fundindo texto e contexto numa interpretação dialeticamente íntegra, em 

que tanto o velho ponto de vista que explicava pelos fatores externos, quanto o 
outro, norteado pela convicção de que a estrutura é virtualmente independente, 

se combinam como momentos necessários do processo interpretativo. 

Sabemos, ainda, que o externo (no caso, o social) importa, não como causa, 

nem como significado, mas como elemento que desempenha um certo papel na 
constituição da estrutura, tornando-se, portanto, interno. (CANDIDO, 2006, 

p.13-14)  
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Um breve resumo da obra analisada    

 

Vidas Secas (1938), uma das obras mais conhecidas do escritor alagoano Graciliano 

Ramos, e, de modo geral, da literatura brasileira, pertence à segunda fase modernista e narra a 

história de uma família de retirantes sertanejos que foge contra a seca do Nordeste. O romance 

tem como personagens principais o vaqueiro Fabiano, sua mulher, sinha Vitória, a cachorra 

Baleia e os dois filhos do casal, que não possuem nomes e são tratados como ―o menino mais 

novo‖ e ―o menino mais velho‖. A narrativa divide-se em 15 capítulos, que podem ser lidos em 

qualquer ordem, uma vez que não apresentam lineariedade temporal, sendo, por isso, 

denominados por muitos críticos como ―capítulos desmontáveis‖ ou, segundo Candido, ―[...] 

quadros quase destacados, onde os fatos se arranjam sem se integrarem uns com os outros 

aparentemente, sugerindo um mundo que não se compreende e se capta apenas por 

manifestações isoladas.‖ (CANDIDO, 1992, p.87).  

Vidas Secas, único romance de Graciliano Ramos escrito em terceira pessoa, nos 

apresenta a história de Fabiano, homem rude que, em certas situações, vê a si próprio como um 

animal. Por não ter estudado, tem dificuldades em utilizar a palavra como meio de comunicação 

e admira aqueles que possuem essa capacidade. Sinha Vitória, com quem Fabiano é casado, é 

uma mulher cheia de fé e muito trabalhadora. Incorformada com a miséria que a circunda sonha 

com um futuro melhor para sua família e tem o desejo incessante de possuir uma cama de lastro 

de couro para dormir.  

Nesse cenário de pobreza, vivem também os dois filhos do casal. O mais novo vê na 

figura do pai um exemplo; já o mais velho quer aprender sobre as palavras. A cachorra Baleia, 

por sua vez, acompanha a família ao longo de sua trajetória. 

No capítulo final, ―Fuga‖, a seca reaparece e os retirantes voltam a viajar em busca de 

uma terra na qual possam sobreviver. Desse modo, o romance pode ser considerado uma 

narrativa circular, afinal, tanto seu capítulo incial, ―Mudança‖, quanto seu capítulo final, 

―Fuga‖, são marcados pela viagem dos sertanejos na procura de seu bom lugar. 

 

A utopia e a temática de Vidas Secas 

 

A fuga de uma família de retirantes nordestinos contra a seca, temática central da obra 

aqui analisada, dialoga intensamente com a perspectiva utópica, afinal, as personagens desse 
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romance são movidas pelo anseio de encontrar um ―bom lugar‖, que não seja assolado pela seca 

e pela fome, no qual possam se estabelecer.  

A presença do ideal utópico pode ser percebida ao longo de toda a narrativa, mas, nesta 

pesquisa, conforme afirmamos anteriormente, iremos nos centrar no capítulo inicial e no 

capítulo final da obra, denominados, respectivamente, ―Mudança‖ e ―Fuga‖, por acreditar que 

neles essa perspectiva pode ser observada de forma mais incisiva. Essa escolha se deve ao fato 

de que em ambos os capítulos as personagens se encontram em busca desse lugar desconhecido. 

Em ―Mudança‖, na primeira menção às personagens, tidas como ―infelizes‖, elas se encontram 

caminhando - ―Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos.‖ 

(RAMOS, 2006, p.9) - até que encontram uma ―fazenda sem vida‖ onde se estabelecem com a 

esperança de que ―A fazenda renasceria - e ele, Fabiano, seria o vaqueiro, para bem dizer seria o 

dono daquele mundo.‖ (RAMOS, 2006, p.16). A narrativa prossegue, até que, no capítulo final, 

―Fuga‖, novamente, a seca assola a região onde Fabiano e sua família se estabeleceram e, mais 

uma vez, eles são obrigados a partir em retirada: ―Mas quando a fazenda se despovoou, viu 

(Fabiano) que tudo estava perdido, combinou a viagem com a mulher, matou o bezerro 

morrinhento que possuía, salgou a carne, largou-se com a família, sem se despedir do amo.‖ 

(RAMOS, 2006, p.117). Ou seja, é possível observar que, como afirmam alguns teóricos, Vidas 

secas é uma obra circular, que começa e termina no mesmo ponto, isto é, a viagem dos 

retirantes nordestinos contra a seca e em busca de um bom lugar no qual possam se estabelecer. 

Esse caráter circular fica ainda mais evidente se observamos que, nos dois capítulos 

analisados, o autor se refere a essa migração como ―viagem‖ – ―Ordinariamente andavam 

pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem três 

léguas.‖ (RAMOS, 2006, p.9), ―Mas quando a fazenda se despovoou, viu (Fabiano) que tudo 

estava perdido, combinou a viagem com a mulher [...] (RAMOS, 2006, p.117). O termo 

―viagem‖ pertence ao mesmo campo semântico de ―Mudança‖ e ―Fuga‖, nomes dos capítulos 

aqui analisados, o que pode ser compreendido como uma forma de se estabelecer uma relação 

de equivalência entre ambos. Ademais, os elementos constitutivos da paisagem, mencionados 

no capítulo inicial, - o rio seco, os espinhos, os seixos, os juazeiros - reaparecem no capítulo 

final, ressaltando o caráter cíclico da narrativa. 

Entretanto, a seca não é o único elemento que reaparece na narrativa, afinal, assim como 

se dá no primeiro capítulo, ela vem acompanhada pelo desejo da família de encontrar um bom 

lugar, ainda que não se saiba onde ele fica ou se, de fato, é possível achá-lo, isto é, os capítulos 

são marcados pela presença da utopia, que possibilita, em ―Mudança‖, o encontro da fazenda 

abandonada e, em ―Fuga‖, uma motivação para a viagem, como é possível observar nos excertos 
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a seguir: ―A seca aparecia-lhe (Fabiano) como um fato necessário [...] o vaqueiro precisava 

chegar. Não sabia onde.‖ (RAMOS, 2006, p.10) e ―Iriam para diante, alcançariam uma terra 

desconhecida. Fabiano estava contente e acreditava nessa terra, porque não sabia como ela era 

nem onde era.‖ (RAMOS, 2006, p.127). A perspectiva utópica pode ser observada nesses 

excertos de forma incisiva na medida em que não é possível situar essa terra procurada pelas 

personagens, podendo, desse modo, associá-la a um não-lugar, dialongando com o conceito de 

utopia mencionado anteriormente. Contudo, independentemente de haver ou não esse lugar, as 

personagens são movidas pelo desejo de encontrá-lo no início e no final da narrativa, ou seja, é a 

presença da utopia que faz com que elas continuem a caminhar em busca de uma terra em que a 

seca não se faça presente. 

 

A utopia e a linguagem em Vidas secas 

 

A relação entre utopia e a linguagem empregada por Graciliano Ramos neste romance 

vai ser feita a partir da análise do tempo verbal que prevalece em Vidas secas e a presença 

constante do sonho na narrativa.  

É possível observar que, ao longo de Vidas secas, há o emprego recorrente de um tempo 

verbal específico, o futuro do pretérito do indicativo, utilizado, sobretudo, no primeiro e no 

último capítulo do romance, que narram as viagens dos retirantes e os anseios que os motivam, 

como pode ser observado nos excertos a seguir:  

 

A caatinga ressuscitaria, a semente do gado voltaria ao curral, ele, Fabiano, 

seria o vaqueiro daquela fazenda morta. Chocalhos de badalos de ossos 
animariam a solidão. Os meninos, gordos, vermelhos, brincariam no chiqueiro 

das cabras, sinha Vitória vestiria saias de ramagens vistosas. As vacas 

povoariam o crurral. E a caatinga ficaria toda verde. (RAMOS, 2006, p.15).  

Pouco a pouco uma vida nova, ainda confusa, se foi esboçando. Acomodar-se-
iam num sítio pequeno [...] Cultivariam um pedaço de terra. Mudar-se-iam 

depois para uma cidade, e os meninos frequentariam escolas, seriam diferentes 

deles. (RAMOS, 2006, p.127) 
 

O futuro do pretérito do indicativo, encontrado, nos trechos anteriores, nos verbos 

―ressuscitaria‖, ―voltaria‖, ―seria‖, ―animariam‖, ―brincariam‖, ―vestiria‖, ―povoariam‖, 

―ficaria‖, ―acomodar-se-iam‖, ―cultivariam‖, ―mudar-se-iam‖, ―frequentariam‖, é um tempo 

verbal que remete à ausência e que requer, para uma maior integridade de sentido, a associação 

com o pretérito perfeito do subjuntivo e seu caráter condicional. Assim, por exemplo, a família 

acomodar-se-ia em um sítio pequeno se o encontrassem. Ou seja, os desejos dos retirantes 

poderiam se concretizar se não houvesse a ausência de algo fundamental que possibilitasse essa 
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concretização. Essa ausência indicada pelo futuro do pretérito do indicativo se relaciona com a 

perspectiva utópica, afinal, o que move um indivíduo em busca de um bom lugar é, justamente, 

a falta de algo no ambiente em que ele se encontra, tal como ocorre com Fabiano e sua família 

que, na falta de comida e de água, migram em busca de uma terra onde haja acesso a esses 

recursos. Afinal, como afirma Silva, ―Se a experiência do presente engendra a utopia, ela deriva 

e é produzida por uma certa constatação daquilo que falta, do que está ausente na experiência 

vivida.‖ (SILVA, 2012, p.1) 

Além da relação existente entre o tempo verbal empregado em Vidas secas e a utopia, é 

válido analisar, também, como esta se associa ao sonho, elemento intensamente presente ao 

longo da narrativa. Comumente, usamos o termo ―sonho‖ para nos referirmos a algo que 

desejamos, a um anseio. É através do sonho, também, que podemos entrar em um mundo 

inteiramente nosso, onde é possível encontrar tudo o que almejamos e, ao mesmo tempo, 

podemos nos afastar da realidade que nos rodeia e que, muitas vezes, não nos satisfaz. Talvez, 

devido a essas duas formas de compreender o sonho, ele esteja tão intensamente presente ao 

longo de Vidas secas. Inúmeras vezes, no decorrer da obra, as personagens aparecem dormindo, 

como é possível constatar nos excertos a seguir: ―[...] encontou (Fabiano) os meninos 

adormecidos e nao quis acordá-los.‖ (RAMOS, 2006, p.13), ―Os roncos de Fabiano eram 

insuportáveis.‖ (RAMOS, 2006, p.45), ―A cachorra abriu um olho, encostou a cabeça à pedra de 

amolar, bocejou e pegou no sono de novo.‖ (RAMOS, 2006, p.48), ―(o menino mais novo) 

Dormiu e sonhou.‖ (RAMOS, 2006, p.48), ―Seria bom dormir.‖ (RAMOS, 2006, p.60). 

Contudo, nesta pesquisa, nós iremos no centrar na associação entre sonho e fantasia, 

sobretudo através do seu emprego pelo narrador ao longo do último capítulo da obra. 

Comumente, o narrador de Vidas secas se refere ao desejo das personagens de encontrarem um 

bom lugar como um sonho, como algo fantasioso, como pode ser observado nos excertos a 

seguir, presentes no último capítulo da narrativa: ―Fabiano ouviu os sonhos da mulher, 

deslumbrado [...]‖ (RAMOS, 2006, p.123), ―Ela ainda se agarrava a fantasias. Coitada. Armar 

semelhantes planos, assim bamba, o peso do baú e da cabaça enterrando-lhe o pescoço no 

corpo.‖ (RAMOS, 2006, p.124)‖, ―E andavam para o sul, metidos naquele sonho.‖ (RAMOS, 

2006, p.127),  ―Inventava o bebedouro, descrevia-o, mentia sem saber que estava mentindo. E 

sinha Vitória excitava-se, transmitia-lhe esperanças. (RAMOS, 2006, p.125). A aproximação 

entre utopia e fantasia é válida, afinal, conforme Silva (2012), aquela pode ser entendida, 

sobretudo na ficção, como uma espécie desta. Desse modo, é possível observar que o narrador 

desacredita no encontro da terra desejada pelas personagens. Para ele, essa busca e o lugar 

procurado são um sonho, uma fantasia, uma invenção.  
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De fato, em Vidas secas, é uma terefa difícil diferenciar as falas do narrador das falas das 

personagens isso porque Graciliano Ramos, na contrução desse romance, faz uso do discurso 

indireto livre, caracterizado pela ausência de marcas que indiquem a separação da fala das 

persononagens da fala no narrador, como os verbos de elocução, pontuações e conjuções que 

aparecem nos discursos direto e indireto. No entanto, acreditamos que os trechos indicados 

antetiormente são, de fato, falas do narrador, que concebe a busca das personagens como um 

sonho. Aqui, é válido destacar que estamos nos referindo a um narrador de terceira pessoa, 

também conhecido como narrador observador, caracterizado por conhecer toda a história que 

será narrada, sem, contudo, participar dela. É um narrador onisciente que sabe tudo, todos os 

fatos, pensamentos e desejos de suas personagens. Ou seja, se o narrador de Vidas secas trata o 

anseio das personagens de encontrarem uma terra como fantasioso e inventado, isso deve ser 

levado em consideração, afinal, ele tudo sabe. Desse modo, surge uma possível hipótese de que 

essas personagens, de fato, não encontrariam a terra que tanto almeijavam, mas que se 

instalariam, novamente, em um lugar que, mais cedo ou mais tarde, seria assolado pela seca, 

obrigando-os, mais uma vez, a partirem em retirada, sem avanços. Essa perspectiva condiz com 

a já citada construção cíclica da narrativa e o seu caráter de repetição. Contudo, é válido 

destacar que, apesar de o narrador aparecer, muitas vezes, negando as possibilidades de 

mudança defendida pelas personagens - ―- O mundo é grande. Realmente para eles era bem 

pequeno, mas afirmavam que era grande – e marchavam meio confiados meio inquietos.‖ 

(RAMOS, 2006, p.122-123) -, sobretudo as que são feitas por sinha Vitória – sendo válido 

destacar, aqui, o peso semântico do nome dessa personagem, o que sugere a interpretação de que 

o narrador nega a própria vitória – há um reconhecimento do valor do sonho, como pode ser 

ilustrado pelo excerto a seguir: ―A conversa de sinha Vitória servira muito: haviam caminhado 

léguas quase sem sentir.‖ (RAMOS, 2006, p.124). Conforme o narrador, a conversa – termo 

comumente utilizado no nordeste com um tom de ironia, para se referir a algo falacioso, irreal – 

servira muito porque possibilitou que a família avançasse bastante em sua caminhada, sem 

sentir. Ou seja, por mais que o anseio das personagens seja irreal, ele é capaz de impulsioná-las. 

O sonho, a fantasia, a utopia, por mais que sejam fantasiosos e por mais que a terra bucada não 

seja encontrada, fazem com que a família se mova, afinal, como afirma Silva, ―A utopia nos 

move eticamente na direção daquilo que talvez não possamos atingir, mas ela está no horizonte 

como a coisa que regula nossa atividade.‖ (SILVA, 2012, p.1). 

 

Considerações Finais 
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É possível constatar que a perspectiva utópica perpassa a obra Vidas secas, desde o 

capítulo inicial, quando a família de retirantes viaja faminta em busca de uma terra na qual 

possa se fixar, ao capítulo final, que descreve uma nova retirada dos sertanejos contra a seca, 

marcando o caráter cíclico da narrativa. Assim, a utopia está ligada à busca desses nordestinos 

por um bom lugar, longe da miséria. Essa perspectiva utópica, contudo, não se limita ao tema 

abordado, estando presente, também, nos rescursos linguísticos constituintes da narrativa, como 

no tempo verbal empregado com mais frequencia do decorrer da obra, o futuro do pretérito do 

indicativo, e a refrência ao sonho e seu caráter fantasioso. Ou seja, em Vidas Secas, a utopia se 

faz presente tanto na temática quanto na linguagem do romance, dialogando, desse modo, com a 

teoria crítica de Antonio Candido, segundo a qual a temática abordada na obra é traduzida na 

linguagem empregada em sua construção. Por fim, é válido destacar a importância da utopia no 

romance estudado nesta pesquisa, afinal, por mais que, segundo a análise aqui desenvolvida, 

acreditemos que essa terra procurada não seja encontrada, é a utopia que possibilita que as 

personagens continuem a caminhar. Como afirma Silva, a utopia é ―[...] uma reação ao presente. 

O presente que incomoda. O presente não contenta. Imagina-se um futuro em que a vida pode 

ser melhor, a sociedade pode ser melhor.‖ (SILVA, 2012, p.1). Ou seja, por mais que as 

personagens não encontrem essa terra, a utopia faz com que elas repensem a realidade em que 

estão inseridas, não aceitem se submeter à fome e à miséria e, principalmente, não desistam de 

lutar pela vida porque, ainda que secas, o romance é composto por vidas que se movem, na 

esperança de que algo possa mudar, ―dobrando o cotovelo da estrada‖. 
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O PROJETO ESTÉTICO E IDEOLÓGICO EM A TERRA DOS MENINOS PELADOS, 

DE GRACILIANO RAMOS  

 

Júlia Kauana Arcanjo da Costa  

(UFPB) 

Silmara Rodrigues 

(UFPB) 

 

Considerações Iniciais  

 

Este trabalho consiste em uma análise do conto A terra dos meninos pelados, de 

Graciliano Ramos (2013), originalmente publicado em 1939, considerando dois aspectos já 

característicos da literatura infantil: a fantasia e o teor pedagógico presentes nas obras para 

crianças e jovens. Nesse sentido, destacam-se tanto um projeto estético no conto, assegurando-

lhe qualidade na linguagem literária, quanto um projeto ideológico que o estabelece sem 

ressalvas na produção do autor. 

Na sequência deste trabalho, a narrativa do conto será apresentada em linhas gerais, 

assim como seus contextos de produção e de divulgação. Perceber-se-á, assim, as maneiras 

pelas quais A terra dos meninos pelados se articula ao todo da produção de Graciliano Ramos, 

como aponta Ricardo de Medeiros Ramos Filho em Graciliano Ramos: adulto e infantil 

(2013b), ao considerar um dos aspectos na criação de personagens graciliânicas: 

 
Graciliano Ramos foi um autor muito consciente de seu papel ao escrever. Seu 

projeto artístico levava em conta a maneira como a palavra era escrita. O rigor 

com o texto foi uma de suas preocupações maiores. O escritor aparece até 
mesmo em suas personagens, provando que lhe era um tema caro e conhecido. 

João Valério, Paulo Honório e Luís Silva, personagens principais de três de 

seus romances: Caetés (1933), São Bernardo (1934) e Angústia (1936), 

poderiam ser chamados de escritores. (RAMOS FILHO, 2013b, p. 94, grifos do 
autor) 

 

No conto não há propriamente um personagem escritor, mas nem por isso o aspecto da 

criação é inexistente na narrativa. Marisa Lajolo e Regina Zilberman (2007, p. 73), em A 

literatura infantil brasileira, por exemplo, encontram esse traço representado ―no olho torto que 

Graciliano coloca no rosto do herói‖ em outra produção infanto-juvenil
1
: Histórias de 

Alexandre, de 1944. Como ―o poder criador da imaginação‖ poderia ser divisado, então, em A 

                                                             
1
 Além de A terra dos meninos pelados e Histórias de Alexandre, a literatura de Graciliano Ramos para crianças e 

jovens é composta também por Alexandre e outros heróis, de 1962, e a obra póstuma O estribo de prata, de 1984. 
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terra dos meninos pelados? 

Faz parte da resposta o relevo que Nelly Novaes Coelho (2000, p. 132) acresce à análise 

da literatura para crianças e jovens em A literatura infantil: um objeto novo, isto é, ―a 

valorização da palavra literária (ou da imagem) como agente de criação de novas realidades ou 

de nova consciência-de-mundo‖. Coelho marca os anos de 1970 como o momento de 

surgimento do status da literatura infantil como objeto novo, contudo, A terra dos meninos 

pelados parece se enquadrar confortavelmente na proposta da autora. Seguem-se, então, a 

contextualização e a análise do conto de Graciliano Ramos. 

 

―Havia um menino diferente dos outros meninos‖ 

 

A narrativa se desenvolve em torno da história de Raimundo, um menino com olhos de 

cores diferentes, ―o olho direito preto, o esquerdo azul‖, e sem cabelos, o que fez com que os 

garotos da vizinhança o apelidassem de ―pelado‖. Num gesto de conformação, passa a se 

identificar como Dr. Raimundo Pelado, assinando esse nome em suas brincadeiras solitárias, 

uma vez que ―não tendo com quem entender-se, Raimundo Pelado falava só, e os outros 

pensavam que ele estava malucando‖ (RAMOS, 2013). 

Nessas brincadeiras, Raimundo inventava um lugar em que os moradores (pessoas, 

objetos, animais e outros elementos da natureza) eram como ele, calvos e com olhos bicolores. 

Um lugar chamado Tatipirun, que ―ficava ali perto de casa‖ e que Raimundo conheceu um dia 

ao fechar um olho, depois o outro, e fugir das perguntas incômodas que os demais garotos 

insistiam em lhe fazer sobre sua aparência. 

Em Tatipirun, Raimundo faz amizades e descobre um mundo que se conforma às suas 

vontades e necessidades: ladeiras se aplainam, curvas se endireitam, plantas não possuem 

espinhos e oferecem seus frutos, carros e árvores se desviam para deixá-lo passar. Sobretudo, 

porém, em Tatipirun, Raimundo desenvolve uma maneira de aceitar a si mesmo e de se (deixar) 

aproximar dos garotos de sua vizinhança: 

 

[...] Vou prestar atenção ao caminho para não me perder quando voltar. E trarei 
uns meninos comigo. Os meninos melhores que eu conhecer virão comigo. Se 

eles não quiserem vir, trago o m eu gato, que é manso e há de gostar de vocês. 

deus, seu Fringo. Adeus, seu Pirenco. Sira, Caralâmpia, todos, adeus! Não é 

preciso que me acompanhem. Muito obrigado, não se incomodem. Eu acerto o 
caminho. Adeus! [...] (RAMOS, 2013) 

 

Todavia, o desenvolvimento de Raimundo se deveu menos à experiência de ocupar um 

espaço que se adequava às suas intenções ou propósitos e mais à interação de que pode 
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participar com quem o acolheu com curiosidade respeitosa e receptiva. Durante sua passagem 

por Tatipirun, dialogou com quem desejava forçar uma igualdade entre todos – a personagem 

sardento, com seu projeto de ―obrigar toda a gente a ter manchas no rosto‖ – e com quem lhe 

sugeriu outros nomes – de Raimundo para Pirundo ou Mundéu, todos rechaçados por ele. 

Na terra de Tatipirun, pode-se dizer que Raimundo vivenciou a inclusão, certamente tão 

ansiada por ele em Cambacará, sua realidade. Nesse contexto, A terra dos meninos pelados 

reflete, aliás, o anseio bastante atual exaltado pelos mais variados movimentos identitários – e 

pela sociedade, de modo quase geral – por aceitação e respeito às diferenças. No mesmo sentido, 

e por se tratar de literatura infantil, ecoa também a realidade atual, reconhecidamente marcada 

por variados casos de bullying, como pode ser visto no fragmento abaixo: 

 
Um dia em que ele preparava, com areia molhada, a serra de Taquaritu e o rio 

das Sete Cabeças, ouviu os gritos dos meninos escondidos por detrás das 
árvores e sentiu um baque no coração. 

— Quem raspou a cabeça dele? perguntou o moleque do tabuleiro. 

— Como botaram os olhos de duas criaturas numa cara? berrou o italianinho da 

esquina. 
— Era melhor que me deixassem quieto, disse Raimundo baixinho. 

Encolheu-se e fechou o olho direito. Em seguida, foi fechando o olho esquerdo, 

não enxergou mais a rua. As vozes dos moleques desapareceram, só se ouvia a 
cantiga das cigarras. Afinal as cigarras se calaram. (RAMOS, 2013). 

 
Apesar de vivenciar essa inclusão em Tatipirun, Raimundo ainda mantém conexões com 

o mundo exterior/real, reiterando de momento em momento suas obrigações escolares, como 

fazer a atividade de geografia. A construção do mundo imaginário e do mundo real encontra 

uma ponte nessa atividade, como uma espécie de fronteira entre eles. Ao cruzar a fronteira, 

Raimundo depara-se com possibilidades novas de nomeação, como os nomes das demais 

personagens em Tatipirun – vale salientar que em Cambacará, os personagens não apresentam 

identificação – e os nomes que elas atribuíram a ele. 

Embora seja o próprio Raimundo a criar e nomear todo o universo de Tatipirun, isso não 

lhe assegura plena familiaridade com esse mundo. O protagonista experiencia um 

estranhamento tanto com os nomes dos personagens quanto com o modo pelo qual é tratado por 

eles. Percebe-se, então, como a linguagem vai delimitando as distinções entre essas duas 

realidades, visto que Raimundo tem consciência de que Tatipirun não é ―real‖, devido a seu 

desconforto e desconfiança em relação aos habitantes e aos elementos desse novo universo. 

 
Raimundo levantou-se, entrou em casa, atravessou o quintal e ganhou o morro. 

Aí começaram a surgir as coisas estranhas que há na terra de Tatipirun, 

coisas que ele tinha adivinhado, mas nunca tinha visto. Sentiu uma grande 
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surpresa ao notar que Tatipirun ficava ali perto de casa. Foi andando na ladeira, 
mas não precisava subir: enquanto caminhava, o monte ia baixando, baixando, 

aplanava-se como uma folha de papel. E o caminho, cheio de curvas, estirava-

se como uma linha. Depois que ele passava, a ladeira tornava a empinar-se e a 
estrada se enchia de voltas novamente. (RAMOS, 2013, grifos nossos). 

 
A partir desses aspectos de criação de linguagem e de imaginação de um novo universo, 

é possível perceber formas e estilos peculiares dentro dessa narrativa de Graciliano Ramos que 

se encaixam no proposto por Coelho ao tratar a literatura infantil como um objeto novo. Em seu 

texto A literatura infantil: um objeto novo, ela elenca os principais traços dessa categoria: 

 
 a concepção da literatura como fenômeno de linguagem, resultante de uma 

experiência existencial/social/política/cultural; 

 a consciência do poder da palavra, não só como representativa da 

realidade, mas principalmente como nomeadora ou ordenadora do real (isto é, 

consciência de que é a palavra que permite aos seres, coisas, emoções, 
percepções, etc., tornarem-se existentes e comunicantes, ou melhor, reais); 

 a consciência de que é no leitor que o texto literário se completa ou 

encontra seu significativo final (daí o recurso à metalinguagem e a voga atual 

da estética da recepção); 

 a concepção da escrita como ato-fruto da leitura assimilada e/ou da 

criatividade estimulada por influxos culturais; 

 a certeza de que a esfera da literatura é a da plena liberdade interior, sem a 

qual não há realização individual fecunda, e; 

 a valorização da imagem ou da ilustração como linguagem altamente 
sedutora e essencialmente formadora da consciência-de-mundo das crianças, 

porque estimula o ―olhar de descoberta‖ e o pensar - fundamentais para a 

descoberta e conhecimento-de-mundo. (COELHO, 2000, p. 132-133, grifos da 
autora) 

 
Observando esses aspectos, identificam-se esteticamente os cinco primeiros em A terra 

dos meninos pelados: acerca da concepção de literatura como fenômeno de linguagem, a 

narrativa pode ser lida como expressão de uma realidade política, social e cultural; como poder 

da palavra, a obra ordena e nomeia uma realidade ―real‖ e uma imaginada; quanto à experiência 

da leitura, o leitor reconhece na vivência de Raimundo a sua própria criação do universo de 

Tatipirun; em relação à concepção da escrita, o conto denuncia o aprisionamento a sua realidade 

de rejeição social, visto que mesmo nesse lugar ―seguro‖ e igualitário, ele se mantém preso a 

essa condição; sobre a esfera da literatura, o texto vai representar o mundo interior do Raimundo 

assim como o do leitor. 

No que diz respeito ao último aspecto elencado por Coelho, no entanto, é necessário 

fazer uma ressalva. Acerca da valorização da imagem ou da ilustração, a autora faz referência ao 

uso de imagens ou ilustrações concretas que contribuem para a narrativa na literatura infantil a 

partir dos anos 70. Entretanto, não é o que se verifica em A terra dos meninos pelados, visto que 
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a construção imagética se dá por meio da linguagem, ou seja, da construção de imagens 

abstratas que se realizam subjetivamente no leitor. 

Embora a autora tenha utilizado o termo ―poder mágico da mente‖ como ―elemento-

chave para a exploração dinâmica (e não mecânica) do poder da tecnologia‖, é possível 

identificar esse mesmo poder em uma narrativa que não pertença ao escopo das narrativas 

infantis delimitadas por Coelho (2000, p. 127), como é o caso do conto analisado neste trabalho. 

Sendo assim, os elementos imagéticos tratados por Graciliano Ramos podem ser identificados 

através da caracterização e ambientação de Tatipirun e nas próprias relações de Raimundo com 

os demais personagens e consigo mesmo. 

Raimundo se distancia da discriminação que o oprime empreendendo uma viagem 

imaginária que, ele mesmo o sabe, não será jamais permanente e não incidirá apenas sobre si. A 

realidade e a fantasia se configuram, assim, como pressões que lhe exigem repensar as formas 

de lidar de ambas, sendo o imaginário o locus de uma evasão que o aparta do convívio com os 

garotos de Cambacará, mas que não apaga sua inserção nessa realidade conflituosa.  Lajolo e 

Zilberman explicam, então, a natureza da evasão da personagem: 

 
Nos textos de Graciliano Ramos e Lúcia Miguel Pereira, o imaginário se 

mescla ao ideal a que almejam os heróis; mas, como sua realização implica 

luta, ele acaba por configurar um projeto político. Por isso, proporciona uma 
prática que se revela no final das aventuras: [...] Raimundo decide-se por uma 

ação esclarecedora, que, se o beneficia, repercute também em favor dos outros 

meninos. (LAJOLO; ZILBERMAN, 2007, p. 64) 

 
Por essa razão, para além de uma narrativa assente em fantasia e construção de 

princípios sociais deferentes, A terra dos meninos pelados se manifesta, ainda, como um 

prolongamento estético e ideológico no todo da produção literária de Graciliano Ramos, como 

assevera Ramos Filho (2013a, p.81-82) ao contextualizar o momento de produção do conto, 

escrito em 1937 ―para participar de um concurso instituído pela Comissão Nacional de 

Literatura Infantil (CNLI), órgão ligado ao Ministério da Educação e Saúde Pública do Estado 

Novo, ditadura comandada por Getúlio Vargas‖. 

Graciliano Ramos havia sido recém libertado 11 meses depois de acusado e preso por 

vinculação ao Partido Comunista, em um regime que perseguia militantes com posicionamento 

político de esquerda – sua filiação ao Partido Comunista Brasileiro (PCB), de fato, só ocorreu 

em 1945. Foi durante o cárcere, em 1936, que lançou o romance Angústia. Dois anos depois, 

lançaria uma das obras mais celebradas da literatura brasileira, Vidas secas. 
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Vale salientar que A terra dos meninos pelados reflete episódios autobiográficos de 

Graciliano Ramos na infância, quando sofria chacota dos colegas por causa do seu problema na 

visão, o que pode ser entendido na constante referência à heterocromia de Raimundo e de todos 

os habitantes de Tatipirun, reforçando o quanto o protagonista se distancia do aceito como 

―padrão‖ ou ―normalidade‖ pela sociedade. 

A produção de A terra dos meninos pelados, portanto, faz parte de um período de intensa 

atividade política e literária na vida do autor. Compreende-se, assim, como o conto se alinha a 

ideias e conceitos presentes, igualmente, em outras obras de Graciliano Ramos, posto que o 

enfrentamento de injustiças, a luta pelo exercício da cidadania e o soçobro subjetivo e social do 

indivíduo perpassam uma escrita conduzida por uma coerência de teor também ideológico. 

 

Considerações Finais 

 

A apreciação da estética, no caso da literatura infantil em geral – e, evidentemente, no 

caso específico de A terra dos meninos pelados –, faceja uma subvalorização dessa categoria 

literária em relação à produção não-infantil. Lajolo e Zilberman salientam, inclusive, a 

conotação diminutiva que pesa sobre o adjetivo ―infantil‖ na caracterização da categoria, além 

de apontarem as instâncias com poder para validar ou não as produções literárias: 

 
As relações da literatura infantil com a não-infantil são tão marcadas, quanto 

sutis. Se se pensar na legitimação de ambas através dos canais convencionais 
da crítica, da universidade e da academia, salta aos olhos a marginalidade da 

infantil. Como se a menoridade de seu público a contagiasse, a literatura 

infantil costuma ser encarada como produção cultural inferior. [...] (LAJOLO; 
ZILBERMAN, 2007, p. 9-10) 

 
Exemplo dessa distinção entre as categorias literárias às quais se referem Lajolo e 

Zilberman pode ser observado na literatura do próprio Graciliano Ramos, uma vez que sua 

produção não infantil ocupa, inequivocamente, posição canônica na cena literária brasileira. 

Obras como Vidas Secas, São Bernardo e Angústia – para citar apenas três, de sua exitosa 

carreira como escritor – figuram como representação de questões sociais e subjetivas que 

extrapolam os cenários regionais em que se desenrolam, alcançando a universalidade da 

condição humana. 

Semelhante apreço crítico e analítico, contudo, não parece ser endereçado à sua 

produção para crianças e jovens, ainda que uma obra como A terra dos meninos pelados não se 

distancie, do ponto de vista ideológico, de sua literatura não-infantil. Observa-se no conto, por 
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exemplo, as mesmas questões universalizadas do ser humano, como as percepções de 

inadequação e/ou pertencimento, medos e inseguranças... 

Dessa maneira, conforme Ramos Filho (2013a; 2013b) trata em seus textos sobre a obra 

de Graciliano Ramos, é possível identificar avaliação equivalente entre o romance São Bernardo 

e o conto A terra dos meninos pelados, em que a intenção criativa e o propósito estético, 

ideológico e social do autor são mantidos: 

 
Ao insistirmos na presença dos mesmos recursos literários tanto em sua obra 

adulta, no caso São Bernardo, como em seus textos escritos para o público 
infantil, tomando-se A terra dos meninos pelados como exemplo, partimos do 

pressuposto que o autor, manteve-se íntegro às suas características pessoais 

sempre. [...] (RAMOS FILHO, 2013b, p. 93, grifos do autor) 

 
O continuum estético-ideológico de Graciliano Ramos em sua produção, portanto, parece 

se mostrar modulado mais por uma gradação do que por uma clivagem dos recursos literários 

conduzidos pelo autor. A terra dos meninos pelados se reveste, dessa maneira, de uma atmosfera 

simbólica – mesmo onírica – que sustenta, simultaneamente, a simplicidade da curta narrativa e 

a complexidade exigida pelo tema. 

Nesse sentido, o conto de Graciliano Ramos, objeto de análise neste trabalho, ilustra a 

perspectiva de apreciação da literatura para crianças e jovens salientada por Coelho (2000, p. 

127, grifos da autora): ―[...] é quando lida através dessa perspectiva (a do poder mágico do 

conhecimento) que ela revela sua essencialidade ou o seu valor maior: o de se inventar/construir 

como espaço-de-prazer, que se quer, ao mesmo tempo, espaço-de-conhecimento subliminar.‖  
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AS MÃOS DEFORMANTES DE PAULO HONÓRIO: O PROCESSO DE 

CONSTRUÇÃO DO PERSONAGEM-NARRADOR EM SÃO BERNARDO, DE 

GRACILIANO RAMOS 

 

Kárita Aparecida de Paula Borges 

(UnB) 

 

Introdução  

 

O romance São Bernardo (1934), de Graciliano Ramos, foi construído durante os 

movimentos estéticos, ancorados em uma consciência estético-social dos anos 1930-1940, os 

quais foram afetados por problemas sociais causados pelo subdesenvolvimento econômico do 

Brasil. Momento que determina a ―consciência catastrófica do subdesenvolvimento ou atraso‖, 

analisada por Antonio Candido para compreender a maneira como os intelectuais brasileiros 

transfiguravam, em matéria literária, o nosso retrocesso como nação. Nesse sentido, o tom 

tornou-se aquele do documento e do empenho social na literatura regionalista dos anos de 1930 

cujo intuito foi representar as ―regiões remotas, nas quais se localizam os grupos marcados pelo 

subdesenvolvimento‖ (CANDIDO, 1987, p. 158), particularmente, a região Nordeste. 

Cabe salientar que os limites históricos (classe) do capitalismo influenciaram na 

construção desses romances realistas. É possível perceber que os limites, ao serem apresentados, 

evoquem a (in) capacidade do ser social, individual ou coletivo, de colocar e/ou resolver 

problemas gerados pelo capital.  

No conjunto da obra de Graciliano Ramos, esses limites são apresentados por meio de 

uma elaboração estilística em que predomina ―[...] a parcimônia de vocábulos, a brevidade dos 

períodos, devido à busca do necessário, ao desencanto seco e ao humor cortante, que se reúnem 

para definir o perfil literário do autor‖ (CANDIDO, 2006, p.21). Suas personagens são 

elaboradas e situadas no processo social, a partir de um ponto de vista de classe, já que ―o 

decênio de 30 é marcado, no mundo inteiro, por um recrudescimento da luta ideológica‖ 

(LAFETÁ, 2000, p. 28). 

Graciliano Ramos analisa com sagacidade as consequências do processo de 

modernização instalado no Brasil nos anos de 1930, suas personagens são lançadas num 

niilismo - rejeitando a exaltação do passado, a glorificação do progresso atrelada ao projeto 

modernista, que fora pautado na busca de uma identidade nacional, uma vez que sua obra 

representa personagens que estão longe de usufruírem do progresso tão cultuado pelas elites 
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nacionais, tendo em vista que ―convivem com os destroços que o mar da modernidade jogou nas 

praias do país periférico. Contemplam os estragos deixados pelos vagões da modernização‖ 

(BASTOS, 2001, p. 53). É por isso que, o julgamento do romancista ao projeto de modernização 

(destacando a adaptação do progresso às condições locais, porém sempre em benefício dos 

setores oligárquicos) soa como uma voz dissonante nos anos 30, já que o autor tem total 

consciência de que não escreve para as pessoas da mesma classe social de suas personagens, 

pois ―a literatura é um espaço privilegiado onde se projetam as contradições de classe‖ 

(BASTOS, 2001, p. 55). 

 Dessa forma, sua obra rema contra a maré da época, uma vez que boa parte dos 

escritores do período modernista ―está ofuscada pelo progresso, [...] Graciliano escancara as 

misérias da modernidade como um todo, e não apenas da modernização brasileira‖ (BASTOS, 

2001, p. 54). Assim, corroborando com este pensamento compreende-se que, 

 

Nesse panorama de modernização geral se inscreve a corrente artística 

renovadora que, assumindo o arranco burguês, consegue paradoxalmente 

exprimir de igual forma as aspirações de outras classes, abrindo-se para a 
totalidade da nação através da crítica radical às instituições já ultrapassadas. 

Nesse ponto o Modernismo retoma e aprofunda uma tradição quem vem de 

Euclides da Cunha, passa por Lima Barreto, Graça Aranha, Monteiro Lobato: 
trata-se da denúncia do Brasil arcaico, regido por uma política ineficaz e 

incompetente (LAFETÁ, 2004, p. 62-63, grifos nossos). 

 

No romance São Bernardo está subentendia a história do Brasil no início do século XX, 

na qual se concentram alguns momentos concretos e decisivos da vida brasileira, tais como: o 

período varguista (1930 – 1945) em que há o início do processo de modernização, a Revolução 

de 30, a legalização do Partido Comunista, a criação da Aliança Nacional Libertadora. Esse é 

um momento histórico contagiado pela crise econômica de 1929, que atingiu o Brasil, 

principalmente, o Nordeste, visto que os ideais modernizadores para transformação do país 

encontravam naquela região mais dificuldades para se concretizarem; frustrando toda a 

esperança de uma renovação democrática da sociedade, pois 

 

[...] na medida em que aí as contradições eram mais ―clássicas‖ (no sentido de 

Marx), o Nordeste era a região mais típica do Brasil, a sua crise expressando – 

em toda a sua crueza e evidência – a crise de todo o País. Não é assim um fato 
do acaso que tenha sido o romance nordestino da década de 30 o movimento 

literário mais profundamente realista da história da nossa literatura 

(COUTINHO, 1967, p. 140). 
 

No trabalho artístico de Graciliano Ramos, os limites estruturais do capitalismo são 

apresentados por meio de uma elaboração estilística a qual expõe uma visão de mundo pouco 

otimista e que não é de forma alguma condescendente com seus tipos humanos; seus heróis são 
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humanamente representados, sempre fracassados, uma vez que em suas narrativas encontram-se  

 
[...] o tom geral da síntese, o estilo, é um tom de explicação da predominância 

da vida, apresentada como uma determinante incoercível do comportamento do 

homem. Vitória para o homem de Graciliano Ramos é a consciência desta 

condição de determinado. Então todos os valores humanos se mostram 
terrivelmente relativos, nada vale essencialmente, sua humanidade não é boa 

nem má, vive em função da vida, carrega e sofre as condicionantes hereditárias, 

tem consciência delas, luta para vencê-las, mas sempre conclui por verificar 
melancolicamente que foi vencida (GONÇALVES, 1987, p. 248). 

 

O romance, cuja narrativa começa in media res, possibilita ao leitor conhecer a história 

da edificação de um império: a reconstrução da fazenda São Bernardo, em Viçosa, interior do 

estado de Alagoas. Desse modo, é através de uma série de flashbacks na memória de Paulo 

Honório (o narrador-personagem e, inclusive, escritor desse enredo) que o leitor se depara, por 

meio de uma reminiscência melancólica dos seus feitos, com os eventos passados e atuais do 

cotidiano na fazenda. E aos poucos vai percebendo que Paulo Honório autoanalisa-se como um 

ser endurecido, insensível e solitário. Desse modo, o leitor percebe que no conjunto da obra de 

Graciliano Ramos há um ―sentimento ateu do pecado‖: 

 
[...] Um pecado não oriundo da quebra de pacto com a divindade, embora, 

como ele, original e passível de resgate. [...] E é o que explica o pessimismo 

em face dos homens – quase sempre nulos, mesquinhos e vis em sua obra. Mas 

é também o que prepara os caminhos para a relativa imparcialidade, visto como 
lhe permite focalizar de modo objetivo o comportamento, independentemente 

da posição atribuída pela sociedade. A decisão de encarar pela frente, sem 

ilusões, a vida interior completa-se nele com a decisão simétrica de encarar do 
mesmo modo a vida social, permitindo-lhe em ambos os casos uma corajosa 

amargura (CANDIDO, 2006, p. 85-86, grifos nossos). 

 

Metodologia 

  

A atualidade da obra de Graciliano Ramos se dá no campo da estética marxista
1
, uma 

vez que a leitura da sua obra, em especial, do romance São Bernardo, nos sugestiona a tecer um 

questionamento essencial: como é possível compreender a inter-relação tão complexa entre 

literatura e história? Entende-se que ―essa mesma questão está subentendida nos escritos de 

                                                             
1 A escrita de Graciliano Ramos ainda se mantém como um modelo do projeto de narrativa para autores da 
literatura contemporânea, que assumem suas obras inseridas no contexto do sistema literário nacional ao questionar 

o modo de representação das personagens retratadas, já que um autor consciente sabe da dificuldade em expor ―o 

pensamento do outro, e, compreendem que sua produção literária não se desvincula da dinâmica da História, uma 

vez que produzir literatura numa sociedade periférica – na qual existem consequências catastróficas advindas do 

processo de modernização tardia – é se projetar num mundo em que o capital prevalece.‖ Ver: BORGES, Kárita 

Aparecida de Paula. ―Escrever à margem da História: um diálogo entre Dois irmãos e Angústia a respeito da 

representação literária nacional.‖ In: Cerrados: Revista do Programa de Pós Graduação em Literatura. Ano 

XVIII n. 28, Universidade de Brasília, Brasília, 2009, p. 55-66. 
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Aristóteles, porém cada novo romance, como síntese possível de seu tempo, formula sua 

resposta e, consequentemente, abre novos aspectos dessa mesma pergunta‖ (ROSA, 2015, p. 

18). Desse modo, é preciso, a priori, entender de que maneira o romance a partir das suas 

estruturas internas dá a ver a realidade cotidiana. Quais são os mecanismos utilizados na 

elaboração da obra que possibilitam um entendimento sobre ―a relação entre história e 

literatura? [...] Como foi possível ao romance ser assumidamente ficcional, [ao eliminar] o pacto 

com a realidade e trazer ao seu leitor um chão histórico tão concreto, tão material?‖ (ROSA, 

2015, p. 19-20). Assim, uma forma de apreender o mundo é aprimorar a compreensão do elo 

entre literatura e história, já que 

 
[...] perseguir os passos do escritor na construção de sua narrativa é uma 

possibilidade de, ao se compreender os movimentos internos do romance, as 

suas formulações dialéticas entre poesia e história, entre realidade e ficção, 
apreender na literatura seu significado histórico, como trabalho humano, capaz 

de conduzir seu leitor de volta ao cotidiano, à vida prática, de forma menos 

reificada, mais verdadeira (ROSA, 2015, p. 20). 

 

Sabe-se que uma obra literária possibilita a existência de várias chaves de leitura. 

Entretanto, nesta conjectura, esse trabalho tem o intuito de reler São Bernardo para averiguar 

como se dá a especificidade interna da narrativa entre a ficção e a realidade, como um alicerce 

que possibilite relacionar obra de arte e vida cotidiana. Em vista disso, é preciso analisar 

criteriosamente ―as instâncias narrativas que se apresentam no romance, a relação contraditória 

que se estabelece com os personagens, bem como a presença do fator documental no tema e na 

forma de narrar‖ (ROSA, 2015, p. 20). 

A obra de Graciliano Ramos, apesar de inserida no movimento literário Modernista, tem 

suas raízes estéticas fincadas no Realismo do século XIX. Desse modo, é preciso discutir a 

noção de Realismo sob o ponto de vista do método estético, ou seja, enquanto um mecanismo de 

representação da realidade, enfatizando, assim, a arte com um caráter de conhecimento da 

essência da realidade. Entretanto, optou-se pela abordagem metodológica que privilegia o texto 

literário. O simples ―encaixe‖ da teoria e seus conceitos no romance seriam de pouca valia pelo 

fato deste modus operandi não se mostrar flexível o suficiente para captar as particularidades do 

texto literário em tela.                      

Portanto, no trabalho do romancista é preciso compreender sua feitura, enquanto 

procedimento estético, como um método de representação realista, que ainda produz ecos na 

literatura brasileira. É preciso compreender que esse método de composição percebe o caráter 

evolutivo da humanidade e permite um processo de autoconsciência no leitor. Tal argumento 

presume que,  
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[...] o realismo verdadeiramente grandioso, que extrai sua força do profundo 

conhecimento das transformações históricas da sociedade, só pode alcançar 

este conhecimento se abarcar realmente todos os estratos sociais, se destruir a 
concepção ―oficial‖ da história e da sociedade e se acolher – no vivo processo 

criador – as camadas e as correntes sociais que operam a verdadeira 

transformação da sociedade, a verdadeira formação desses novos tipos 
humanos. [...] Somente a profundidade com a qual são refletidas as verdadeiras 

forças motrizes do desenvolvimento social dos homens pode fundamentar o 

grande realismo literário (LUKÁCS, 2010, p.45). 

 

Se o Realismo é capaz de extrair uma compreensão acerca da sociedade ao refletir sobre 

as transformações históricas levando em conta o conhecimento de todas as camadas sociais, 

então: 

 

Não é possível entender a questão do realismo se a considerarmos como uma 
questão apenas estética. ―Realismo‖ é o conceito que reúne narrativa e 

desfetichização, reúne, portanto, estética e política. O conceito de realismo em 

Lukács é estético na medida, e só nessa medida, em que é político (BASTOS, 
2015, p. 100). 

  

O caráter político da arte, analisado por Lukács, está relacionado à compreensão do ser 

humano como um agente social capaz de modificar a realidade conforme suas necessidades. E a 

arte pode se tornar esse instrumento para se atingir alguns objetivos. Porém, cabe ressaltar que 

não se deve submetê-la a determinada posição política, haja vista que seria uma maneira de 

fetichizá-la. Para tanto, é importante enfatizar que ―a arte é memória da humanidade e tem um 

papel emancipador enquanto arte; é na qualidade estética que reside a qualidade e eficácia 

políticas‖ (BASTOS, 2015, p.100). 

Verifica-se que o método de Graciliano Ramos internaliza os dramas humanos, por meio 

da redução estrutural. Desse modo, o romance realista, numa explicação bem sucinta, – é aquele 

capaz de captar a história em movimento evidenciando os limites estruturais do capitalismo –, 

haja vista que ―são muitas as implicações que estão contidas no próprio processo de apreensão 

ou captação dessa realidade, assim como no que se compreende como movimento dentro do 

fluxo histórico da humanidade‖ (ROSA, 2015, p. 24). Desse modo, fez-se necessário trilhar um 

caminho compatível com as análises da crítica dialética ou estética nacional, que dialogam com 

os fundamentos lukacisanos, assim, aproveitando e atualizando os estudos já feitos sobre São 

Bernardo.  

É preciso ressaltar que, em Graciliano Ramos ―o problema do bem e do mal, [é] 

encarado de um ângulo materialista‖ (CANDIDO, 2006, p. 83). Em suma, o leitmotiv que 

impulsionou esse estudo a utilizar os aportes teóricos de Lukács se deu devido à possibilidade 

de identificar na obra elementos materiais que traziam em si a essência de vivências concretas.  
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Em outras palavras, buscou-se compreender o Realismo como uma técnica na qual se 

―procure o sentido da arte autêntica, [...] sendo capaz de configurar personagens concretos e 

situações concretas, em ações que busquem um sentido para a história [configurando] 

artisticamente o mundo [e evidenciando] os nexos que não são percebidos na vida cotidiana‖ 

(VALE, 2016, p. 20). 

No entanto, percebeu-se mais vantajoso colocar em primeiro plano o movimento do 

próprio texto literário, por desvelar mais facetas do objeto de estudo, fazendo com que as 

conexões que o compõem se apresentem de maneira completa para esse estudo. A ideia foi 

apontar o compromisso da obra de arte com a ―verdade‖, ou seja, com a representação artística 

da realidade concreta. Logo, o realismo foi um método literário adotado pelo autor no objetivo 

de demonstrar a conexão entre o caráter psicológico e, também, os elementos sociais e/ou 

materiais, que determinam o sujeito. Por isso, é fundamental compreender que a obra é capaz de 

captar o movimento da história em sua totalidade/complexidade. 

Todavia, acredita-se em uma compreensão da narrativa, ao incitar uma leitura, não de 

maneira alegórica, mas efetivamente a olhar para o núcleo dos movimentos sociais que 

conduzem à vida cotidiana e, assim entendendo, por meio da arte, a complexidade e, quiçá, 

gerar a possibilidade de mudança dessa mesma vida. Para tanto, foi preciso construir  

 
[...] uma crítica fundamentada numa hermenêutica marxista, cuja concepção de 

história consiste na supressão das barreiras naturais em busca de um mundo 

mais humano; o que resulta na evolução das forças produtivas. No entanto, 
todo avanço implica sempre um retrocesso. No capitalismo, este retrocesso 

significa o sacrifício de algum indivíduo, destruição de nações, classes, 

camadas sociais, etc. Em suma, representa as inúmeras formas de 

desumanização do homem (VALE, 2016, p. 20). 
 

Optar por esse caminho, portanto, reafirma a atualidade de São Bernardo enquanto 

romance, uma vez que discute com exatidão uma problemática ainda atual a nossa literatura: o 

que é escrever em região periférica? Como o autor consegue interligar a complexa relação entre 

documento e a poesia? 

 

Fundamentação Teórica   

  

No romance São Bernardo, há uma descrição do regime fundiário e dos conflitos sociais 

no Nordeste. Dessa forma, encontra-se o fator documental: em num primeiro nível, é a data e a 

região em que o enredo é construído (pouco após a ―Revolução de Outubro‖, em Viçosa, 

município de Alagoas); em segundo nível, é a dimensão do utilitário relacionado à linguagem 
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com que Graciliano constrói sua narrativa subsumindo o fator documental por meio do estético 

com uma linguagem direta, dura e cortante. 

Por conseguinte, é importante frisar que esse mecanismo de transposição não se dá de 

forma direta ou linear, ou seja, como uma mera cópia do real cotidiano para o texto literário. Há 

um trabalho artístico com as palavras, tornando-as verossímeis no âmbito ficcional. Todavia, é 

preciso esboçar como esses elementos históricos estão presentes em São Bernardo – um 

romance cuja economia verbal também se encontra presente no cotidiano do personagem-

narrador Paulo Honório, o qual escreve sua própria história, e se empenha em ser um fazendeiro 

de sucesso ao comprar a propriedade decadente de Luís Padilha modernizando-a e a 

transformando no grande latifúndio da região. Eis que Graciliano Ramos dá um salto na criação 

literária e inova ao propiciar vida a esse personagem (fazendeiro-empresário), que representa as 

novas forças de mando em ascensão naquele lugar remoto do Brasil. 

O texto é dividido em dois eixos organizadores: 1) A construção do fazendeiro-

empresário, a força motriz da região: Paulo Honório, um homem de ―vida agreste‖, fato que o 

impossibilitou de ter empatia pelas pessoas com as quais conviveu. Moldou-se com uma ―alma 

agreste‖. Sempre teve uma vida de miséria e ausência de afetos (circunstâncias que o 

transformaram em uma pessoa autoritária e mesquinha). Assim sendo, inicialmente, o que vem à 

tona ―é a personalidade forte, dominadora de seu narrador. Ora, um homem desse feitio deve se 

preocupar muito pouco com o outro, mal vendo-o, ou, dizendo de outro modo, vendo-o apenas 

em função de si mesmo‖ (BUENO, 2006, p. 607). Ele deseja escrever sobre sua história. A 

história que o conduziu a se tornar o proprietário da fazenda São Bernardo; já no primeiro 

parágrafo do romance, o personagem-narrador informa que pretende escrever um livro; ―o leitor 

saberá, depois, que o texto que está lendo não é uma introdução ao livro que viria depois, mas o 

próprio romance‖ (ABDALA JR., 2017, p. 15). Somente no capítulo III é que o narrador se 

apresenta para o leitor, e de forma inexperiente diz: ―Começo declarando que me chamo Paulo 

Honório, peso oitenta e nove quilos e completei cinqüenta anos pelo S. Pedro. A idade, o peso, 

as sobrancelhas cerradas e grisalhas, este rosto vermelho e cabeludo têm-me rendido muita 

consideração‖ (RAMOS, 2013, p. 15); é um homem empreendedor versado nas técnicas do 

maquinário para sua propriedade, na espécie de plantação a ser cultivada, enfim, que a 

modernizou e tornou-se bastante respeitado naquela região. Esse momento da vida de Paulo 

Honório condiz com o processo de uma grande crise na propriedade nordestina, já que a velha 

oligarquia não mais consegue se sustentar diante do novo momento econômico do país, por isso 

Padilha, o herdeiro da fazenda São Bernardo, não consegue administrá-la e, dessa forma, a deixa 

repleta de dívidas. Logo, vendê-la, por uma bagatela, é a única solução. 2) É a história de um 
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homem de cinquenta anos que vive em um ―cárcere privado da solidão‖ – conforme denominou 

Carlos Nelson Coutinho para simbolizar a condição de vida de Paulo Honório. Ao refletir sobre 

sua realidade vê-se em um mundo sem possibilidades, derrotado na sua condição humana, 

confirmando a derrota dos seus atos. Dessa forma, o leitor depara-se com uma imagem 

duplicada de Paulo Honório – ―a faceta do reificante proprietário da fazenda São Bernardo e a 

outra, da problemática personagem que procura resgatar sua humanidade perdida ao escrever 

um romance. A faceta reificada da personagem reduz-se a ser um agente da fazenda‖ (

 ABDALA JR, 2017, p. 15). A partir da sua ruína tanto material quanto pessoal é que 

Paulo Honório percebe-se impotente diante do seu destino: o suicídio de Madalena que ―não se 

encaixa no papel submisso que lhe quer impingir o marido [ao não se submeter] às rédeas com 

que ele a quer controlar e luta para expressar seus valores e seus ideais‖ (ABDALA JR., 2001, 

p. 179-180); o outro desfortúnio se dá quando fica fora do capital – os bancos não emprestam 

mais dinheiro, ele não consegue negociar a compra de bois zebus, porque não entende os termos 

da transação financeira: ―a poesia do poder dá lugar à poesia da decadência do proprietário‖ 

(PACHECO, 2010, p. 77). 

Para Antonio Candido, a obra de Graciliano Ramos apresenta duas vertentes que expõem 

o cerne da sua estrutura literária: 

 
[...] uma de lucidez e equilíbrio, outra de desordenados impulsos interiores. A 

tendência dominante do seu espírito visa à primeira, e baseado nela constrói a 

expressão desataviada e parcimoniosa, a clara geometria do estilo. Todavia, 
mesmo quando ela se impõe e predomina, chegamos a sentir correntes 

profundas de desespero, e a certos passos até desvario, como as que estão no 

fundo de um personagem tão aparentemente maciço quanto Paulo Honório e 

vão aflorando nele através das fendas abertas pela vida (CANDIDO, 2006, p. 
83, grifos nossos). 

 

É na sua decadência moral e financeira, ou seja, nas ―fendas abertas pela vida‖ que o 

narrador-personagem toma consciência de suas ações: ―Foi este modo de vida que me inutilizou. 

Sou um aleijado. Devo ter um coração miúdo, lacunas no cérebro, nervos diferentes dos nervos 

dos outros homens. E um nariz enorme, uma boca enorme, dedos enormes‖ (RAMOS, 2013, 

p.221). 

A intenção de Graciliano Ramos é também mostrar a transformação de Paulo Honório 

em um grande coronel na região e como se dá sua convivência com quem o serve; todas suas 

relações são de interesse, portanto reificadas. Ele não consegue ter afeto nem pelo filho – seu 

único herdeiro; reduz Madalena a objeto possuído e ―na medida em que ela é capaz de apiedar-

se dos trabalhadores miseráveis que vivem na fazenda, na medida em que Madalena se afasta de 
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seu universo de proprietário e escapa, portanto, à sua compreensão Paulo Honório sente ciúmes‖ 

(LAFETÁ, 2004, p. 91). Enfim, todos são objetos para esse homem ―egoísta e brutal‖.  

O mundo ficcional de Graciliano Ramos fora engendrado correlacionando-se de maneira 

dialética com a história humana, no caso em tela, com a vida e a história do povo brasileiro, em 

especial, na região Nordeste. Dessa forma, ―a prática literária é também uma forma de 

representação política. Antes mesmo de colocar a questão da mimesis literária – isto é, da obra 

como representação da História se coloca a questão do escritor como representante da sociedade 

ou grupo social‖ (BASTOS, 2006, p. 93). 

A obra de Graciliano Ramos apresenta uma atualidade, pois nela o leitor experiencia um 

conhecimento sobre a natureza humana de maneira profunda e dolorosa, uma vez que é exposto 

à narração de situações e atitudes dos homens inseridos na vida burguesa, que ainda fazem 

parte, e que determinam a nossa realidade. Assim, é por meio de sua práxis artística, que o 

escritor desnuda e denuncia a alienação na sociedade burguesa. Conforme menciona Antonio 

Candido, essas duras críticas de Graciliano Ramos, representadas no conjunto de sua obra, 

possibilitaram ao escritor 

 

[...] confrontar o seu modo de ser e o dos outros, numa situação em que de 

todos era solicitado um desvendamento completo, pondo às claras qualidades e 
lacunas doutro modo refreadas, essa visão de mundo encontra a mais perfeita 

expressão, unificando realmente o que parece inconciliável: pessimismo e 

imparcialidade, condenação e confiança no homem. Isto nos leva a pensar que 
a sua amargura cortante vem menos duma negação essencial deste que da 

atitude de permanente desconfiança em face das normas que lhe regem a 

conduta e o solicitam para caminhos quase nunca favoráveis à realização plena 
(CANDIDO, 2006, p. 86). 

 

Considerações Finais 

 

Para este estudo foi preciso pensar a construção do narrador-personagem, bem como a 

presença da voz do autor como um ser social, que invade a instância narrativa, propiciando uma 

análise política da literatura nacional ratificando a ideia da arte como emancipadora, já que ―na 

perspectiva da estética lukacsiana, a arte possui uma missão desfetichizadora, pois lutar contra a 

reificação e o fetichismo, e em favor da humanização do homem, é antes de tudo uma questão 

estética com dimensão política‖ (VALE, 2016, p. 20). Paulo Honório ao informar sobre sua vida 

cotidiana possibilita uma leitura sobre si: um trabalhador rural pobre, que não tem família e que 

consegue ascender socialmente. Para tanto, não tem escrúpulos e, dessa forma, se torna um 

importante ator rural das oligarquias nordestinas ao adotar os valores do latifúndio: brutalidade, 

violência nas relações, desprezo pela justiça (ABDALA JR., 2001). 
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Em virtude disso, o ambicioso fazendeiro Paulo Honório representa a personificação de 

um atroz coronel nordestino, que vê sua própria imagem distorcida como consequência de uma 

crise: Madalena e a fazenda, inicialmente, símbolos de modernidade e avanço, fracassarão como 

projetos, o que levará o personagem a refletir e confirmar-se como um destroço da modernidade 

na qual tanto investira. Eis que a escrita concisa de Graciliano Ramos torna-se uma revelação do 

Brasil dos anos 30 do século XX. É neste momento epifânico, invadido pelo sentimento de 

culpa, num jogo de confissão e ficção, que o narrador-personagem adquire uma autoconsciência 

e, assim, esboça seu autorretrato expondo, através da escrita, seus sentimentos e ações ao longo 

de sua vida. Paulo Honório cuja ―existência brutalizada, destituída de sentido [e] consumida 

pela crescente degradação‖ (ABDALA JR., 2001, p. 165), ao perceber que seu único objetivo 

foi o trabalho, limitando-se a uma vida extremamente rudimentar, compara-se a um porco: 

 

[...] Cinquenta anos pelo S. Pedro. Cinquenta anos perdidos, cinquenta anos 

gastos sem objetivo, a maltratar-me e a maltratar os outros. O resultado é que 
endureci, calejei, e não é um arranhão que penetra esta casca espessa e vem 

ferir cá dentro a sensibilidade embotada. Cinquenta anos! Quantas horas 

inúteis! Consumir-se uma pessoa a vida inteira sem saber para quê! Comer e 
dormir como um porco! Como um porco! (RAMOS, 2013, p. 216). 

 

Dessa forma, ―a ambígua e contraditória conjunção entre o ambicioso fazendeiro e o 

escritor em crise, entre experiência e escrita confere respectivamente ao narrador e à narrativa 

do romance São Bernardo a imagem duplicada e distorcida cara às pinturas que proliferam com 

as vanguardas nordestinas‖ (ABDALA JR., 2001, p. 163). Nesse processo de distorção de 

imagens encontra-se um escritor em crise que constrói uma narrativa invadida pela 

―superposição da imagem da fazenda no romance e a do proprietário no escritor‖ (ABDALA 

JR., 2001, p. 163) revelando, assim, um diálogo direto com pinturas cubistas e expressionistas. 

Graciliano Ramos em uma de suas cartas destinadas à esposa Heloísa descreve como se 

dá seu processo de criação do romance: ―conserto as cercas de S. Bernardo, estiro o arame 

farpado, substituo os grampos velhos por outros novos. [...] Continuo a consertar as cercas do S. 

Bernardo. Creio que está ficando uma propriedade muito bonita. E se Deus não mandar o 

contrário, qualquer dia terei de apresentá-lo ao respeitável público‖ (RAMOS, 2011, p. 158; 

162). É importante destacar que o escritor só consegue escrever mediante a filtração entre a sua 

experiência como indivíduo e sujeito social, conseguindo, assim, construir um texto coerente 

com sua práxis, já que suas  

 

[...] metáforas são ao mesmo tempo enxutas e muito ricas. Ou seja: ele tinha a 

preocupação de manifestar seu vigor crítico e humanista sem cair em uma 

retórica fácil e sem contentar-se com o tom panfletário. Tinha também 
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profunda consciência de sua função social e clareza absoluta de que um escritor 
que se distancia das questões sociais e políticas do seu tempo não é capaz de 

retratar em profundidade a condição humana. Isso assegura à sua obra o signo 

da permanência, pois trabalhou as questões do homem universal sem perder de 
vista os dramas, as angústias, os sonhos e os desafios do homem brasileiro 

(MORAES, 2012). 

 

É neste limite entre a realidade e a ficção que o romance é construído em primeira 

pessoa incorporando ―à fatura poética do narrador as contradições pessoais do autor‖ (ABDALA 

JR., 2001, p.173), por isso pressupõe-se que o escritor tem pelo personagem Paulo Honório uma 

identificação, pois à medida que arquiteta o texto remete à sua esposa correspondências 

relatando sobre seu labor literário. Por consequência, ―essa mistura quase indistinta entre a 

realidade e a ficção, que aparecerá de forma explícita no próprio texto do romance [interfere] na 

composição, e, em movimento reverso, retorna já modificada à realidade, após ter sido testada 

no texto do escritor e do narrador representado‖ (ABDALA JR., 2001, p.173). É por isso que, ―o 

novo realismo de Graciliano provoca distorções de imagens para revelar uma realidade mais 

densa do ponto de vista psicossocial‖ (ABDALA JR., 2001, p. 174). 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABDALA JUNIOR, Benjamin. ―O pio da coruja e as cercas de Paulo Honório‖. In: MOTA, 

Lourenço Dantas e ABDALA JUNIOR, Benjamin (org.). Personae. Grandes personagens da 

literatura brasileira. São Paulo: Editora SENAC, 2001. 

 

______. ―Aberturas simbólicas e artísticas num ‗mundo coberto de penas‘. In: ABDALA 

JUNIOR, Benjamin (org.). Graciliano Ramos: muros sociais e aberturas artísticas. Rio de 

Janeiro; São Paulo: Editora Record, 2017. 

 

BASTOS, Hermenegildo. ―Destroços da Modernidade‖. In: Dossiê Cult - Revista Brasileira 

de Literatura, ano IV, n. 42, Lemos Editorial: São Paulo, jan.2001, p.52-55. 

 

______. ―Formação e representação‖. In: Cerrados: Revista do Programa de Pós Graduação em 

Literatura. Ano XV, n. 21, Universidade de Brasília, Brasília, 2006, p.91-112. 

 

_______. ―A incerta mas urgente atualidade do Realismo‖. In: Marxismo: cultura e educação 

(Contribuições do VII Colóquio Internacional Marx Engels. Orgs. Fabio Akcelrud Durão, 

Daniela Mussi, Andréia Pagani Maranhão. 1ª. ed. São Paulo: Nankin, 2015, p. 99 -112. 

 

BOSI, Alfredo; FACIOLI, Valentim; GARBUGLIO, José Carlos. Graciliano Ramos – coleção 

Escritores Brasileiros (Antologia & Estudos). São Paulo: Editora Ática, 1987. 

 

BUENO, Luís.  Uma história do romance de 30. São Paulo: Editora da Universidade de São 

Paulo; Campinas: Editora da Unicamp, 2006. 

 



 

 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

542 

 

CANDIDO, Antonio. A Educação pela noite e outros ensaios. São Paulo: Editora Ática, 1987. 

(Série Temas, v. 1, Estudos Literários). 

 

______. Ficção e Confissão: ensaios sobre Graciliano Ramos. 3. ed. rev.pelo autor. Rio de 

Janeiro: Ouro sobre Azul, 2006. 

 

COUTINHO, Carlos Nelson. Literatura e Humanismo: ensaios de crítica marxista. Rio de 

Janeiro: Editora Paz e Terra, 1967.  

 

GONÇALVES, Floriano. ―Graciliano Ramos e o romance; ensaio de interpretação‖. In: BOSI, 

Alfredo; FACIOLI, Valentim; GARBUGLIO, José Carlos. Graciliano Ramos – coleção 

Escritores Brasileiros (Antologia & Estudos). São Paulo: Editora Ática, 1987, p. 248-254. 

 

LAFETÁ. Luiz João. LAFETÁ, João Luiz. ―Modernismo: projeto estético e ideológico‖. In: 

______. 1930: a crítica e o modernismo. São Paulo: Editora Duas Cidades, 2000. 

 

LUKÁCS, György. Marxismo e Teoria da Literatura. Seleção, apresentação e tradução de 

Carlos Nelson Coutinho. 2ª. ed., São Paulo: Expressão Popular, 2010. 

 

MORAES, Denis. Graciliano Ramos viu no socialismo o caminho para a humanidade. Rio 

de Janeiro: Brasil de Fato. Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/node/11283/. 

Acesso em: 05 jul. 2016. 

 

PACHECO, Ana Paula. ―A subjetividade do lobisomen (São Bernardo)‖. In: Revista Literatura 

e Sociedade. São Paulo, n. 13, p.67-83, 2010.1. ISNN 1413-2982. 

 

RAMOS, Graciliano. São Bernardo. 94 ª ed., Rio de Janeiro; São Paulo: Editora Record, 2013. 

_______. Linhas Tortas. 21ª ed., Rio de Janeiro; São Paulo: Editora Record, 2005. 

 

ROSA, Daniele dos Santos. Poesia e história em Pedro Páramo, de Juan Rulfo. 1ª ed., 

Curitiba: Editora Blanche, 2015. 

 

VALE, Fabiano Ferreira Costa. Angústia, de Graciliano Ramos: uma narrativa de tempos 

sombrios. Brasília: 2016. Tese (Doutorado em Teoria Literária) – UnB.  

https://www.brasildefato.com.br/node/11283/


 

 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

543 

 

AS LEMBRANÇAS EM ANGÚSTIA - UM DESFECHO TRAZIDO À CORDA 

 

Leandra Cistina Cavalcante Frota  

(SEDUC – CE) 

 

Introdução  

 

Angústia, publicado em 1936, é mais um livro do alagoano Graciliano Ramos. Narrado 

em primeira pessoa, este romance inaugura para o autor uma diferente fase: é um romance 

psicológico, o maior de seus textos a enveredar por tais caminhos, onde o fluxo da consciência 

está presente em toda a narrativa. O enredo vem apresentado ao leitor juntamente com muitas 

lembranças, estas às vezes colocadas de modo confuso, misturando presente e passado, objetos e 

pessoas, barulhos e silêncios ensurdecedores para o narrador personagem, tudo isso mostrando 

como esse protagonista – Luís da Silva, se sente. 

―É o menos ‗social‘ dos seus romances, e o mais introspectivo, o mais impregnado de 

subjetivismo, o mais voltado para a vida interior dos personagens‖ (LINS, 2000), isto faz com 

que a obra tenha ―um tom de confissão‖, uma vez que Luís parece estar conversando com 

alguém, para quem conta seus problemas, recordações e frustrações.  

O romance traz um texto denso, intimista, que faz com que o leitor fique preso ao 

enredo, assim como o narrador parece estar preso ao seu passado. A narrativa é repleta de 

digressões, alternância de tempos- ora o protagonista se refere a um tempo presente, ora a um 

tempo distante, as fases da vida de Luís da Silva, o pseudoautor, se revezam, se completam, se 

explicam. Nesse encadeamento das lembranças, pessoas, animais e objetos se confundem, 

tomam formas diversas e sugerem o que está por vir. Desde o início da obra, esses elementos 

dão pistas do desenlace e as imagens apontam para o final. O objetos corda, canos e fios; o 

animal cobra, o ato de se enforcar, se enroscar, se enrolar como cobra antecipam um crime que 

virá muito em breve.  

 

Notas sobre o enredo - um breve resumo  

 

Publicado no ano de 1936, ―Angústia‖, de Graciliano Ramos, é um dos mais ricos e 

importantes romances da Literatura Brasileira. No ano em que foi publicado, o autor 

encontrava-se preso pelo governo de Getúlio Vargas, mas isso não foi capaz de prejudicar seu 

sucesso. Por essa obra, Graciliano – conhecido pelos amigos como Mestre Graça – consagrou-se 
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um dos maiores escritores nacionais e ganhou com o livro o prêmio ―Lima Barreto‖ da Revista 

Acadêmica. Assim como todos os seus outros romances, ―Angústia‖ é uma tentativa do 

personagem principal de autodestruição e ao mesmo tento de tentar preservar-se de si próprio, 

sendo feita uma complexa e lenta imersão na consciência desse personagem, que é totalmente 

tomado pelo ciúme, raiva e inveja até não mais suportar e cometer um ato extremista. Sendo a 

última obra de uma considerada trilogia do autor (composta ainda por ―Caetés‖ (1933) e ―São 

Bernardo (1934))‖, ―Angústia‖ é narrada em primeira pessoa, relatando os estado da alma de 

personagens que vivem num eterno questionamento com o mundo e com eles próprios. 

Luís da Silva nunca fora um homem que teve facilidades na vida. Nascido e criado em 

Alagoas, tinha uma vida muito humilde quando seu pai faleceu, vivendo de favor na casa de 

cada conhecido, totalmente desamparado, o pseudoautor se acha  humilhado, diminuído, desde o 

seu nome: o avô era Trajano Aquino Pereira Cavalcante e Silva; o pai, Camilo Pereira da Silva e 

ele ―somente‖ Luís da Silva. Tudo culmina para que seu fracasso aumente cada vez mais, até 

que se torna funcionário público, o narrador começa a trabalhar na Diretoria do Tesouro, em 

Maceió, e para gerar uma renda extra, escreve artigos sob encomenda para jornais locais. 

O emprego o faz conseguir ter uma vida minimamente razoável, pois o salário é baixo e 

as dívidas são muitas, vivendo de forma precária numa casa decrépita assim como a vizinhança, 

que se preocupava prioritariamente em cuidar da vida alheia. Completamente – e até mesmo 

insanamente – apaixonado por Marina, sua vizinha, inicia um relacionamento com ela e ficam 

noivos. A situação financeira do personagem piora ainda mais, pois agora precisaria também 

gastar com o enxoval do casamento que assumira. 

A personalidade de Luís da Silva é marcada por tudo o que vivera. Seu histórico de vida, 

sua precária e pressionada criação e toda a opressão que lhe cercava não o fizeram um homem 

submisso, que simplesmente abaixaria a cabeça para os contratempos da vida sem questionar os 

motivos pelos quais vivia daquela maneira. Seu desejo íntimo era de também oprimir, tanto 

quanto era oprimido. Quando expressava opiniões sobre pessoas ou mesmo sobre outro assunto, 

revelava um caráter amargurado e rude, como se durante toda a vida remoesse e ruminasse suas 

decepções e tristezas. A sua existência poderia ser considerada ordinária, não era relevante para 

outros, para a sociedade e nem para si próprio, mas seu interior era deveras perturbador, sempre 

se atormentando por lembranças da infância e frustrações intelectuais. 

Julião Tavares era um homem gordo, rico, risonho e conquistador. Luís da Silva não 

poderia evitar odiá-lo, dada a discrepância entre as condições de cada um, mas o ódio passou 

dos limites quando Tavares conquistou Marina. Encantada com a vida que poderia ter ao lado de 

um homem rico, a moça simplesmente desmancha o noivado com Luís, sem lhe dar qualquer 
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explicação plausível. Esse acontecimento causa o desarranjo interior do personagem, que 

acompanhamos durante todo o desenvolvimento do romance. Em virtude disso, toma-lhe a ideia 

crescente do assassinato de seu antagonista. Um pensamento que se insinua do início ao fim do 

livro, colocado de forma premente, construindo a narrativa densa e um processo de escrita que 

contrapõe dois planos (passado e presente, instância autoral e discurso pseudobiográfico), duas 

ordens (relacionadas, cada uma, à condição social do protagonista), gratuidade e determinismo 

(natureza dos eventos), realidade e ficção. O que estava então envolto em completo absurdo 

começa a se desanuviar. Intriga-nos a coexistência dessas categorias num mesmo espaço e 

tempo narrativos. 

A mágoa, a decepção e o ódio que nutria aumentavam cada dia mais, fazendo crescer um 

Luís um espírito de vingança perigoso. O personagem extremamente negativo e pessimista 

ganha ainda mais motivos para nutrir seu desejo de vingança quando descobre que sua amada e 

desejada Marina fora frivolamente seduzida por Tavares, utilizada como um objeto qualquer e 

abandonada grávida, enquanto Julião já estava relacionando-se com outra mulher. 

Tirar a vida de seu concorrente tornou-se para Luís um ato do qual ele não podia mais 

escapar, e nem queria deixar de cometê-lo. Para ele seria uma questão de honra. Assim, começa 

a trabalhar a ideia de matar Tavares incessantemente, até concretizá-la estrangulando-o com 

uma corda. Para simular um suicídio, Luís o pendura pela corda em um galho. 

Narrando a própria história, Luís confessa no fim da obra o homicídio que cometera, não 

apenas pelo ódio contra o concorrente, mas também por toda a frustração e angústia acumulada 

que sofrera em sua vida, libertando-se do rival ao matá-lo, mas também das decepções que o 

rondavam. 

Graciliano Ramos colocou um pouco de si em Angústia: sua ideologia, suas 

lamentações. A obra chegou a ser citada por alguns autores e críticos literários como um 

romance com ―pitadas de autobiografia‖. Luís da Silva tem muito do seu criador, sua infância na 

fazenda no interior de Alagoas, suas tentativas com a literatura, no entanto o que se percebe é 

que Luís é mais um ―Silva‖ como tantos outros, e qualquer um pode se imaginar vivendo e 

sofrendo o dilema do personagem: sendo humilhado por superiores, amando sem ser 

correspondido, mais um funcionário público, ganhando pouco, vivendo de aluguel, enfim, um 

brasileiro, um cidadão comum. 

O que se percebe com a leitura de Angústia é que Luís da Silva, além de narrador, 

personagem, protagonista é também o autor, um pseudoautor do romance em questão. De 

acordo com o enredo, Luís está escrevendo um livro, preso, contando na história o motivo que o 

fez estar ali, como o narrador foi ―parar naquele lugar‖, ele tem consciência de que está 
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escrevendo e se refere aos possíveis leitores, chegando a se dirigir diretamente a eles, como em: 

―Como veem, eu tinha boa vontade‖ (RAMOS, 2008). 

No livro estudado, nota-se a presença de dois novos elementos fazendo parte da 

narrativa, influenciando-a: são as imagens que o narrador guarda na memória e as lembranças se 

alternam, se repetem, intensificando-se a ponto de explicarem, da darem um sentido à solução 

encontrada por Luís da silva para liquidar de vez seu rival- Julião Tavares. 

As lembranças e imagens que Luís da Silva tem o colocam com a arma do crime nas 

mãos, parecendo que tudo foi criado pelo destino, pelas pessoas que fizeram parte de sua vida.  

―A memória assume em definitivo o papel de operador da sobrevivência do passado e elemento 

fundamental para a compreensão do presente e do futuro.‖ (COUTINHO, 1997) 

Então, a partir dos estudos e observação dessas lembranças e imagens, busca-se analisar 

as mais marcantes que são: cordas, canos, cobras e as lembranças a que elas estão direta ou 

indiretamente relacionadas, sejam elas em qual tempo forem. 

Angústia é enfim um obra envolvente, cheia de acontecimentos embutidos em forma de 

memórias, tida por Graciliano como um livro com exagero de repetições, mas são estas as bases 

para este estudo. 

 

As imagens em Angústia 

 

As ações mais decisivas, o seu grande ato, estariam nos preparativos e na execução do 

assassinato de Julião Tavares. Impressionam a habilidade e a presteza com que se atira sobre o 

rival, passa-lhe a corda pelo pescoço e o pendura numa árvore: " Retirei a corda do bolso e em 

alguns saltos, silenciosos como os das onças de José Baía, estava ao pé de Julião Tavares.(...) A 

corda enlaçou o pescoço do homem, e as minhas mãos apertadas afastaram-se." (p. 201) " 

Desembaracei a mão direita e numa das extremidades da corda fiz um laço." (p. 204) " Curvei-

me procurando a cabeça de Julião Tavares. (...) Prendi nos dentes a outra ponta da corda, subi a 

cerca, trepei-me num galho de árvore. E comecei o trabalho de guindar o morto.(...) Segurei a 

corda com o intuito de amarrá-la." (p. 205). "Passei rápido a corda pelo galho." (p. 209) Após a 

morte de Julião Tavares, Lufs da Silva passa a uma fase de depressão e delírio, agindo 

automaticamente. De imediato, a sua grande preocupação foi destruir as marcas do crime, tal 

como lavar-se, destruir a roupa que usava na ocasião etc: " (...) esfreguei cuidadosamente as 

mãos e os cabelos. (...) Banhavame devagar para não fazer barulho." (p. 217) "A gravata estava 

enrolada como uma corda (...) senti a necessidade de destruí-la. Cortei-a em pedacinhos (...). 

Cortaria depois a calça e o paletó." (p. 219-20) As demais ações são normais ou não marcadas 
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como: " Enrolei-me na toalha e voltei à sala (...). Acendi um cigarro e bebi mais aguardente. (...) 

Olhei a parede (...) aproximei-me, estirei o pescoço (...) fiquei nas pontas dos pés. (...) Enchi o 

copo e continuei a beber." (p. 217) E assim essas ações vão se repetindo até a exaustão. Luís da 

Silva mergulha-se nas lembranças e revê imagens: 

―Afago o pelo macio do meu gato mourisco, que dorme enroscado numa cadeira.‖ 

 ―As cobras tomavam banho com a gente, mas dentro da água não mordiam.‖  

―Vejo a figura sinistra de seu Evaristo enforcado e os homens que iam para a cadeia amarrados 

de cordas. ― 

―Tinham amarrado no pescoço da cachorra Moqueca um rosário de sabugos de milho 

queimados. ― 

―Afago o pelo macio do meu gato mourisco, que dorme enroscado numa cadeira.‖ 

 ―Lembrei-me da fazenda de meu avô. As cobras se arrastavam no pátio. Eu juntava punhados 

de seixos miúdos que atirava nelas até matá-las‖  

―Quando eu menos esperasse, surgiria a intenção ruim - e daí em diante todas as perguntas 

seriam como cobras enrodilhadas que se preparavam para armar o bote.‖ 

―Os caibros engrossavam, torciam-se, alvacentos e repugnantes como cobras descascadas.‖ 

―As letras torciam-se, os caibros torciam-se, baixavam, brancos, moles, como cobras 

descascadas, 16.384.‖ 

―Havia umas enormes, que iam de um ao outro lado do quarto; umas pequeninas, que se torciam 

como cobras, arregalavam os olhinhos de cobras‖ 

―Às vezes o coração se apertava como corda de relógio bem enrolada. Um rato roía-me as 

entranhas.‖ 

―- Necessitamos um governo forte, seu Luís, um governo que estique a corda. Esse povo anda 

de rédea solta.‖ 

―O cano estirava-se como uma corda grossa bem esticada, uma corda muito comprida.‖ 

―Mas aquele, comprido demais, pregado ao chão não tinha jeito de arma: parecia uma corda 

estirada.‖ 

―E olhava com insistência o cano que se estirava ao pé da parede, como uma corda.‖ 

―O vento gemia nos arames da Nordeste, e os arames balançavam como cordas.‖ 

―Eu olhava distraído os arames, que balançavam como cordas bambas. Esta comparação dos 

arames a cordas vinham-me ao espírito com insistência. Se pudesse trabalhar, escrever, livrar-

me daqueles arames...‖ 

―Pensava na miséria antiga e tinha a impressão de que estava amarrado de cordas,‖ 
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―Andava sujo, as calças com os fundilhos rotos e as bainhas esfiapadas, a gravata feita uma 

corda.‖ 

―Os pauzinhos torciam-se, a corda penetrava na carne, os ossos estalavam, os miolos 

queimavam. Eu sentia raiva, aborrecimento, piedade e nojo.‖ 

―Camilo Pereira da Silva matou-a com o macete de capar boi e Quitéria levou-a pendurada num 

pau, a cabeça encostada ao rabo, balançando como uma corda, e foi jogá-la para lá dos 

juazeiros.‖ 

―O horror que a corda me inspirava foi diminuindo, mas o desconchavo nos meus modos e nas 

minhas ideias continuou. Pareceu-me que uma das ideias estava ali em cima da mesa, simulando 

laçadas e espirais. Isto era tão burlesco, tão extravagante‖ 

―Sentei-me outra vez à mesa, o braço sobre a toalha, a mão perto da corda.‖ 

―Levantei-me, bati na mesa, e as voltas da corda tremeram. Olhei com desgosto os olhos sem 

brilho de seu Ivo. Defuntos não me comovem.‖ 

―Agora estava ali com medo de pegar numa corda.‖ 

―franzia a ventas, mordia os beiços, dava puxões na corda e grunhia. Olhavam para ele com 

admiração, e os cachimbos se envaideciam por havê-lo pegado vivo.‖ 

―Agarrei a corda, fiz dela um bolo, meti-a no bolso. O coração batia-me desesperadamente.‖ 

―Eu procurava um cigarro, sentia a aspereza da corda. Ficara no bolso desde aquela tarde, 

misturando-se aos cigarros soltos e machucados.‖ 

E cada vez mais a corda e a imagem da morte se relacionam: 

―E apertava a corda com força. Quando retirava a mão do bolso, via nos dedos os sinais que ela 

deixava, marcas roxas na pele suada. O meu desejo era dar um salto, passar uma daquelas voltas 

no pescoço do homem.‖ 

São mais de 200 palavras acerca dessa relação: canos- cobras- cordas- caibros e o 

desfecho da obra com o assassinato de Julião Tavares. 

Pode-se ver ainda que essas imagens quase forçam o narrador a cometer o crime. 

―Procurei um cigarro para acalmar-me. Não encontrei cigarras. O que achei foi a corda que seu 

Ivo me havia oferecido.‖ 

―Retirei a corda do bolso e em alguns saltos, silenciosos como os das onças de José Baía, estava 

ao pé de Julião Tavares‖ 

Chega enfim o momento de executar o crime: 

―A corda enlaçou o pescoço do homem, e as minhas mãos apertadas afastaram-se. Houve uma 

luta rápida, um gorgolejo, braços a debater-se.‖ 



 

 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

549 

 

―Ao ser alcançado pela corda, tivera um arranco de bicho brabo. Aquietava-se, inclinava-se para 

a frente, os joelhos dobravam-se, o corpo amolecia. Eu tinha os braços doídos e as mãos 

cortadas.‖ 

―A mão direita doía-me horrivelmente, mas continuei a apertar com ela a corda que a circulava.‖ 

O assassinato deveria parecer um suicídio como o de Evaristo: 

―Prendi nos dentes a outra ponta da corda, subi à cerca, trepei-me num galho da árvore.‖ 

A imagem de outro enforcado vem à mente de luís: 

―Segurei-me à corda, com o intuito de amarrá-la. Desceria. Livre do meu peso, o galho se 

elevaria, os pés de Julião ficariam suspensos como os de Cirilo de Engrácia.‖ 

Enfim, essas imagens vão construindo e dando forma à narrativa de forma que as 

sugestões preparam o leitor para o fim trágico do narrador e de seu antagonista 
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GRACILIANO RAMOS: PERFORMANCE DE UM ESCRITOR-PERSONAGEM  

 

Luiz Fernando Bezerra Felinto  

(UFCG) 

Rosângela de Melo Rodrigues 

(UFCG) 

 

Introdução  

 

Como boa parte dos amantes da literatura brasileira bem sabem, a fama do escritor 

alagoano Graciliano Ramos não é das melhores, quando falamos das suas relações sociais. O 

menino Graciliano teve uma infância muito dura no sertão alagoano do início do século XX, 

levando duros golpes na rua e principalmente dentro de casa. Nascido no ano de 1982, na cidade 

de Quebrangulo, o menino foi crescendo com a figura do pai como autoridade máxima da sua 

casa, o patriarcalismo do interior nordestino fazia-se presente e essa era uma realidade de toda 

criança nascida naquele ambiente de secas e mortes.  

  Já depois de ser conhecido e consagrado como um dos grandes escritores da literatura 

brasileira, em 1945, Graciliano Ramos publica o seu livro de memórias intitulado Infância. 

Nesse livro, ele relata os fatos que fizeram parte da sua vida e consequentemente de sua 

formação para ser o Graciliano que todos conhecemos. O relato pessoal do escritor, causou 

grande comoção na época de sua publicação por conta dessa abertura maior para o íntimo das 

suas emoções. O trauma causado por toda uma conjuntura de humilhações e medos fez com que 

Graciliano fechasse cada vez mais a porta da sociabilidade.  

O ambiente cultural que Graciliano Ramos começou a frequentar, juntamente com os 

seus amigos mais fraternais, como o escritor paraibano José Lins do Rego, era de muita alegria e 

descontração, porém o escritor alagoano mantinha-se duro nas relações pessoais. Entretanto, 

uma publicação inusitada mudou bastante a visão que tínhamos sobre essa dureza interna do 

Graciliano. Depois dessa publicação, não tínhamos apenas acesso ao ficcionista Graciliano 

Ramos, como também tínhamos acesso ao homem. O homem com sentimentos e que convivia 

com a ironia e a comicidade na sua vida cotidiana, mas que não era perceptível para os demais. 

Em 1980, vinte e sete anos após a morte de Graciliano Ramos, a sua segunda esposa, 

Heloísa Leite de Medeiros, reunir algumas correspondências trocadas do autor para com seus 

próximos. Nas suas cartas, podemos identificar um Graciliano com uma escrita totalmente 

diferente da que o tornou famoso no cenário literário do país. O escritor que mantinha um 
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aspecto rígido nas obras Vidas Secas e São Bernardo, que economizava nas palavras para 

elaborar os textos cada vez mais precisos e diretos, mostrava um lado oculto de um ar irônico, 

divertido e extremamente amoroso para com a sua amada.  

No livro intitulado Cartas, podemos encontrar uma seção especial denominada As 

Cartas de Amor, que são correspondências escritas por Graciliano a Heloísa nos primeiros 

meses do ano de 1928. O carinho e o jeito divertido de Graciliano chamaram muita a atenção de 

quem fez a leitura dessas cartas, por ter a imagem do escritor como uma pessoa seca e irritadiça. 

A publicação dessas cartas foram fundamentais para que conhecêssemos uma outra vertente do 

escritor alagoano, o que derruba a imagem de uma pessoa seca e eleva ainda mais sua afirmação 

como importante ficcionista.  

 Para analisar a forma como Graciliano Ramos se colocou nas cartas para Heloísa, 

buscamos dois conceitos fundamentais para embasar a nossa pesquisa. O primeiro conceito é o 

de performance, desenvolvido pela pesquisadora Diana Klinger. Nele relata-se como o conceito 

a partir de 1950 tornou-se uma ideia capaz de superar o impasse da vida como arte ou da arte 

como vida. O segundo conceito é o de escrita de si, do filósofo francês Michel Foucault, que 

busca localizar as funções que o autor começa a exerce a partir da afirmação de que há uma 

―morte do autor‖. 

Diante disso, ressaltamos também a importância da decisão de Heloísa, que conhecia a 

importância desses documentos, e exerceu papel fundamental na construção do personagem 

Graciliano Ramos. Sabendo a importância da publicação de escritos que não eram destinados ao 

grande público, colocou-se em evidência esse lado desconhecido do autor. Sua esposa constrói 

um personagem com essa face oculta. Dessa forma, percebemos nas cartas que Graciliano vira 

autor e personagem de sua própria escrita, mesmo sem que ele tivesse ideia desse posto quando 

ainda em vida.  

O presente artigo trará quatro tópicos principais que irão reger as nossas discussões: 

metodologia, que mostrará quais os métodos escolhidos para a nossa análise e quais as cartas 

que foram utilizadas para o estudo; fundamentação teórica, onde faremos a apresentação e 

discussão das teorias que sustentam a nossa pesquisa; análise e interpretação das cartas, tópico 

onde analisaremos as cartas escolhidas atrelando com as teorias desenvolvidas no tópico 

anterior; e as considerações finais onde falaremos um pouco sobre o porquê consideramos esse 

um trabalho relevante para as discussões da obra e para o nosso crescimento acadêmico e 

profissional.  
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Metodologia  

  

O nosso trabalho é constituído por uma pesquisa de cunho qualitativo, onde predomina-

se a forma analítica e interpretativa do texto. São sete cartas de amor que estão compostas no 

livro Cartas do escritor alagoano Graciliano Ramos, organizado pela sua esposa Heloísa Leite 

de Medeiros, que na época era a pretendente do escritor. Essas cartas são respectivamente: Por 

que não te deixaste ficar onde estavas?; És uma extraordinária quantidade de mulheres; 

Quando te falei à janela do vigário; Foi a loucura que te trouxe; Mandei-te légua e meia de 

papel coberto de letra miúda; Quando recebi tua carta, tremi de susto; Tenho observado nestes 

últimos tempos um fenômeno estranho: as mulheres morreram. 

Essas correspondências foram enviadas entre 16 de janeiro e 08 de fevereiro do ano de 

1928. Para o nosso trabalho de pesquisa, utilizaremos apenas três dessas cartas, pois os 

elementos que serão aqui expostos são encontrados nas demais. Analisar todas as cartas entraria 

em uma repetição desnecessária ao estudo. As três que comportaram o nosso trabalho são: Por 

que não te deixaste ficar onde estavas?; Quando te falei à janela do vigário; Tenho observado 

nestes últimos tempos um fenômeno estranho: as mulheres morreram. 

A análise se propõe a perceber, desenvolver e levantar a discussão de como a escrita de 

Graciliano Ramos, em relação à sua pretende, se comporta. É sabido que o estilo das obras do 

autor tornou-se conhecidas, não apenas pela sua carga narrativa intensa, ou pelos temas 

complexos como o problema da seca e as ações humanas, como na obra Vidas Secas, publicado 

no ano de 1938 e do retrato da ganância humana, juntamente com as condições de poder, como 

encontramos em São Bernardo, seu segundo romance publicado em 1934.  

O autor foi desenvolvendo um estilo que o caracterizou como um autor de linguagem 

seca e direta. Esse jeito que o escritor alagoano tem de narrar foi, e ainda continua sendo, objeto 

de estudo de estudo de diversos pesquisadores da literatura. Isso deixou marcas em sua imagem 

pessoal ou foi sua vida pessoal que deixou marcas na sua narrativa? Esse questionamento é o 

que nos guia para o desenvolvimento dessa pesquisa. Para tentar responder a esse 

questionamento, desenvolveremos analiticamente a forma como ele faz uso da construção das 

cartas.  

Para isso, na seção seguinte, conversaremos com os teóricos que, pudemos selecionar, na 

tentativa de achar uma luz para essa nova característica que não condiz com a imagem 

característica do autor. Para nos apoiar e guiar-nos por esse diálogo com uma escrita que passou 

uma vida inteira oculta.  
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Fundamentação Teórica  

 

Para dar uma sustentação maior nos trabalhos de pesquisa, buscamos caminhar 

juntamente com profissionais que viraram referência pelos seus trabalhos de grande relevância 

nas diversas áreas do conhecimento.  Em um momento de extrema responsabilidade, buscamos 

uma voz que nos guie para os caminhos interpretativos do texto, com maior autoridade de um 

embasamento, levando em consideração a seriedade quanto ao caráter científico das pesquisas 

estudadas. São nessas guias teóricas que os trabalhos acadêmicos são montados e o nosso, conta 

com um aparato teórico relevante para as condições em que pretendíamos montar o trabalho. 

Começaremos o nosso aparato teórico com a discussão do primeiro conceito que 

trazemos para compor o nosso estudo, o conceito de performance. A pesquisadora carioca Diana 

Klinger traz esse conceito que já havia sido martelado por alguns outros teóricos como: o 

antropólogo britânico Victor Turner e a filósofa norte-americana Judith Butler. Performance é 

uma palavra que vem da língua inglesa e pode ser traduzida como ―atuação‖ ou ―desempenho‖, 

porém em 1950 esse conceito começou a ganhar novas perspectivas nas ciências humanas. O 

conceito passou a designar uma ideia que seria capaz se ultrapassar os limites da dicotomia 

arte/vida. No texto a autora cita: ―Assim entendido, o gênero é considerado uma ficção 

regulatória e encarna uma performatividade por meio da repetição de normas que dissimulam 

suas convenções. A performance dramatiza o mecanismo cultural de sua unidade fabricada‖ 

(KLINGER, 2008, p. 19, grifos da autora). 

Para Judith Butler, segundo o artigo da Diana Klinger, o performático não seria o ―real 

genuíno‖, mas o total oposto disso, seria, portanto, uma artificialidade, uma encenação. 

Enquanto para Victor Turner a performance revela o caráter mais genuíno e individual de uma 

cultura. Nas Cartas de Amor de Graciliano Ramos, detectamos aspectos que podem se sustentar 

neste conceito. O escritor quebrangulense utiliza-se de uma performatividade para conquistar 

Heloísa. Não queremos dizer aqui que as intenções do autor seriam intenções falsas e sem 

nenhum tipo de verdade, a questão da performance está no campo dos arranjos internos que 

buscamos fazer para mudarmos nosso modo de agir, pensar etc. E quando se trata de literatura 

Diana Klinger afirma: ―Literatura como performance, isto é, prática inserida num contexto 

sociocultural mais amplo, no qual a figura do autor interfere no texto.‖ (KLINGER, 2008, p. 26, 

grifos da autora). Dessa forma, aproximamos nossa pesquisa muito mais da visão do 

antropólogo britânico sobre o conceito abordado.  

Em seguida, traremos para enriquecer nossa discussão, o conceito de escrita de si, 

desenvolvida pelo filósofo francês Michel Foucault. No seu ensaio intitulado O que é um autor? 
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O filósofo faz uma análise detalhada do que seria esse sujeito autor. Nessa análise, ele afirma 

que o autor das narrativas de hoje não faz a mesma função. Anteriormente a obra desenvolvia-se 

na perspectiva de uma exaltação e glória do personagem, que vinham também através de sua 

morte. Segundo Foucault, a relação da obra com o autor anteriormente era de uma imortalidade 

desse. Como foi dito no seu texto: 

 
A nossa cultura metamorfoseou este tema da narrativa ou da escrita destinadas 

a conjurar a morte; a escrita está agora ao sacrifício, ao sacrifício da própria 

vida, apagamento voluntário que não tem de ser representado nos livros, já que 

se cumpre na própria existência do escritor. A obra que tinha o dever de 
conferir a imortalidade passou a ter o direito de matar, de ser assassina do seu 

autor. (FOUCAULT, 1988, p. 36) 

 

Em outro trecho do ensaio, o filósofo coloca em xeque a validade das coisas que o autor 

escreve. Tudo que ele escreve tem validade para a composição da sua obra? Dessa forma 

podemos também nos questionar a validade das cartas pessoais de Graciliano para a composição 

da sua obra literária. Já que as correspondências pessoais não foram destinadas ao propósito da 

publicação, algumas marcas essenciais de uma construção literária podem não se fazer presente 

no ato da escrita. Será que Heloísa colocou a cereja do bolo literário que faltava? Não temos a 

menor dúvida que as correspondências se mostraram peça fundamental no contexto geral da 

obra do escritor.   

 

Poderíamos dizer, por conseguinte, que, numa civilização como a nossa, uma 

certa quantidade de discursos são providos da função ―autor‖, ao passo que 
outros são dela desprovidos. Uma carta privada pode bem ter um signatário, 

mas não tem autor; um contrato pode bem ter um fiador, mas não um autor. 

Um texto anónimo que se lê numa parede da rua terá um redactor, mas não um 

autor. A função autor é, assim, característica de modo de existência, de 
circulação e de funcionamento de alguns discursos no interior de uma 

sociedade. (FOUCAULT, 1988, p. 46) 

 

Uma das funções que o autor exerce é que sua formação não é espontânea por um 

discurso a um indivíduo apenas, a sua construção parte de uma operação que exige uma 

complexidade, foi visto pelo Michel Foucault também que toda essa construção culmina em 

uma racionalidade que chamamos de autor. Estendendo para as cartas que Graciliano escreveu, 

por mais que sejam correspondências que não tinham o intuito de publicação, o autor que está 

dentro da pessoa, nunca dorme. Graciliano nunca desfez-se do seu trabalho com a linguagem, 

pois sabia que era o seu lado autor que melhor falava através do papel e da tinta.  
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Análise e interpretação das cartas 

 

Na primeira carta que selecionamos para compor o nosso estudo que é a Por que não te 

deixaste ficar onde estavas?, que por sinal também é a primeira da seção Cartas de Amor. A 

carta é datada do dia 16 de janeiro de 1928 e relata de início um Graciliano Ramos 

extremamente aflito com as condições com que estava sendo tratado por Heloísa, sua amada e 

pretendente. O escritor mantém-se aflito por conta da economia de palavras que sua amada 

Heloísa mantinha nas correspondências que o enviava. Como todo bom escritor, Graciliano 

gosta da utilização certa das palavras e que sejam dados passos cuidadosos nessa escolha. Dessa 

forma, ao se deparar com as duas linhas e meia que chegou no papel enviado pela sua querida 

Heloísa, Graciliano assume uma performance de humor para cobrar e ao mesmo tempo fazer rir 

a jovem Heloísa. Podemos identificar isso no trecho: 

 

Heloísa: chegaram-me as duas linhas e meia que me escreveste. Pareceram-me 

feitas por uma senhora muito séria! Muito antiga, muito devota, dessas que 

deitam água-benta na tinta. Tanta gravidade, tanta medida, só vejo em 
documentos oficiais. Até sito desejo de começar essa carta assim: ―Exma. Sra.: 

tenho a honra de comunicar a v. exa., etc.‖ Onze palavras! Imaginas o que um 

individuo experimenta ao receber onze palavras frias da criatura que lhe tira o 
sono? Não imaginas. E sabes oque vem a ser isto de passar horas da noite 

acordado, sonhando coisas absurdas? Não sabes. Pois eu te conto. (RAMOS, 

1981, p. 85) 
 

A performance que o escritor assume, está composta para a conversão na mudança 

comportamental da sua pretendente. Graciliano utiliza-se da sua excelente imagem como bom 

escritor e ficcionista para convencer a amada a ser mais calorosa, por meio da escrita. O modo 

que se tinha para convencer a mulher amada a se casar, morando-a distante, em uma época onde 

a tecnologia não era tão avançada assim, era por meio de uma melhor persuasão desenvolvida 

com tinta e papel.  

A segunda carta que analisaremos é a Quando te falei à janela do vigário, que é um 

texto de enunciação muito pouco lírica, como seria esperado em uma carta de amor, construído 

aos moldes de uma exemplar narrativa de convencimento, afastado de alguns usos tradicionais 

das missivas de casais apaixonados e aproximado da narrativa ficcional. O sujeito-autor molda 

os pilares discursivos do texto com uma narratividade fincada no que classificamos como 

princípio de negação, que passa a ser uma estratégia infalível no discurso de convencimento 

direcionado à mulher a ser seduzida, no caso específico da carta em tela. 

Graciliano Ramos acabo instaurando em Heloísa, sua futura esposa, um estado 

psicológico conturbado, propiciador de uma esperada fragilidade emocional que ele 
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intencionalmente pretendeu transferir de si para ela, estabelecendo assim uma relação empática, 

essencial aos diálogos que mascaram tentativas de sujeição. Iniciar o texto com uma pergunta 

retórica (―as cartas que te envio já vão se tornando maçantes, não é verdade?‖) denuncia antes 

de tudo o estado de ser desse sujeito discursivo: impotente no controle de suas próprias ações e 

emoções. No entanto, esses sentidos, que fazem parte da imagem de si que ele pretende incutir 

na amada, ficam patentes apenas em uma primeira leitura, que tentaremos desconstruir ao longo 

de nossa análise. 

Nas construções de sentidos postas no início da carta, Graciliano elenca alguns epítetos 

bastante emblemáticos: ele é categórico ao afirmar que Heloísa está assustada, aflita e 

preocupada com o texto que, obrigatoriamente, deverá escrever em resposta. Por que ele assim 

procede? Para que ela escreva movida pela emoção (paixão), desarmada de medos, censuras e 

de todas as demais atitudes típicas de sua rígida formação cristã. Como remate dessa astuta 

estratégia discursiva, ele ordena que ela pratique uma verdadeira escrita-automática, sem reler 

ou emedar o texto. Ele deixa claro que a quer displicente, utilizando como recursos únicos para 

escrever a ele um mero lápis e um simples pedaço de papel de embrulho, pois agindo assim, no 

imaginário dele, simbolicamente a amada estaria embrulhando a si mesma a fim de transportar-

se inteira de volta às mãos do amado. Na primeira carta, escrita quatro dias antes desta terceira, 

ele já havia imposto o modo como Heloísa deveria escreve para ele: ―É preciso que tenhas 

confiança em mim, que me escrevas cartas extensas, que abras largamente as portas de tua 

alma‖. A carta que ele deseja receber deveria revelar a futura esposa sem disfarces, sem 

discursos artificialmente moldados, sem retoques estilísticos, sem retóricas vazias. 

A terceira carta que analisamos é a última da seção As Cartas de Amor, ela é intitulada: 

Tenho observado nestes últimos tempos um fenômeno estranho: as mulheres morreram. Nessa 

carta Heloísa já aparece não mais como ―querida‖, mas como ―minha idolatrada noiva‖. Nota-se 

que Graciliano conseguiu em pouco tempo convencer Heloísa a tornar-se a sua companheira 

permanente, através dos seus escritos insistentes.  Nessa carta temos uma particularidade, 

Heloísa parecia já estar respondendo, não só as cartas, mas também no contexto afetivo que já 

estaria mais aberta. 

 

Minha idolatrada noiva: acredita que não estou hoje contigo porque me foi 

impossível, inteiramente impossível, realizar a viagem de domingo. Isto por 
aqui está em festa, mas, como podes imaginar, eu trocaria de boa vontade todas 

as festas do mundo pelo prazer de me encontrar junto de ti. Tenho observado 

nestes últimos tempos um fenômeno estranho: as mulheres morreram. Creio 

que houve epidemia entre elas. Depois de dezembro foram desaparecendo, 
desaparecendo, e agora não há nenhuma. (RAMOS, 1981, p. 99)   
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No trecho citado acima, percebemos que a forma como Graciliano já estava 

completamente arrebatado de paixão por Heloísa, arriscamos dizer que esse momento seria para 

ele o ápice da relação amorosa dos dois.  Nesse momento as mulheres morreram para os olhos 

do autor, que já não era tão aberto para elas quando solteiro, demonstrando uma completa 

abertura da alma. Nesse momento percebemos que essa carta corresponde a que maior tem 

características da escrita de si na sua mais completa verdade. É nesse momento que Graciliano 

demonstra o seu lado amoroso ao extremo, sem a pressão de ter que convencer sua amada a 

querer ficar com ele. Todas as cartas encontram-se a escrita de si, mas nas de convencimento 

elas vinham permeadas por uma performance, nessa todas os dois conceitos estão presentes, 

todavia o conceito desenvolvido pelo filósofo francês Michel Foucault se sobressai.   

 

Considerações Finais 

 

Trabalhar com o Velho Graça é sempre um prazer inestimável para qualquer 

pesquisador. Graciliano Ramos colocou-se entre os grandes nomes da literatura brasileira da 

mesma forma como ele entrou para a vida, de uma forma tímida e muito firme ao mesmo tempo. 

O estilo narrativo que seus leitores tiveram a oportunidade de conhecer nos romances iniciais 

como São Bernardo, Angústia e Vidas Secas, demonstra um escritor de estilo duro, com temas 

muitas vezes intragáveis. 

O contraste se deu quando esse mesmo público leitor teve acesso as correspondências 

intimas do escritor alagoano, que demonstraram uma outra imagem do homem Graciliano 

Ramos. A parte humana que faltava na figura pública do Velho Graça, veio com a publicação 

das cartas, decididas por sua esposa Heloísa Ramos. Heloísa teve um papel fundamental, pois 

assim como J. Carmo Gomes a sua figura é conhecia pela narrativa de outra pessoa, mas sem 

dúvidas é a personagem central dessa história. Ao decidir transformar as cartas em livro, 

colocou a figura de Graciliano, que antes era o autor de todos essas correspondências, como 

personagem de sua própria escrita.   
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Introdução 

 

Este estudo tem como objetivo evidenciar um breve panorama referente à representação 

feminina a partir da obra São Bernardo, de Graciliano Ramos. Nessa direção, buscaremos traços 

pertinentes que demonstram temáticas, principalmente no que tange à dominação, invisibilidade 

e poder. Elementos esses que possibilitam destacar o quão essa obra estabelece laços entre a 

mulher da primeira metade do século XX e a mulher da contemporaneidade.   

Nesse sentido, no primeiro tópico serão apresentadas características da obra São 

Bernardo, de forma concisa, objetivando apenas revelar o período histórico o qual a obra foi 

escrita, como também o teor central da narrativa, descrevendo as peculiaridades do personagem 

protagonista, Paulo Honório, narrador e personagem principal, o qual movimenta toda a trama. 

Homem que nos tempos hodiernos poderia ser considerado um grande empresário e/ou 

fazendeiro bem-sucedido, inteligente e com um olhar de empreendedor, no entanto carrega no 

íntimo a ambição e o sentimento de adquirir riqueza a qualquer custo, uma vez que é evidente o 

seu perfil capitalista na obra e, desse modo, engana, assassina, corrompe e domina todos ao seu 

redor. 

Logo após, no segundo tópico, serádelineado, de maneira sucinta, o percurso da mulher, 

oferecendo informações tanto de caráter histórico quanto filosófico, finalizando com a 

particularização da personagem Madalena, uma mulher que diverge das demais personalidades 

femininas, tendo em vista que possui um pensamento à frente de seu tempo.   

Neste artigo estão explícitos três (03) tópicos, são eles: a) Peculiaridades da narrativa 

São Bernardo; b) Trajetória, invisibilidade, mulher; c) Particularizando a personagem Madalena 

e, por último, as Considerações finais. 
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Peculiaridades da narrativa São Bernardo  

  

Torna-se relevante retratar, brevemente, o contexto histórico e político que se situava a 

escrita do romance. A partir da década de 1930, o Brasil juntamente com o mundo no que diz 

respeito ao âmbito social, político e econômico adentra a uma ebulição política e de 

pensamentos. Manifesta-se uma época calcada na expansão do capitalismo e carimbada pela 

industrialização. O historiador Boris Fausto (1997) traz à tona um estudo referente aos anos 

1930, revelando que, com o avanço do capitalismo, o governo acredita no desenvolvimento 

econômico baseado, principalmente, pela produção industrial. Entretanto, esse modo de 

produção trouxe um agravamento no que tange às desigualdades sociais, tendo em vista que o 

acesso aos meios de produção era limitado.  

Dessa forma, gerou incoerências quanto a ―modernidade‖, já que existiam os dois lados 

da moeda, um correspondia ao desenvolvimento econômico e o outro permanecia os costumes 

baseados em situações mais remotas. Sendo assim, a referida época permeia-se por mobilizações 

e o sentimento de busca por melhores condições de vida e trabalho. A revolução de 1930, 

liderada por Getúlio Vargas, assinala a modernização no Brasil. Introduz-se a Era Vargas 

representada por um Estado que se caracteriza-se por ações que viabilizam os esquecidos, 

estabelecendo as leis do trabalho e o salário mínimo. Tal acontecimento ocasiona o êxodo rural, 

já que na cidade as possibilidades de desenvolvimento eram mais instigadoras. O governo 

também é marcado pelo autoritarismo, visto que a democracia era instituída minimamente e, 

durante o Estado Novo, instituiu-se o estado de exceção. Sendo assim, Jordão e Oliveira (2005) 

acrescentam que: 

 
O momento, como vimos, era de crise, dentro e fora do país. O mundo rumava 

para o segundo conflito mundial, mal tendo se recuperado do primeiro. O 

Tenentismo e a política Vargas acenavam com o novo, mas acabaram por fazer 

conluios com forças ativas desde a Velha República, em detrimento dos 
interesses do povo. A Literatura desse período, tanto na prosa como na poesia, 

refletiu a crise e as inquietações desses novos tempos. 

 

Nesta perspectiva, o momento político e a exaltação cultural trouxeram influência das 

manifestações ideológicas da Semana de Arte Moderna de 1922, da qual a geração de 30 sofre 

influência, ressaltando uma Literatura que volta o seu olhar para problemáticas de cunho social, 

principalmente regendo as seguintes temáticas: relações antigas de trabalho, seca, pobreza, 

exploração, fome, cangaço, dentre outros.  Desse modo, a partir de 1930 a 1945 o movimento 

modernista aflora-se. Posto que se desenvolve o romance de 30 que revela os desequilíbrios 
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sociais de maneira realista, sendo denominado como neo/realista, tendo em vista que as obras 

modernizaram o realismo/naturalismo do séc. XIX, aprimorando questões psicológicas e sociais. 

O romance foi inscrito na geração de 1930, manifesta as injustiças sociais e relações de 

poder construídas a partir de tensões entre o ―eu‖ escritor e a sociedade. Na obra São Bernardo, 

a seca não será evidenciada como principal elemento de notoriedade expresso pelo protagonista 

Paulo Honório, tendo em vista que o seu espaço excede o espaço nordestino, elencando 

problemáticas de caráter humano e mantendo um diálogo entre o homem e o Estado. Uma das 

principais nuances é revelar a era capitalista, o homem como máquina opressora, empreendedor, 

movido por uma ótica lucrativa, capaz de tudo para manter seus negócios e territórios.  

 
O meu fito na vida foi apossar-me das terras de São Bernardo, construir esta 

casa, plantar algodão, plantar mamona, levantar a serraria e o descaroçador, 

introduzir nestas brenhas a pomicultura e a avicultura, adquirir um rebanho 
bovino regular. (RAMOS, 2006, p. 12). 

 

Paulo Honório, narrador onisciente e personagem protagonista da trama, é um fazendeiro 

que pretende escrever um livro, para reconstituir sua vida, descrevendo sua história como um 

ato de reviver suas memórias. A narrativa estende-se a partir de questionamentos existenciais e 

políticos, indagações de caráter humano no combate entre o homem e o meio social. A estrutura 

da obra consiste em 36 capítulos, revelando duas histórias, com dois começos e dois finais. A 

primeira consta da produção de um livro; a segunda, o percurso de um homem problemático 

(BOSI, 2006). Por ser um romance construído em primeira pessoa, é possível o reconhecimento 

apenas da visão do narrador, desse modo, o discurso das demais personagens são suprimidos e 

manipulados, criando uma imagem por um único viés, o de Paulo Honório, que corrompe o 

discurso principalmente de Madalena. 

A história é contada pelo narrador, após dois anos da morte de Madalena, há ainda o 

tempo psicológico o que realça a binaridade do narrador personagem. Desse modo, apresenta o 

seguinte tema: o progresso e a ruína de Paulo Honório, evidenciando uma posição política de 

reificação de maneira que o único envolvimento com os indivíduos tanto familiares quanto do 

entorno era com um único e exclusivo interesse capital, tanto que não demonstrava sentimentos 

para com os próximos, como por exemplo: compaixão, caridade, amor, piedade, dentre outros, o 

que o tornava um ser mal-humorado, rígido, cruel e mesquinho. 

O enredo da narrativa consiste no percurso de Paulo Honório, movido pela ambição de 

(re)conquistar a fazenda, São Bernardo. Desse modo, é movido por um ideal de apropriação e 

lucro, respira ares de empreendedor, observa tudo como um negócio, inclusive o casamento. 

Conquista a fazenda, começa a adquirir riquezas, torna sua propriedade uma fazenda modelo da 
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região, entretanto sente a necessidade de casar-se apenas para ―preparar um herdeiro para as 

terras de São Bernardo‖. Dessa forma, procurava uma mãe com características frondosas. 

Conhece Madalena, que inicialmente não aceita a proposta, mas depois cai nas teias do 

capitalista nato. Eles têm um filho que seria uma esperança para prolongar um relacionamento 

mais harmônico, no entanto não surtiu o efeito desejado. Diante de tantas injustiças presenciadas 

por Madalena, falta de humanidade, maus tratos aos funcionários, incluindo agressões verbais e 

físicas, ela recusa-se a ser mais uma propriedade e suicida-se, encaminhando o protagonista à 

decadência psicológica.  

 

[...] Sou um aleijado. Devo ter um coração miúdo, lacunas no cérebro, nervos 

diferentes dos nervos dos outros homens. E um nariz enorme, uma boca 

enorme, dedos enormes. Se Madalena me via assim, com certeza me achava 
extraordinariamente feio. Fecho os olhos, agito a cabeça para repelir a visão 

que me exibe essas desconformidades monstruosas. (RAMOS, 1994, p.190). 

 

Dessa maneira, Paulo Honório começa a perturbar-se quanto à sua aparência, 

apresentando um aspecto de descontentamento, melancolia e desespero. Preocupa-se com a 

visão estética de como Madalena o percebia, empalidecendo-se em suas angústias. No que diz 

respeito ao título da obra, São Bernardo equivale ao nome da fazenda, consta do objeto primário 

de ambição do protagonista, principal espaço físico e social dos acontecimentos dramáticos. A 

fortuna da personagem é adquirida à mercê do estado de pobreza e desamparo dos empregados. 

Desse modo, a fazenda não permeia o eixo fundamental da trama, cujo assunto central é o 

personagem, tendo em vista que todas as ações circundam em torno de Paulo Honório. Para 

Candido (2006, p. 25-30), ―[...] São Bernardo é centralizado pela irrupção de um personagem 

forte, e este, a seu turno, pela tirania de um sentimento dominante. [...]‖. O autor revela o 

sentimento que realmente é a força motriz de Paulo Honório, a dominação. 

 

Trajetória, invisibilidade, mulher 

 

Para tratar sobre a condição feminina, torna-se essencial traçar um breve panorama 

histórico da vivência da mulher ao longo dos tempos. Inicialmente buscar-se-á respaldo nas 

palavras da autora Zuleika Alambert (2004, p. 27), que nos diz: 

 

Na aurora da humanidade não podemos falar na existência de desigualdades 

entre o homem e a mulher. Naquele tempo, não existiam povos, nem Estados 

separados; os seres humanos viviam em pequenos grupos (hordas) e, depois em 
famílias e tribos. (...) eles tinham que se manterem agregados, solidários entre 

si, para sobreviver e se defender dos animais ferozes e das intempéries. Quem 

se Será que essas relações de poder e diferenças que vemos hoje entre homens 
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e mulheres sempre foram dessa mesma maneira? autoria própria marginalizava 
perecia. Logo, não havia uma superioridade cultural entre homens e mulheres. 

 

Nesta perspectiva, reflete-se o período da pré-história, os seres humanos conviviam 

predominantemente sem nenhuma hierarquia desenfreada dos sexos. Homens e mulheres 

conviviam de maneira harmônica, de modo que por mais que a mulher não detivesse tanto 

poder, tinha obrigações que favoreciam a sobrevivência de todos, como: ―trabalhava a terra, 

domesticava animais, cuidava das crianças, velhos e doentes, além de criar vasilhames, utilizar o 

fogo, preparar unguentos, poções, enquanto o homem ia à caça de alimentos‖ (ALAMBERT, 

2004, p. 27). A mulher daquela época tinha papéis relevantes, como também eram consideradas 

seres divinizados, por possuírem o poder de gerar vidas.  

É perceptivo que a mulher mantinha uma relação ativa com as atividades agrícolas, no 

entanto alguns críticos relatam que a invenção do arado é a responsável pela inferiorização da 

mulher, visto que a partir de tal descoberta há uma valorização do trabalho masculino, tendo em 

vista que o arado exigia mais força, geneticamente, o homem é mais forte fisicamente, se 

comparado à mulher. Houve, segundo Alambert (2004), um desconhecimento das sociedades 

igualitárias, causando uma invisibilidade feminina, visto que os homens ignoram a presença da 

mulher na composição histórica da humanidade. Tedeschi (2008, p. 49) traz à tona as primeiras 

representações da história sobre o feminino referente ao discurso filosófico: 

 

O papel do olhar masculino na teoria filosófica transforma a mulher em objeto. 

Apresentam as mulheres como criaturas irracionais, sem pensar próprio, pouco 

criativas, sem espírito estético, dependentes do seu corpo e que, portanto, 
necessitavam, devido à natureza, ser submissas e controladas pelos homens. 

Essas representações ligadas ao poder masculino produziram a identidade e a 

alteridade. 
 

Nesse sentido, a matriz filosófica grega afirmava que as mulheres eram seres 

―imperfeitos‖, logo seguia-se uma tendência natural, sendo estas inferiores e submissas aos 

homens. A mulher daquele tempo, tinha embutido intrinsecamente imposições sociais referentes 

não só a obediência, mas, também, reverenciavam tais preceitos como íntegros e leais, sendo 

dignos de serem seguidos. Educadas em sua maioria por homens, integradas em uma cultura e 

educação predominantemente machista, desempenhavam suas funções sociais de modo que 

estes eram incontestáveis e definitivos. Tais papéis foram preestabelecidos de acordo com a 

cultura e ideologia social, mantendo uma relação diretamente com a história, corroborando com 

a descrição de Tedeschi (2008, p. 63), 

 

A cultura greco-romana ditou através de seus discursos, e do imaginário, 

―verdades‖ sobre a natureza feminina, que foram herdadas pelo cristianismo. 
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Embasada no pensamento aristotélico, a doutrina cristã construiu uma maneira 
de compreender o mundo ocidental, ditando as palavras e as ações a partir do 

cruzamento entre o discurso filosófico e o religioso. 

 

As reflexões filosóficas gregas geraram a fragmentação, a divisão dos espaços e dos 

papéis sociais entre homens e mulheres. Acrescenta-se, ainda, a divisão doméstica e pública, 

apresentada como incorporada na natureza. Dessa forma, tal função ―natural‖ contribuirá para a 

posição da mulher na história, sendo o discurso e as práticas discursivas da Igreja como 

intensificadores dessa natureza. Toma-se como apoio as constatações de Tedeschi (2008, p. 64) 

no que dizem respeito à influência dos relatos bíblicos para a imagem do feminino: 

 
O destino biológico das mulheres, fundamentado pelos gregos, vai se estender 

à formação dos pilares do cristianismo ainda no mundo romano. É essa tradição 

que vai marcar decisivamente um pensamento e uma prática voltados à 

inferiorização da mulher. Os relatos bíblicos da criação, delegando à mulher a 
culpa pela tentação e, consequentemente, pelo pecado em relação a Deus, terá 

efeitos terríveis e duradouros na história sobre a dignidade e a imagem do 

feminino. 
  

A própria ordem da criação é tida como argumento de inferiorização da mulher que 

foram representadas pelo cristianismo como seres derivativos, tendo em vista que o homem, de 

acordo com a história, foi criado primeiro e a mulher posteriormente. Os argumentos teológicos, 

ressaltam que a mulher se revela sempre após o homem e com intuito de estar sempre disposta a 

ajudá-lo. ―O Senhor Deus disse: Não é conveniente que o homem esteja só: vou dar-lhe uma 

auxiliar semelhante a ele‖ (GÊNESIS, 2,18). Diante deste versículo, a Teologia Cristã, o revelou 

como aporte fundamental para conservação da hierarquia dos sexos presentes nas famílias e 

entidades cristãs. Desse modo, é válido destacar que as estruturas sexuais implantadas na 

sociedade, foram decorrentes dos códigos de direcionamento do Velho Testamento. Tedeschi 

(2008, p.107) aborda uma reflexão perante o espaço simbólico predestinado à mulher, 

afirmando que: 

 
[...] O espaço do lar, da casa, se apresenta como o espaço da atividade 

feminina, um espaço onde um trabalho é desenvolvido diretamente: a dona de 

casa fia, tece, trata e limpa a casa, ocupa-se dos animais domésticos, assume os 

deveres da hospitalidade, do acolhimento, dos ―amigos‖ do marido, o zelo dos 
filhos, etc. Mas os afazeres do espaço da casa não são para a mulher uma 

―atividade‖ que ela possa desenvolver com autonomia. A fundamentação 

aristotélica que especifica o trabalho feminino e que se tornou o referencial 
para todo o período repete que, no interior das paredes domésticas, o marido 

continua a ser o senhor, responsável pelas pessoas e proprietário dos bens. 

(TEDESCHI, 2008, p.107) 
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Os papéis femininos eram bem limitados, sendo apenas interligados ao essencial para 

estabilidade familiar. Mesmo elas estando confinadas nesse espaço, não possuíam a liberdade 

perante o lar de expressar suas vontades, decisões e desejos. Desse modo, o poder concentrava-

se ao gênero masculino, defendido pelas autoridades eclesiásticas, favorecendo os princípios dos 

homens, assim as mulheres ficavam dependentes das decisões determinadas por eles que, 

geralmente, revelavam imposições, que funcionavam como leis a serem seguidas pelas 

mulheres. Além da função de dona de casa, é estabelecida outra posição à mulher, Tedeschi 

(2008, p. 104) certifica que: 

 

Passam então a ser delimitadas novas funções especificamente femininas em 

relação às crianças, a fim de gerar um ―consenso‖ biológico e um ―caráter 

inato‖ a assumir um significado social. A demarcação desse espaço do 
―materno‖ com algo ―inato‖ à constituição feminina e, consequentemente, a 

devoção das mães aos filhos através dos conselhos, da educação, torna-se 

espaço de novas ideias, que delimitarão e criarão novas funções à mulher: a 
educação. 

 

Nesse sentido, a maternidade, nesse momento, se estenderá, visto que além de cuidar da 

casa e zelar dos filhos, a mulher adquire uma nova função, a de educadora, a qual foi 

transpassada às mulheres que determinada função já lhe está internalizada. Assim, cabendo ao 

gênero feminino a responsabilidade de orientar e direcionar a criança do presente e, 

consequentemente, a sociedade do futuro. Dessa forma, Woolf (1947) traz à tona algumas 

afirmativas que perpetuavam a definição da mulher: 

 

Napoleão as considerava incapazes. O dr. Johnson pensava o oposto. Elas têm 

ou não têm alma? Alguns selvagens afirmam que não. Outros, ao contrário, 
sustentam que as mulheres são semidivinas e adoram-nas em função disso. 

Alguns sábios asseguram que elas são mais vazias de cabeça; outros, que têm 

uma consciência mais profunda. (WOOLF, 1928, p. 38) 
 

O fragmento acima evidencia de maneira sucinta a situação das mulheres, uma vez que a 

obra contém vários posicionamentos, entretanto é explanada de maneira explícita a problemática 

que as mulheres enfrentavam, palavras duras e fortes foram pronunciadas contra as aptidões 

femininas, sendo estas totalmente inferiorizadas e menosprezadas pelo sexo oposto. Simone de 

Beauvoir ratifica em uma das suas mais famosas falas do livro ―Segundo Sexo‖ que: ―Não se 

nasce mulher, torna-se mulher‖ (BEAUVOIR,1980, p. 9). Entretanto, a disparidade não se 

associa ao natural, então como dá-se a sua ocorrência? Trata-se do maior obstáculo enfrentado 

por Simone de Beauvoir, a partir de uma leitura antropológica filosófica do feminino, enquanto 

uma distorção cultural. Acrescenta-se ainda à afirmativa de que ―não se nasce mulher, torna-se 

mulher‖ que ―nenhum destino biológico, psíquico ou econômico define a forma que a mulher ou 
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a fêmea humana assume no seio da sociedade‖, (BEAUVOIR1980, p. 9). Sendo assim, o 

contexto articulado da civilização, estabelece uma representação no sentido depreciativo e 

insultuoso com o feminino na cultura. Não sendo justificável através de nenhum aspecto a 

condição dada as mulheres. 

 

Particularizando a personagem Madalena 

 

Madalena, uma mulher que diverge das demais personalidades femininas, tendo em vista 

que possui um pensamento à frente de seu tempo, tinha, como formação, professora, o que 

corrobora para que seu amplo leque de conhecimento interfira em suas atitudes contextuais. 

Educada em demasia, intelectual, escrevia artigos, além de demonstrar beleza externa e interna, 

visto que era comunista, caridosa para com os mais necessitados. Com tantas qualidades, 

chamava a atenção de todos, incluindo os amigos particulares do personagem principal, Paulo 

Honório, o qual, a partir de comentários dos amigos, começa a demonstrar interesse para com a 

moça. Após se conhecerem, pouco tempo depois demonstra interesse em levá-la para ser 

professora na Fazenda São Bernardo, mas com a resistência de Madalena confessa-lhe que toda 

essa conversação era tudo ―tapeação‖.  

O interesse que o move é o da efetivação do casamento, não por amor, mas como 

empreendimento.  Ramos (1994, p. 88) destaca essa perspectiva no seguinte fragmento: ―quer 

que lhe diga? Se chagarmos a acordo, quem faz um negócio supimpa sou eu‖. Paulo Honório 

envolve todos que estão no seu entorno com seu discurso autoritário, dominador e persuasivo, 

com Madalena não foi diferente. Gonçalves (2012, p. 44) evidencia um pouco sobre o discurso 

de Paulo Honório: 

 

Em seu discurso manipulador, o narrador personagem de São Bernardo utiliza-
se, ao lado dos procedimentos persuasivos, de formas expressivas repreensivas 

– repercutidas no nível da ação – que portam um sentido autoritário, com a 

finalidade de impor aos outros personagens, sem possibilidade de contestação, 
sua ideologia de dominação e exploração e os princípios que a sustentam e, 

assim, dar sequência a seu projeto de conquistas, no plano diegese. 

 

É perceptivo no discurso do protagonista a efetivação do poder, revelando ações 

impositoras, de modo que sua palavra não pode ser contrariada, suas ordens têm efeito de lei 

para com todos que o circundam, principalmente, Madalena. A seguir, Ramos (1994, p.88) 

apresenta de forma sucinta o pensamento de Paulo Honório referente à mulher: ―A senhora, pelo 

que mostra e pelas informações que peguei, é sisuda, econômica, sabe onde tem as ventas e 

pode dar uma boa mãe de família‖. O trecho anterior, demonstrado a partir de uma fala do 
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fazendeiro revela através do seu discurso, como é forte o pensamento patriarcal da época, de 

modo que as funções femininas são determinadas exclusivamente para ser dona de casa e 

dedicar-se aos cuidados do filho e marido. Portanto, inferiorizando e estabelecendo paredes 

limitadoras da liberdade feminina.  

Nesse sentido, a seguir expressa-se um trecho marcante do discurso de Paulo Honório 

reverenciando o sentimento de agressividade para com a esposa. ―O meu desejo era pegar 

Madalena e dar-lhe pancada até o céu da boca. Pancada em D. Glória também, que tinha gasto 

anos trabalhando como cavalo de matuto para criar aquela sobrinha‖ (RAMOS,1994, p.139). A 

ótica que permeia as atitudes de Paulo Honório é sempre dominar e solucionar os problemas por 

meio da violência, agressividade, dominação e persuasão. Esses elementos são marcantes em 

sua atuação, envolve desde funcionários a inimigos e esposa.  

Vale ressaltar outro processo significativo referente à representação da mulher, é o da 

reificação. Evidencia a animalização da mulher, que se torna ―cabra‖, ―galinha‖, ―vaca‖, ―égua‖, 

―cachorra‖, a vítima perde a essência de ser para regredir ao status de propriedade. Visto que se 

despreza o respeito e se perde a dignidade da mulher a partir do momento que é comparada ao 

animal irracional. Tal processo ocorre visivelmente na obra, predominante empregado para 

referir-se à personagem feminina. Destacar-se-á um fragmento no qual Paulo Honório refere-se 

à esposa com tais expressões: ―Deixa ver a carta, galinha‖ [...] ―Mostra a carta, perua‖. 

(RAMOS,1994, p.141).  Palavras ofensivas são utilizadas pelo personagem, que desqualificam, 

desumanizam a figura feminina. No que tange ao mesmo processo, destacamos, ainda, a 

seguinte passagem: ―Mulheres, criaturas sensíveis, não devem meter-se em negócios de 

homens‖. Realça-se, além do processo de coisificação a partir da expressão ―criaturas‖, utilizada 

normalmente para referir-se a animais, como também o adjetivo ―sensíveis‖, o que permanece o 

mesmo discurso da mulher como sendo o ―sexo frágil‖, além da proibição e particularização da 

administração dos negócios, exclusivamente destinada aos homens, o que inferioriza a mulher.  

A crueldade e a desconfiança eram outras marcas registradas do fazendeiro. 

Questionava-se quanto à fidelidade de sua esposa. Imaginando ser traído, indagou: ―E se eu 

soubesse que ela me traía? Ah! Se eu soubesse que ela me traía, matava-a, abria-lhe a veia do 

pescoço, devagar, para o sangue correr o dia inteiro‖ (RAMOS, 1994, p. 150). Ao proferir 

tamanho desequilíbrio, tenta redimir-se de sua maldade ao afirmar que:  

 
Mas logo me enjoava do pensamento feroz. Que rendia isso? Um crime inútil! 

Era melhor abandoná-la, deixá-la sofrer. E quando ela tivesse viajado pelos 

hospitais, quando vagasse pelas ruas, faminta, esfrangalhada, com os ossos 

furando a pele, costuras de operações e marcas de feridas no corpo, dar-lhe 
uma esmola pelo amor de Deus (RAMOS, 1994, p. 150).  
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Salta aos olhos, como o personagem é ambíguo, visto que ele mesmo afirma ―enjoava do 

pensamento feroz‖, todavia, logo após, traz um discurso fundamentalmente cruel, ríspido  e, 

sobretudo, de dominação e apoderamento da mulher. Tendo em vista que se considera 

financiador da sobrevivência, saúde e existência feminina. Desse modo, demonstra que, se a 

mulher não estiver ao lado do homem, estará condenada ao fracasso. Sendo vítima da miséria, 

ausência de cuidados e tratada como algo sem relevância, constata-se uma reflexão conturbada 

do protagonista, principalmente quando se trata de Madalena, que é uma mulher instigadora do 

pensamento revolucionário feminista da época. Estudiosa, com profissão estabelecida, 

intelectual, escritora, o que indica que, possivelmente, não iria ser conduzida a ruínas e tamanho 

desastre. A personagem feminina antes de casar-se era a responsável por sua sobrevivência, o 

que revela que a mulher tinha condições de sustentar-se sem auxílio do sexo oposto. 

 

Considerações Finais 

 

No transcorrer do trabalho, é perceptível o quão o período patriarcal sobressai-se na 

narrativa, o que possibilita uma análise histórica abrangente no que diz respeito à representação 

feminina. Nessa perspectiva, as mulheres tiveram uma imensa notoriedade nas obras gracilianas, 

funcionando como fontes de compreensão histórica para os estudiosos da atualidade. 

Representam momentos de preconceito agudo socialmente, permitindo uma reflexão e uma 

visão panorâmica do período vigente. 

Basicamente, a obra consiste em relacionamento o qual apresenta uma hierarquia social, 

domiciliar e sentimental, visto que o homem se encontra no topo da pirâmide, dominando todas 

as esferas, entretanto a mulher ocupa uma posição submissa, reside na base de subdivisão 

correspondente a não privilegiada, encontra-se presa a uma teia de aranha que é tecida por 

parâmetros fixos o que impossibilita a conquista dos seus objetivos. Dessa maneira, é barrada 

por um sistema falocêntrico, o qual determina as funções da mulher, que continuava centrada 

nos abrigos domésticos.  

A personagem Madalena possibilitou uma reflexão quanto às vivências femininas da 

época, os modos de pensar, a posição na sociedade centrada apenas ao campo doméstico e 

cuidados dos filhos e marido. Madalena foge desses padrões estabelecidos, entretanto a 

sociedade tenta impor-lhe funções e comportamentos, visto que as mulheres eram criadas para 

obedecerem, inicialmente os pais e logo após os maridos. São viabilizadas de forma repugnante 

e preconceituosa, tidas como seres imperfeitos, desde a era da formação dos seres e, também, 
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filosoficamente, sendo consideradas seres inferiores, submissos e alienados. Diante do que foi 

analisado, a exposição dos fatos descritos pelo narrador Paulo Honório, encaminha-se para uma 

tentativa de compreensão histórica, que proporciona uma reflexão, principalmente, no que tange 

à representação feminina na sociedade. 
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POESIA E RESISTÊNCIA: A FRUSTRAÇÃO DO DESEJO DE COMUNICAÇÃO EM 

VIDAS SECAS 

 

Maria de Lourdes Dionizio Santos  

(UERN) 

 

Trata-se da realização de uma leitura do capítulo ―O menino mais novo‖, integrante do 

romance Vidas secas, de Graciliano Ramos, a partir da qual percebemos o desejo frustrado do 

personagem infantil em sua tentativa de atrair a atenção dos membros do grupo para o que se 

passa em seu entorno, nas ações de Fabiano, a exemplo de quando o menino deseja surpreender 

com suas ações o irmão e a cachorra, ou tenta comunicar à mãe as façanhas do pai, e dela recebe 

um cascudo. Percebe-se, neste episódio, haver indignação do referido personagem, ao notar a 

indiferença dos pais e da cachorra às suas façanhas, ao imitar o chefe de família, seu herói.  

Partindo desses pressupostos, verificamos que esta obra suscita uma discussão a respeito 

da resistência da poesia conferida em sua estrutura, ao observarmos a recusa ou negação da 

comunicação entre os indivíduos, elemento fundamental que estrutura a relação entre os homens 

em sociedade.  

Dessa forma, amparados em leituras fundadoras que fornecem suporte à discussão sobre 

a temática em questão, buscamos inferir sobre a poesia e sua resistência na narrativa de Vidas 

secas, estabelecendo um diálogo com abordagens críticas e teóricas de autores que iluminam 

nossas reflexões e análise, no sentido de apresentar um contributo para os estudos da literatura, 

bem como para a disseminação da obra de Graciliano Ramos. 

Com base nisso, perguntamo-nos: a quem interessa a essência humana, suas emoções e 

sentimentos, quando se vive em um mundo materialista? Onde encontrar a poesia, quando nos 

vemos dominados e impedidos de sentir e pensar, qualidades caras ao ser humano, nos tempos 

atuais? São inquietações como essas que nos impulsionam a buscar respostas para nossas 

indagações.    

Ao fazermos uma leitura do capítulo ―O menino mais novo‖, da obra em análise, 

notamos a vida brotar de suas páginas, no gesto de uma criança, quando, a fim de imitar 

Fabiano, o menino mais novo ―[...] botou os arreios na égua alazã e entrou a amansá-la. [...] era 

o desejo vago de realizar qualquer ação notável que espantasse o irmão e a cachorra Baleia‖ 

(RAMOS, 1994, p. 47). Essa sua tentativa advinda de seu embevecimento pelo pai, o qual se 

elevava, em sua representação, imerso na indumentária de vaqueiro, conforme observamos no 

seguinte fragmento da obra: 
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Naquele momento Fabiano lhe causava grande admiração. Metido nos couros, 

de perneiras, gibão e guarda-peito, era a criatura mais importante do mundo. As 

rosetas das esporas dele tilintavam no pátio; as abas do chapéu, jogado para 
trás, preso debaixo do queixo pela correia, aumentava-lhe o rosto queimado, 

faziam-lhe um círculo enorme em torno da cabeça (RAMOS, 1994, p. 47). 

 
No destaque acima, fica ressaltada a admiração e o respeito que Fabiano impõe, ao 

figurar na imagem de um ser que se agiganta e se diviniza, causando a impressão de herói ao 

filho mais novo. Tal imagem, que se avulta aos olhos do menino mais novo, é elaborada na 

expressão do narrador onisciente, bem como no realce da seleção vocabular da obra, em que se 

cria uma figura monumental de Fabiano, marcando a hierarquia do chefe de família, perante o 

olhar do filho mais novo. 

A revelação dessa dimensão gigantesca da imagem do pai aos olhos do filho configura-

se no alumbramento, próprio da poesia, cujo instante desvela o encantamento do outro diante de 

quem se deslumbra. Isto se confirma no seguinte excerto do capítulo da obra em estudo: 

 

O animal estava selado, os estribos amarrados na garupa, e sinha Vitória 
subjugava-o agarrando os beiços. O vaqueiro apertou a cilha e pôs-se a andar 

em redor, fiscalizando os arranjos, lento. Sem se apressar, livrou-se de um 

coice: virou o corpo, os cascos da égua passaram-lhe rente ao peito, raspando o 

gibão. Em seguida, Fabiano subiu ao copiar, saltou na sela, a mulher recuou – e 
foi um redemoinho na catinga (RAMOS, 1994, p. 47). 

 

Trepado numa porteira do curral, o menino mais novo torcia as mãos suadas, 
estirava-se para ver a nuvem de poeira que toldava as imburanas. Ficou assim 

uma eternidade, cheio de alegria e medo, até que a égua voltou e começou a 

pular furiosamente no pátio, como se tivesse o diabo no corpo. De repente, a 
cilha rebentou e houve num desmoronamento. O pequeno deu um grito, ia 

tombar da porteira Mas sossegou logo. Fabiano tinha caído em pé e recolhia-se 

banzeiro e cambaio, os arreios no braço. Os estribos, soltos na carreira 

desesperada, batiam um no outro, as rosetas das esporas tiniam. (RAMOS, 
1994, p. 47-48). 

 

As passagens supramencionadas atestam o teor poético da linguagem, que caracteriza o 

reconhecido valor estético de Vidas secas, ao transportar o leitor para um mundo cuja natureza é 

destacada em sua essência, apresentando o sujeito social em sua inteireza ou incompletude. Essa 

oposição assinala a presença da poesia na referida obra, quando fundamenta a autenticidade da 

condição humana, em suas contradições.  

Dessa forma, percebemos, no decurso da narrativa de Vidas secas, o soar da voz que 

conta algo que parece distante, ao mesmo tempo que evoca algo familiar ao leitor. Assim, os 

elementos narrados remetem a um tempo e espaço passados, embora reflitam um presente que 
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nos é familiar. Afinal, poderíamos pensar em uma ruptura com o passado, ou esbarraríamos 

nele, de forma que qualquer tentativa de negá-lo configuraria a falta de saída?  

Aliás, o que é o presente senão uma interface do passado, ou o moderno calcado na 

tradição? Talvez seja esta mediação entre o tradicional e o moderno, uma das formas e 

procedimentos de narrar que instigue e prenda o leitor na contemplação dessa obra, a qual 

apresenta-lhe novos elementos a cada leitura.  

Em Vidas secas, deparamo-nos com o humilde cotidiano de seres humanos 

representados pelos personagens que estão submetidos a uma realidade opressora contra a qual é 

inútil lutar, tendo em vista a impossibilidade de reverter a perversidade de um sistema social-

político-econômico que rege a sociedade e mina as forças dos indivíduos, não obstante sua 

tentativa ou desejo de resistir a tal contexto. Esta busca de resistência materializa-se nos objetos 

e fatos narrados, como demonstram os exemplos acima, através das ações realizadas pelos 

personagens.  Compatíveis com a escolha do criador da obra, alinham-se os objetos de uso 

comuns à forma de vida dos indivíduos, bem como os seus gestos, os movimentos do animal e a 

respectiva descrição da natureza, atendendo ao critério de verossimilhança da narrativa. Neste 

sentido, a resistência da poesia imprime-se na linguagem dessa obra, desde a seleção sobre o 

que, como e porque narrar determinadas coisas e pessoas, e impinge um caráter singular à 

escritura desse romance.  

Compreendemos, assim, que os pertences narrados são essenciais uso imediato dos 

retirantes, indispensáveis ao seu uso imediato. Tais objetos possuem valor significativo que 

traduz a poesia.  

A propósito disso, remetemos ao que afirma Hugo Friedrich (1978), quando o mesmo 

discorre sobre a ―desumanização da arte‖ – de Ortega e Gasset. Segundo Friedrich (1978, p. 

172),  

 

Às muitas variantes da desumanização pertence também uma lírica que só tem 

objetos como conteúdos. Aqui é significativa não apenas a escolha das coisas 
mais fúteis possíveis, mas também a renúncia a qualquer qualificação. [...] Os 

assuntos de sua poesia livre de formas chamam-se pão, porta, concha, seixos, 

vela, cigarros. [...] O eu que os acolhe é fictício, é mero suporte da linguagem. 

Esta, sem dúvida, está muito longe de ser realística. A rigor, não deforma os 
objetos, mas os faz enriquecer tanto ou infunde aos objetos, rígidos por 

natureza, uma vida tão singular, que cria uma irrealidade sobrenatural. Mas o 

homem está excluso. 
 

Friedrich (1978, p. 172-173) acrescenta que, 

 

[...] precisamente esta poesia pseudo-objetiva chama a atenção para o fato de 

que o homem, na totalidade da lírica moderna, subsiste de um modo distinto, 
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ou seja, como linguagem criativa e fantasia. A desumanização dos conteúdos e 
das reações anímicas se verifica partindo do poder absoluto e ilimitado que o 

espírito poético concebe a si mesmo. Também na poesia, o homem tornou-se 

ditador de si mesmo. Aniquila sua naturalidade própria, se exila do mundo, 
exila também este, para satisfazer sua liberdade própria. Este é o paradoxo 

singular da desumanização.  

 

Desse modo, a escolha por determinados objetos a serem narrados na obra contribui para 

o entendimento de que eles são bens imediatos, imprescindíveis à existência dos seres humanos, 

confundindo-se com o vazio das vidas das personagens. 

Este modo de escritura nos remete ao que assinala Adorno, em sua ―Posição do narrador 

no romance contemporâneo‖, em cujo texto observa-se a posição paradoxal do narrador, o qual 

não tem mais o que narrar, uma vez que não tem mais ouvinte/leitor, ao mesmo tempo em que, 

mesmo diante de sua impotência em meio ao desapontamento dos fatos, aquele é compelido a 

narrar.  

Desse modo, segundo Adorno (2012, p. 55), ―não se pode mais narrar, embora a forma 

do romance exija a narração‖. Considerado por este filósofo como ―a forma literária específica 

da era burguesa‖, o romance ―[...] teve como verdadeiro objeto o conflito entre os homens vivos 

e as relações petrificadas. Nesse processo, a própria alienação torna-se um meio estético para o 

romance‖. Ou seja, na concepção de Adorno, ―[...] contar algo significa ter algo especial a dizer, 

e justamente isso é impedido pelo mundo administrado, pela estandardização e pela mesmice‖ 

(ADORNO, 2012, p. 56).  

Nessa perspectiva, este filósofo esclarece que: 

 

A reificação de todas as relações entre os indivíduos, que transforma suas 

qualidades humanas em lubrificante para o andamento macio da maquinaria, a 
alienação e a autoalienação universais, exigem ser chamadas pelo nome, e para 

isso o romance está qualificado como poucas outras formas de arte (ADORNO, 

2012, p. 57). 

 

Essa reflexão de Adorno elucida a problemática que gera as tensões estabelecidas ―entre 

os homens vivos e as relações petrificadas‖ (ADORNO, 2012, p. 58), representados no romance 

em discussão, fornecendo os argumentos para a compreensão de como se dá o processo de 

reificação dos indivíduos em uma sociedade administrada. De acordo com o filósofo 

supramencionado, 

 

[...] 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 estranho no contexto do estranhamento 

cotidiano imposto pelas convenções sociais. (ADORNO, 2012, p. 58). 
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Essas considerações de Adorno ficam patentes em toda a obra Vidas secas, contudo, 

detendo-nos no recorte do capítulo ―O menino mais novo‖, percebemos a frustração de seus 

anseios a partir da manifestação de seus sentimentos, quando é tratado com indiferença e 

agressividade, o que pode ser conferido no destaque a seguir, retirado dessa obra: 

 

Sinha Vitória cachimbava tranquila no banco do copiar, catando lêndeas no 

filho mais velho. Não se conformando com semelhante indiferença depois da 
façanha do pai, o menino foi acordar Baleia. [...] A cachorra abriu um olho, 

encostou a cabeça à pedra de amolar, bocejou e pegou no sono de novo 

(RAMOS, 1994, p. 48). 
 

A persistência do menino em busca de atenção esbarra com a impaciência da mãe, ao 

―puxar a manga do [seu] vestido [...] desejando comunicar-se com ela. Sinha Vitória soltou uma 

exclamação de aborrecimento, e, como o pirralho insistisse, deu-lhe um cascudo‖ (RAMOS, 

1994, p. 48). 

Em seguida, deparamo-nos com a insistência da criança, na tentativa de obter atenção, 

desta vez, de Fabiano, por quem sua admiração aumentava. ―Apesar de ter medo do pai, chegou-

se a ele devagar, esfregou-se nas perneiras, tocou as abas do gibão.‖ No entanto, ―Fabiano 

desviou-o desatento, entrou na sala e foi despojar-se daquela grandeza‖ (RAMOS, 1994, p. 48). 

A atitude de Sinha Vitória e de Fabiano revela a intolerância dos mais velhos em relação 

à criança que, em nossa sociedade, é tratada sem a devida atenção. Mais que isso, esse descaso 

materializa a violência, cuja prática torna-se naturalizada por uma cultura em que se abandona 

menores indefesos, quando deveriam ser protegidos pelos seus responsáveis. Assim, O menino 

mais novo, em seu anonimato, ressalta a tradição cultural de uma sociedade que negligencia e 

marginaliza as crianças, dispensando-se do cuidado e proteção que elas necessitam. Dessa 

forma, no dizer de Bosi (1988, p. 16), ―[...] a condição da infância era trabalhada como um 

tecido de sonhos e desejos impotentes para alcançar as proezas do adulto [...]. Fabiano e Sinha 

desafogam-se com a agressão física‖.  

Resulta, desse procedimento, a decepção do filho que observa e admira, e, no seu 

encantamento pelo herói, se esvanece e torna-se invisível, restando-lhe apenas a angústia por 

perceber-se em tal condição, como ocorre na cena supramencionada, destacada do romance. 

Assim, dizendo com Bosi (1988, p. 16), ―O menino mais novo acalenta imagens que nascem do 

seu enlevo pelo pai‖.  

Aqui, a arte literária desvela o simbolismo dessa violência, tocando, através da narrativa, 

a sensibilidade do leitor, quando apresenta o sofrimento do ser humano representado pelo outro, 

o personagem. Assim, a decepção da criança causada pela rejeição dos seus entes próximos, 
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que, em lugar de lhe darem afeto, o desprezam. Relegado ao abandono, ―O menino deitou-se na 

esteira, enrolou-se e fechou os olhos. Fabiano era terrível. No chão, despidos os couros, reduzia-

se bastante, mas no lombo da égua alazã era terrível‖ (RAMOS, 1994, p. 49). 

No discurso poético, essa imagem que recria a realidade e nos coloca num cenário que 

nos faz observar de perto as personagens e o compasso dos seus movimentos que coincidem 

com o ritmo das pulsações dos seus corações. O som das palavras concretiza a ação concluída 

pela função das mesmas na poesia, a de se transformar em objeto, realizando a coisa 

representada, a qual transcende o signo linguístico. 

A narrativa de Vidas secas transpõe a poesia do cotidiano, que emite ao leitor um 

conteúdo imagético-emocional, constituindo uma oposição entre o polo positivo e o negativo, a 

ser enfrentada pelos personagens, os quais se identificam com a paisagem. 

Em ―O menino e o inferno‖, Alfredo Bosi apresenta uma relevante contribuição, ao 

realizar uma análise comparativa ―dos dois capítulos seguidos de Vidas secas‖, ressaltando ―a 

frustração da criança perante o universo do adulto nas condições de vida sertaneja‖ (BOSI, 

1988, p. 15). Em sua análise, após elaborar uma síntese dos desejos, sonhos e fantasias do 

menino mais novo, aponta para uma remota possibilidade de realização de seus anseios. Nesta 

perspectiva, Bosi pondera que, para o menino mais novo,  

 
A felicidade é um quando, é um se que a imaginação realiza num relance. [...] 

o pequeno está imerso na crença de um mundo invisível que guarda relações 

diretas com o cotidiano. Ele ―enxergava viventes no céu, considerava-se 
protegido, convencia-se de que forças misteriosas iam ampará-lo. Boiara no ar, 

como um periquito‖. (BOSI, 1988, p.15). 

 

A forma romanesca de Vidas secas nos põe diante dos olhos a criação da sua poesia, ao 

observarmos, através do discurso narrativo, o ritmo e as imagens que essa obra (re)cria e evoca. 

A esse respeito, Octavio Paz afirma, em Signos em rotação, que a imagem 

 

convida-nos a recriá-la e, literalmente, a revivê-la. O dizer do poeta se encarna 

na comunhão poética. A imagem transmuta o homem e converte-o por sua vez 
em imagem, isto é, em espaço onde os contrários se fundem. E o próprio 

homem, desgarrado desde o nascer, reconcilia-se consigo quando se faz 

imagem, quando se ―faz outro‖. A poesia é metamorfose, mudança, operação, 

alquímica, e por isso limítrofe da magia, da religião e de outras tentativas para 
transformar o homem e fazer ―deste‖ ou ―daquele‖ esse ―outro‖ que é ele 

mesmo. [...] A poesia coloca o homem fora de si e, simultaneamente, o faz 

regressar ao seu ser original: volta-o para si. O homem é sua imagem: ele 
mesmo e aquêle outro. Através da frase que é ritmo, que é imagem, o homem 

— êsse ser perpétuo chegar a ser — é. A poesia é entrar no ser. (PAZ, 1972, p. 

50, grifo no original). 
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A pertinência desse raciocínio de Octavio Paz ilumina a nossa compreensão sobre a 

poeticidade que aparece em Vidas secas, visto que esta obra evoca a realidade que se transmuta 

em poesia que adentra o ser — aquele que é —, o homem. Nesse adentramento da poesia, o ser 

se metamorfoseia. 

A narrativa de Vidas secas nos instiga a refletir sobre essa condição de isolamento e 

abandono do ser humano em uma sociedade cujo foco é a exploração do homem e o desprezo 

aos sujeitos que não propiciam a seiva ou ―o lubrificante‖ que ―amacia‖ a engrenagem da 

máquina do capitalismo.  

Em sua obra Entre a poesia e a história, no capítulo inicial, intitulado ―Crítica literária: 

poesia‖, Alfredo Bosi (2015, p. 18) nos apresenta o tópico ―Das pessoas às coisas‖, no qual ele 

assinala que: ―A poesia não se limita a refazer por dentro a percepção do outro. Também nomeia 

o mundo de objetos que nos rodeiam e constituem nosso espaço de vida, baliza do itinerário 

cotidiano‖. 

Segundo Bosi (1993, p. 142), em sua obra O ser e o tempo da poesia: ―No mundo 

moderno a cisão começa a pesar mais duramente a partir do século XIX, quando o estilo 

capitalista e burguês de viver, pensar e dizer se expande a ponto de dominar a terra inteira‖. 

Esse autor afirma, a propósito da questão do anonimato dos seres na poesia, como o 

presenciamos na situação dos meninos de Vidas secas, que: ―Furtou-se à vontade mitopoética 

aquele poder originário de nomear, de com-preender a natureza e os homens, poder de suplência 

e união. As almas e os objetos foram assumidos e guiados [...] pelos mecanismos do interesse, 

da produtividade‖ (BOSI, 1993, p. 142). Ainda de acordo com Bosi, a poesia como forma 

de resistência, 

 

[...] há muito que não consegue integrar-se, feliz, nos discursos correntes da 

sociedade. Daí vêm as saídas difíceis [...] pelas quais o poético sobrevive em 
um meio hostil ou surdo, [que] não constituem o ser da poesia, mas apenas o 

seu modo historicamente possível de existir no interior do processo capitalista. 

[...] a poesia moderna foi compelida à estranheza e ao silêncio. Pior, foi 
condenada a tirar só de si a substância vital. (BOSI, 1993, p. 143). 

 

É nesse meio hostil, onde o poético busca sobreviver, que percebemos as almas e os 

objetos aprisionados pelos mecanismos que estão a serviço da produtividade, conforme o vemos 

no romance, lugar onde o silêncio se faz poesia. Na dor de ser apenas um objeto (in)útil, o ser 

humano – desumanizado – fica mudo para tentar resistir contra a sua (sub)condição para extrair 

―de si a substância vital‖. 

Em sua obra Literatura e resistência (2002, p.118), Bosi afirma que ―Resistência é um 

conceito originariamente ético, e não estético‖. Este crítico considera que ―O seu sentido mais 
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profundo apela para a força de vontade que resiste a outra força, exterior ao sujeito. Resistir é 

opor a força própria à força alheia‖. A este respeito, Bosi afirma que ―pesquisar os modos de 

figuração das camadas mais pobres na poesia, na prosa narrativa, no teatro, no repertório de uma 

literatura ao longo de um ciclo histórico-cultural‖ seria uma tarefa cujos resultados ―seriam 

díspares‖ (BOSI, 2002, p. 257). 

Dentre as obras de ficção inseridas no período entre 1930 e 1940 mencionadas por Bosi, 

neste seu texto, encontramos o romance Vidas secas, cujo pobre é construído ―tão-só com as 

pedras da necessidade‖ (BOSI, 2002, p. 258). 

Por fim, observamos que, nesse romance, é o seu valor artístico que irá se sobrepor a 

qualquer outro, compondo, dessa forma, a poética moderna e contemporânea na arte de 

resistência aos conflitos humanos aqui representados. Esse novo olhar para o romance Vidas 

secas, de Graciliano Ramos, aguça a nossa atenção para vermos sobressair a poesia, ao 

observarmos o dilema da criança que precisa crescer para ser percebido e admirado pelos seus. 

Enquanto não alcança tal condição, o menino mais novo enfrentará tropeços, quedas, 

indiferenças e decepções, mal sabendo que suas frustrações não cessarão, se atingir o almejado 

posto ocupado pelo pai. 
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OS TENROS ANOS DE UMA MENINA: A FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO EM 

"LUCIANA" E "MINSK", EM HISTÓRIAS INCOMPLETAS, DE GRACILIANO 

RAMOS 

 

Patrícia Soares Silva  

(UFRPE) 

 

Introdução  

 

Escrito por Graciliano Ramos e publicado em 1946, Histórias Incompletas é um livro 

composto de dez contos, que narram circunstâncias diversas, como crimes, cenas de vida 

familiar, tragédias e mortes, havendo, entre algumas delas, relações temáticas e recorrência de 

personagens. Dentre os contos, há um intitulado ―Baleia‖, dedicado à cadela homônima de 

destino infeliz que já havia aparecido em Vidas Secas, de 1938, e que, em Histórias 

Incompletas, repete a sua sina. Fabiano, Sinhá Vitória e as crianças também estão presentes 

nessa pequena narrativa, bem como o retrato da tragédia da seca. 

Histórias Incompletas foi publicado pela Editora Globo, com sede em Porto Alegre e  

filiais no Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Maria e Pelotas, e nunca mais voltou a ser editado. 

Integrava a Coleção Tucano, que estava dividida de acordo com as cores das capas dos livros 

integrantes da série: capa laranja: romances, novelas, contos psicológicos ou de costumes; capa 

vermelha: romances, novelas, contos policiais e de aventuras; capa lilás: teatro; capa verde: 

viagens, explorações e natureza; capa vinho: biografias, memórias e história e, ainda, as capas 

sépia, azul e cinza, dedicadas a assuntos como divulgação cultural, histórias românticas e 

clássicos. Histórias Incompletas estava inserido no grupo das obras de capa laranja, 

antecipando o que o leitor encontraria. Talvez o intuito principal dessa edição única fosse livrar 

Graciliano Ramos das dificuldades financeiras nas quais o autor alagoano se encontrava.  

Dedicamos este pequeno estudo de caráter inicial a dois contos presentes na obra em 

questão: "Luciana" e "Minsk", os quais possuem, como figura principal, uma menina chamada 

Luciana. Além da descrição da personalidade da garota, eventos relevantes para o seu 

amadurecimento são expostos pelo autor alagoano. O nosso propósito consiste em analisar a 

maneira como Graciliano Ramos retrata a formação de um indivíduo por meio da figura de 

Luciana. 
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Capa escaneada da edição utilizada neste artigo. Ao lado, detalhes da Coleção Tucano.  

 

Algumas palavras sobre o Bildungsroman  

 

Como o nosso trabalho se debruça sobre a questão da formação do indivíduo, 

acreditamos ser pertinente examinar, mesmo que, de forma breve, de que maneira esse tema é 

tratado pela literatura.  

Como é largamente sabido, o gênero literário dedicado ao exame do desenvolvimento do 

indivíduo é conhecido por ―romance de formação‖; em alemão, Bildungsroman. A 

caracterização desse tipo de romance não é fácil, mas, para autores como Quintale Neto (2009, 

p. 186), é possível compreendê-lo como uma obra que observa ―a formação do protagonista e do 

leitor nos princípios do humanismo, produzindo uma tentativa de síntese entre práxis e 

contemplação‖.  

Jacobs e Krause apud Quintale Neto (2009, p. 188) explicam quais elementos devem 

estar presentes em um Bildungsroman:  
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O protagonista deve ter uma consciência de certa forma explícita de que ele 

próprio não percorre uma sequência de aventuras mais ou menos aleatórias, 

mas sim um processo de autodescobrimento e de orientação no mundo. Com 
isso, via de regra, a imagem que o protagonista tem da meta de sua trajetória de 

vida é determinada por enganos e avaliações equivocadas, devendo ser 

corrigidas apenas no transcorrer de seu desenvolvimento. Ele tem como 
experiências típicas: o abandono da casa paterna, a atuação de mentores e de 

instituições acadêmicas, o encontro com a esfera da arte, confissões intelectuais 

eróticas, experiência profissional e também, eventualmente, contato com a vida 

política.  Na plasmação e na valorização desses motivos, os romances diferem 
extraordinariamente. 

  

Na caracterização empreendida por Quintale Neto, são examinados dois romances 

considerados modelos de um Bildungsroman: o Wilhem Meister Lehrjahre, de Goethe, e o 

Heinrich von Ofterdingen, de Novalis. 

No primeiro deles, Quintale Neto enxerga uma união entre ―contemplação e ação como 

ideal para a formação humanista da sociedade‖ (QUINTALE NETO, 2009, p. 189). O 

protagonista da obra goethiana busca a instrução ou a autoformação dentro de uma perspectiva 

pietista, que vê, como caminhos da salvação, a fé em Deus e uma vida piedosa, sem o apego a 

dogmas ou à Igreja. O crítico chama a atenção para a noção do divino como fonte de 

conhecimento e para o misticismo presentes no Wilhem Meister Lehrjahre, mas também para 

outros mananciais de aprendizado, como a vida em sociedade, a arte, a natureza e a ciência. 

Alinhado a Lukács, Quintale Neto considera a obra em tela como um romance de formação 

sobretudo humanista. 

No segundo, o Heinrich von Ofterdingen, de Novalis, o protagonista possui um 

desenvolvimento baseado na introspecção. Quintale Neto (2009, p. 199) explica que ―em 

Novalis, Bildung não significa 'formação' ou 'instrução', mas o conhecimento de si mesmo 

através de iniciação nos mistérios do misticismo esotérico‖. A formação se daria ―como 

iluminação direta da divindade‖ (QUINTALE NETO, p. 200). Ainda segundo o crítico, as 

diferenças entre o Bildungsroman de Novalis e o de Goethe residem na ―orientação dada para a 

formação do sujeito e de toda a humanidade. Enquanto Novalis visa a formação místico-

contemplativa, Goethe visa a formação humanista intelectual que promova uma ação prático-

social‖ (QUINTALE NETO, 2009, p. 203). 

Bem óbvio está que essa brevíssima pontuação sobre o conceito de Bildungsroman não 

exaure a questão, mas tem a finalidade de lançar parâmetros mínimos para a sucinta análise que 

pretendemos fazer. 
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Luciana 

 

Na primeira narrativa, intitulada ―Luciana‖, a protagonista vive com os pais e a irmã, 

Maria Júlia, e é descrita como uma menina indócil. Enquanto Maria Júlia gosta das bonecas e 

das revistas, Luciana tem um temperamento instável, como atesta a seguinte passagem: 

―Agarrada por um braço, intimada a continuar o passeio, tivera um acesso de desespero, um 

choro convulso, e caíra no chão, sentara-se na lama, esperneando e berrando‖ (RAMOS, 1946, 

p. 36).  Em certas ocasiões, a menina imaginava ser a fictícia D. Henriqueta da Boa Vista e, para 

dar vida aos devaneios, ―prendia cordões numa caixa vazia, que se transformava em bolsa, com 

um pedaço de pau armava-se de sombrinha, […] os calcanhares apoiados em saltos enormes e 

imaginários‖ (RAMOS, 1946, p. 36). A tímida Maria Júlia apenas observava. 

Ao longo da história, grandes ou significativos eventos não se desenrolam. O mais 

evidente em ―Luciana‖ é o detalhamento da personalidade da protagonista. Dentre os aspectos 

mais visíveis nesse sentido, estão o destaque para o caráter fantasioso e espevitado da menina, 

exemplificado ainda há pouco, e o fascínio dela pelo mundo dos adultos. Além de representar 

uma mulher feita na figura de D. Henriqueta da Boa Vista, Luciana observa atentamente os 

gestos e as palavras do universo adulto.  

Dentre os adultos que frequentam a casa dos pais está o Tio Severino. Descrito como 

―notável‖, ―vermelho, tinha maçarocas brancas no rosto, o beiço e o queixo rapados, a testa 

brilhante, sobrancelhas densas e óculos redondos. Entre os dentes amarelos a voz escorria, 

pausada, nasal, incompreensível‖ (RAMOS, 1946, p. 37). Luciana contemplava atentamente o 

tio: as roupas, os sapatos e, até mesmo, o guarda-chuva. Costumava não compreender muito 

bem o que o Tio Severino dizia, mas uma frase dita por ele a respeito dela chamou a atenção da 

pequena: ―Esta menina sabe onde o diabo dorme‖. A afirmação impressiona Luciana e a 

persegue em vários momentos, acentuando o seu caráter rebelde. Para fazer jus à declaração do 

tio, ela passa a pensar no maligno e por ele procurar:  

 

Na esquina do quarteirão, principiava o mistério: barulho de carros, gritos, 
cores, movimento, prédios altos demais. Talvez o diabo dormisse num deles. 

Em qual? Desanimada, confessou interiormente a sua ignorância. […] E 

relativamente ao diabo, só podia garantir, baseada nas informações da 
cozinheira, que ele era preto, possuía chifres e rabo. Chifres e rabo. Para quê? 

Admirou-se dessa extravagância. Que precisão tinha ele de chifres e rabo? 

(RAMOS, 1946, p. 40.) 
 

Luciana retoma a fantasia de D. Henriqueta da Boa Vista e planeja executar seu plano 

investigativo: ―Descobriria o lugar onde o diabo dorme, começaria a busca no dia seguinte. Não 



 

 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

583 

 

alcançava o ferrolho da porta, mas quando mamãe se distraísse, arrastaria de manso uma 

cadeira, subiria à janela e saltaria na calçada, sem rumor, como de ordinário‖. (RAMOS, 1946, 

p. 43). A garota já previa, inclusive, que seria trazida de volta para casa na carroça de seu Adão, 

um bondoso amigo da família, e que levaria umas palmadas da mãe. Nas últimas linhas do 

conto, Luciana é descrita como uma menina que rejeitava histórias de princesas e estrelas.  

 

Minsk 

  

Luciana é também a protagonista do conto ―Minsk‖. O núcleo familiar da menina se 

repete: com a mãe, a queixar-se dela quase sempre, e a irmã, Maria Júlia, arredia às travessuras 

nas quais Luciana se envolvia. O Tio Severino volta a aparecer e, desta feita, presenteia Luciana 

com um periquito ―grande, com manchas amarelas‖ (RAMOS, 1946, p. 47). O regalo causa 

euforia na pequena, que ―recebeu-o, abriu muito os olhos espantados, estranhou que aquela 

maravilha viesse dos dedos curtos e nodosos de Tio Severino, deu um grito selvagem, mistura 

de admiração e triunfo‖ (RAMOS, 1946, p. 47).  

Depois de apresentar o periquito à cozinheira e à irmã, Luciana decide nomeá-lo. O 

batismo da ave se dá sobre um mapa e o nome escolhido provém do ponto onde o periquito 

havia parado no atlas. Daí por diante, o comportamento de Luciana se altera: 

 
A chegada de Minsk alterou os hábitos da garota, mas isto no começo passou 

despercebido e mamãe continuou a fiscalizar o ferrolho alto da porta, a afastar 

as cadeiras da janela, excelente para fugas. Pouco a pouco foram cessando as 
precauções – as amigas invisíveis de D. Henriqueta da Boa Vista deixaram de 

visitá-la. […] Agora Luciana se encolhia pelos cantos, vagarosa, Minsk 

empoleirado nos ombros. (RAMOS, 1946, p. 49.) 

  

Por motivos diversos, Luciana não se sentia conectada aos seus. Seu Adão (que também 

aparece em ―Minsk‖) era o único disposto a ouvi-la e compreendê-la. A chegada do pássaro 

amigo muda a situação e Luciana descobre o valor do carinho e da amizade: 

 

Uma ponta da coberta descia da cama da menina. O periquito se chegava 
banzeiro, arrastando os pés apalhetados, segurava-se ao pano com as unhas e 

com o bico, subia. Oa braços magros de Luciana se curvavam sobre o peito 

chato, formavam um ninho. E os dois cochilavam um ligeiro sonho doce.  

(RAMOS, 1946, p. 51). 
 

Estabanada e ativa, Luciana gostava de andar de formas diferentes por onde passava: aos 

pulos, de olhos fechados, de costas. Numa dessas piruetas, Luciana pisa em algo e ouve um 

grito. Era Minsk: 
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Parecia que era ela que estava ali estendida no tijolo, verde e amarela, tingindo-
se de vermelho. […] Pobrezinho. Como aquilo doía! Um bolo na garganta, um 

peso imenso por dentro, qualquer coisa a rasgar-se, a estalar. […] Por que não 

lhe tinham dito que o desatre ia suceder? Não tinham. Ameaças de pancadas, 
quedas, esfoladuras, coisas simples, sofrimentos ligeiros que se sumiam logo 

sob tiras de esparadrapo. O que agora havia se diferençava de outras dores.‖ 

(RAMOS, 1946, p. 53-54.) 
 

A formação do indivíduo por outro ponto de vista 

 

Há diferenças óbvias entre a natureza dos contos em análise e a dos romances de 

formação aqui mencionados: gêneros diferentes, extensão, tipo de abordagem conferida à 

questão formativa, entre outras. Contudo, acreditamos que, se os contos de Graciliano Ramos 

em apreço não podem carregar as características modelares de um Bildungsroman, eles 

oferecem a possibilidade de olhar de um ângulo diferente a questão da formação do indivíduo. 

Dois elementos são postos como cruciais nesse processo pelos contos em tela: a relação 

com a família e a amizade. 

No conto intitulado ―Luciana‖, a percepção que a protagonista tem de si mesma é 

alterada pela interferência de um parente próximo, quando este faz comentários a respeito da 

menina. A alteração da imagem própria é feita na esfera de vida privada e familiar, e é nesse 

ambiente que Luciana começa a refletir sobre sua índole obstinada e a manifestá-la em cores 

mais fortes.  

Em ―Minsk‖, Luciana faz uma série de descobertas. A garota desloca sua atenção do 

universo construído por ela mesma – as fantasias e as aventuras imaginárias – para um ser fora 

de si. Assim, Luciana deslinda sentimentos como a amizade, o carinho e a conexão com o outro, 

bem como a dor pela perda de alguém muito querido. A menina se depara com a morte, destino 

inevitável de todo aquele que vive, e ainda lamenta não ter encontrado, nos conselhos dos 

circundantes, a proteção contra o sofrimento instalado pela sua desdita.  

Os contos em foco nos conduzem à percepção inicial de que, além do romance de 

formação, outros gêneros literários podem oferecer espaços de reflexão sobre a constituição do 

sujeito. Também é possível compreender que, antes das instituições, da vida em sociedade, da 

arte e da ciência, propostos pelo Bildungsroman como elementos formativos essenciais, o 

espaço privado e familiar é nossa experiência primeva de aprendizado sobre o mundo e sobre a 

relação com o outro. 
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ENTRE VIDAS SECAS E INFÂNCIA UM ENTRE-ESPAÇO AUTOBIOGRÁFICO 

 

Paulo Alves

 

UFPB 

 

A obra de arte, pelo sim pelo não, traz a identidade do seu autor. Por ser obra de arte, o 

texto literário traz em si informações secretas ou explícitas do autor. Intencionalmente, de forma 

despercebida ou mesmo disfarçando do leitor, o autor finda por passar informações sobre si 

mesmo, sobre sua cultura e sua maneira de pensar, na obra literária que produz. Por isso, 

postulamos que toda obra de um escritor é, em última instância, uma autobiografia: sendo cada 

livro ―um capítulo‖ da mesma. 

Nela percebemos sua cosmovisão, a forma de educação recebida, o meio social-familiar 

em que se desenvolveu; descobrimos, seu pensamento político-social, suas ideologias, etc. É 

possível inclusive observarmos resquícios de seus gostos pessoais e traços de sua personalidade. 

Isso porque o sujeito se individualiza em tudo o que faz, mesmo quando tenta apagar suas 

marcas, pois quando se faz algo, age-se por si para levar a cabo aquilo em que se acredita ou 

querendo deixar claro que não agia naquilo em que investiu força e ação. 

 

Um pacto tácito entre autor e leitor 

 

Nesse conjunto de traços identitários na ação, desenvolve papel fundamental o gênero 

textual. Pois, dependendo do que o autor defina como natureza do seu texto (obra) ele tem a 

possibilidade ou a obrigação de se mostrar mais ou menos. Por vezes, ele pensando em se 

mostrar menos, esconde algo e por isso finda mostrando-se mais, por ter revelado com tal 

atitude outros traços mais reveladores de sua personalidade. De acordo com Philippe Lejeune, o 

que se convencionou chamar de autobiografia é passível de vários tipos de abordagens: 

histórica, psicológica, literária, etc. além de afirmar que o gênero vai se definir pelo contrato de 

leitura estabelecido (1975, p.07). Contrato este efetivado pelo que o autor afirma ser o texto e 

pelo que o leitor o toma. Ou seja, há um pacto tácito entre o autor e o leitor através do texto. 

Para Lejeune, ―l‘autobiographie est une biographie écrite par l‘interessé, mais écrite comme 

une simple biographie‖ (1975, p.16). O escritor vale-se da intencionalidade, que lança sobre o 

leitor. Já este se vale da convenção recebida do universo do escritor, como vimos acima. Este 

                                                             
 O autor é Doutor em Letras, pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura, da UFPB. 
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lança a obra com a intenção de ser uma autobiografia ou de outro gênero textual, aquele a recebe 

pelo titulo que a encima.  

Leujene ainda cita que há, simetricamente ao pacto autobiográfico, o pacto romanesco, 

também regulado pelo contrato intencional entre as partes acima citadas (1975, p.27). Contudo, 

segundo Alves, ―é bom que se discuta um pouco o status da intenção. Esta é importante, é o 

elemento mais definidor no conceito de uma obra, mas não é o único a ser considerado‖ 

(Inédito, p.40). Para Brito Broca, ―Há inúmeros romances de substrato autobiográfico, sem que, 

porém, reproduzam a vida dos autores‖.  Segundo ele, essa relação é sempre problemática. O 

critério de distinção está na deformação, porque segundo ele há um sem números de tipos de 

romances que cruzam essas duas técnicas. ―O que caracteriza o romance desse gênero (sic) é a 

transposição de um fato real para o plano da arte. Nessa transposição o fato é sempre 

deformado, já que não pode haver arte sem deformação. De onde a diferença essencial entre a 

autobiografia e romance‖. E ainda: ―O objetivo da primeira é a verdade; o objetivo do segundo é 

a arte‖ (1991, p.464). No arremate, o teórico meio que derrapa, ao afirmar que: ―Na 

autobiografia os tipos se apresentam tais como eles são na realidade; na ficção o romancista 

aproveita geralmente, características de várias pessoas num mesmo tipo‖ (Idem). O autor 

estabelece a verdade na autobiografia e a deformação desta na ficção, o que não é verdade ipsis 

litteris, porquanto há obras ficcionais que se prestam a auxiliar na compreensão da sociedade, 

em que foram produzidas, sua cultura e seu pensamento, inclusive pode ajudar a datar fatos, ou 

seja, na construção da verdade; ao passo que autobiografias existem, em que verdades ou partes 

dessas, são supressas; como é o caso de Gilberto Amado que em sua autobiografia ocultou o 

fato de ter assassinado o poeta Aníbal Teófilo, bem como o motivo. Aqui, uma autobiografia 

que não prima pela verdade. 

Exemplos há, em que a intenção do autor não coincide com a realidade da obra, ou não 

pode ser captada pelo leitor. Isso porque pode acontecer que o autor alimente intenções outras 

subjacentes; ou mesmo, elementos não intencionais passam despercebidos ao autor, via pena, e 

lançam-se ao texto, sem que o escritor tenha controle. Isto é, significa que nem toda obra 

pactuada como autobiográfica seja verdadeira, nem que outra, acordada pelo pacto romanesco, 

não traga elementos da vida do autor, que por vezes, são mais eloquentes que muitas 

autobiografias. Nas palavras do próprio Lejeune: ―Une fiction autobiographique peut se trouver 

‗exacte‘, le personnage ressemblant à l‘auteur; une autobiographie peut être ‗inexacte‘ le 

personnage présenté différant de l‘autuer‖ (1975, p.26). Entretanto, acrescenta ao autor que 

estas são questões que de forma alguma alteram o direito, ou seja, o contrato feito entre autor e 

leitor, que regula a situação relacional literária. 
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Aqui defendemos que o texto literário é um espaço autobiográfico dentre outros. 

Observa-se isso a partir de vários fatores. Segundo Alves: ―Apesar do pacto romanesco entre 

autor e leitor, há um ―jogo‖ de gato e rato entre essas duas instâncias: o primeiro lança sob a 

capa a proposta intencional de um romance ou (auto)biografia ou qualquer outro gênero, e, 

como tal, o segundo o recebe‖ (Inédito p.41). O leitor crítico, que não é formalista, conhecendo 

algo da trajetória do autor, começa a perceber que há ou pode haver correlações entre 

personagens, enredo, fatos, configuração espacial ou ainda concepções temporais que se 

aproximam, relembram ou mesmo coincidem com aquilo que é o autor e sua história. Este, por 

sua vez, encontra em sua vida pessoal, vivida, e no seu entorno o núcleo de elementos para 

transformar em fantasias, ficções, a fábrica produtora de histórias e personagens.  

Lendo as obras de alguns autores, percebe-se que não há como desviar a atenção do 

leitor ou negar que elementos passaram sorrateiramente da vida para a arte sem que eles se 

―apercebessem‖. No livro A personagem, de Beth Brait (1990), vários autores depõem como 

criam seus personagens. Marco Rei diz: ―Eles não veem do espaço. [...] na verdade nunca 

inventei nenhum. Sigo-os, seleciono-os, caço-os no cotidiano‖ (p.82). O escritor João Antonio 

afirma: ―Eles vivem, tenha a certeza. Fácil compreender que meu tipo de trabalho parte de uma 

realidade; é da vida que sugo meus personagens‖ (p.78). Enquanto para outros, personagens são 

feitos de pedacinhos de gente, de humanidade. 

  

Autores que deixam traços voluntários na obra 

 

Esses depoimentos deixam transparecer que ficção e vida não são tão afastadas assim 

como querem os herdeiros do formalismo. Se arte reproduz fatos e seres, fazendo uso de um 

código comum entre autor e leitor, depreende-se que esses fatos e seres são artefatos da vida e 

do meio, não raro, do próprio escritor. A obra de Machado de Assis contém vários exemplos em 

que antes de serem narrados como fictícios, foram relatados em crônicas ou artigos como fatos 

do cotidiano. Aqui não há espaço para discutir o estatuto de realidade da arte ou da vida, ―mas 

esta contém aquela, que recria esta; entenda-se: o estatuto ontológico da ficção e da realidade. 

Fixe-se apenas que os fatos da vida adentram a arte na obra ficcional‖ (ALVES, inédito, p.41). 

Como bem disse Bosi, sobre a obra de Lima Barreto ―A realidade entrou sem máscaras no texto 

literário‖ (1973, p.95). Isso como conteúdo e também forma. Mas o autor de Clara dos Anjos 

pagou preço altíssimo, a crítica não o perdoou seu modo de escrever tão próximo à vida, porque 

não admitia um negro ter a atitude de independente que Lima nutria. Mas essa era uma crítica 

constante e corrosiva contra Lima. Sérgio B. de Holanda prefaciando Clara dos Anjos, em 1956, 
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escreve: ―A obra deste escritor é, em grande parte, uma confissão mal escondida, confissão de 

amarguras íntimas, de ressentimentos, de malogros pessoais, que nos seus melhores momentos 

ele soube transfigurar em arte‖ (BARRETO, 1956c, p.9). Mesmo este acadêmico que tinha uma 

visão um tanto descolada das elites reacionárias, ainda tem uma concepção rançosa deste 

escritor, fato é que ele, como praticamente todos os críticos e intelectuais até então, longe estava 

de compreender o fenômeno Lima Barreto: sua cosmovisão inclusiva e sua proposta social e 

política de arte. 

Como se, para esses críticos dépassés, a vida não pudesse adentrar a arte ou se se 

desconhecesse que a arte brota da vida. Mas Lima, apesar de produzir arte de alto conceito, 

nunca abriu mão de trazer para a arte a realidade circundante e transformá-la. É bastante comum 

no cotejo de sua obra ficcional com seu diário encontrar textos que praticamente são paralelos. 

Os dois excertos seguintes são prova disso. 

 

De uns tempos a esta parte, acontece-me isso amiudadas vezes, [...] 

ensombrado de melancolia, cheio de lassidão, com maus desejos passando pela 

cabeça. Penso [...] que é este meu livro que me está fazendo mal... [...] talvez 
mesmo seja angústia de escritor, porque vivo cheio de dúvidas, e hesito de dia 

pra dia em continuar a escrevê-lo. Não é o seu valor literário que me preocupa; 

é a sua utilidade para o fim que almejo (BARRETO, 1956b, p.119). 
Hoje, quando essa triste vontade [suicídio] me vem, já não é o sentimento de 

minha inteligência que me impede de consumar o ato: é o hábito de viver, é a 

covardia, é a minha natureza débil e esperançada. [...] Tenho um livro 
(trezentas páginas manuscritas), de que falta escrever dous ou três capítulos. 

Não tenho ânimo de acabá-lo. Sinto-o besta, imbecil, fraco, hesito em publicá-

lo, hesito em acabá-lo (BARRETO, 1956a, p.15-6). 

 

Se se toma os dois excertos, quase não dá para determinar qual o fictício, qual o 

confessional. Uma observação mais acurada poderá detectar que o primeiro está mais 

transfigurado, menos ―cru‖. Ambos são confessionais e diretos. Ao que parece, ambos vivem o 

mesmo drama, experimentam os mesmos sentimentos. Os dois narrados em primeira pessoa 

transparecem que são dois indivíduos que passam situações idênticas. Mas sabendo que o autor 

é o mesmo, apenas um tem o fito confessional, outro o intuito ficcional, conclui-se que, nesse 

autor, ficção e realidade é quase uma e mesma coisa. 

Outra autora que mantem um viés estreito entre ficção e realidade é Clarice Lispector. 

Na obra da autora o entrecruzamento de elementos distintos e intercambiáveis faz o gênio 

humano criar a arte de cujas entranhas emerge a literatura, de sorte que em Água Viva ela emite 

tal afirmação: ―Transfiguro a realidade e então outra realidade sonhadora e sonâmbula me cria‖ 

(1978a, p.22). Considerando esse fragmento, a tentação é de acreditar que ao autor duas 

realidades se impõem: a circundante para sobreviver e a realidade onírica, autocriada que enfim 
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é a que o faz viver. Para a autora, existe uma realidade físico-social objetiva, transfigurada por 

ela na criação lítero-artística, e esta segunda realidade, que passa a existir, humano-significante, 

não só a faz viver, mas a faz existir, ou melhor, continuar existindo, ou resistindo, em suas 

palavras, ela a cria. Isso pode tornar-se mais claro ou menos enigmático, como queiram, ao 

tomar outros exemplos seus. Em Um sopro de vida declara ela, ou seja, seu alter ego, o que 

repete em várias entrevistas: ―Eu não escrevo por querer, não. Eu escrevo porque preciso. Se 

não o que fazer de mim?‖ (1978b, p.105). O mesmo, em entrevistas, afirmava Raquel de 

Queiroz, para quem a tarefa de escrever era da ordem de necessidade humana quase ontológica, 

mas extremamente penosa. Como diriam uns, escrever é expulsar os demônios por quem é 

habitado o autor; ou como querem outros, é dar vida a algo que pede insistente para se libertar. 

Neste caso, tende mais à maiêutica socrática que à ação demiúrgica platônica, se bem que em 

ambos o movimento é catártico. Anteriormente, a própria autora corrobora com esta sua 

afirmação: ―Eu não faço literatura: eu apenas vivo ao correr do tempo‖ (1978b, p.15). Como se 

o ato de escrever fosse não similar ao viver, mas o próprio viver. E a escrita fosse o vestígio 

deixado pelo autor que passou pela vida, qual o rastro de luz de uma estrela cadente, ao 

extinguir-se, como prova da existência. E continua ela. 

 

No meu livro A cidade sitiada eu falo indiretamente no mistério da coisa. Coisa 

é bicho especializado imobilizado. Há anos também descrevi um guarda-roupa. 
Depois veio a descrição de um imemorável relógio chamado Sveglia: relógio 

eletrônico que me assombrou e assombraria qualquer pessoa viva no mundo. 

Depois veio a vez do telefone. No ‗O ovo e a galinha‘ falo do guindaste. É uma 

aproximação tímida minha da subversão do mundo vivo e do mundo morto 
ameaçador (1978b, p.115). 

 

 Esse texto fecha o ciclo do que dissera o fragmento de Água Viva. Pois aqui, ela pratica 

exemplificando o que lá teorizara. Se naquele dissera ela que transfigurava a realidade e esta 

transfigurada a criava, neste, tem-se um fragmento de um livro em que a autora cria um 

personagem-narrador que mimetizando a autora, é escritor, este, por sua vez, cria outro 

personagem (Ângela), que assim como ele também é escritor. Pois Ângela, o personagem criado 

por um personagem criado por Clarice, afirma ter escrito o livro A cidade sitiada, romance 

publicado por Clarice em 1949; e ―O ovo e a galinha‖, um conto que nomeia o livro de contos 

publicado por Clarice em 1977. 

Em Ângela, a criação de sua criatura, a autora se recria ou ganha uma existência extra. A 

forma de raciocinar, os enunciados, a objetividade de interesse, a forma prático-brumosa de ver 

o mundo e exprimir-se é muito próxima à da autora. É Ângela quem verbaliza pela pena de 

Clarice o que esta sempre declarou em entrevistas. O caso autobiográfico de Clarice é bastante 
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emblemático, porquanto ela própria é que se mescla com sua literatura, ela se faz personagem de 

suas personagens. É ela que vai até sua literatura e nela ―dissolve-se‖ ou integra-se, tornando-a 

sua realidade, como uma espécie de Nirvana Budista. 

 

Afirmações graciliânicas de sua história em sua ficção 

 

Graciliano é um dos poucos escritores que assume sem rebuço o fato de sua ficção pagar 

dízimo ao real que lhe circundava, coisa que poucos confessam. Lima Barreto, por exemplo, 

nunca foi tão explícito como o alagoano, mesmo assim os críticos iam atrás, cavoucavam, e 

condenavam-no incontinenti, como memorialista, revanchista e tudo com que pudessem 

desqualificá-lo. No entanto, Graciliano nenhum crítico ousou criticar ou desmerecer sua 

literatura. Comecemos pelo fim. Na última entrevista concedia, afirmou o escritor: ―Nunca pude 

sair de mim mesmo. Só posso escrever o que sou. E se as personagens se comportam de modos 

diferentes, é porque não sou um só‖ (Apud SENNA, 1996, p.207). Em carta a sua irmã, Marili 

Ramos, que começara a aventurar-se pela seara literária e, claro, evocava a chancela do irmão 

famoso, ele a orienta nos seguintes termos: 

 

As caboclas da nossa terra são meio selvagens, quase inteiramente selvagens. 

Como pode você adivinhar o que se passa na alma delas? Você não bate bilros 
nem lava roupas. Só conseguimos deitar no papel os nossos sentimentos, a 

nossa vida. Arte é sangue, é carne. Além disso não há nada. As nossas 

personagens são pedaços de nós mesmos, só podemos expor o que somos. É 
você não é Mariana, não é da classe dela. Fique na sua classe, apresente-se 

como é, nua, sem ocultar nada. Arte é isso. A técnica é necessária, é claro. Mas 

se lhe falta técnica, seja ao menos sincera. (RAMOS, 1982, p.213). 
 

O autor de Vidas Secas não está dizendo que o escritor conte sua própria história de vida 

nas suas ficções, com seu próprio nome e todos os elementos peculiares que o identifique. Se 

assim fosse não seria ficção. E cada ficcionista escreveria apenas uma obra: sua vida. O que ele 

está dizendo, de outra forma, é que a ficção paga dízimo ao real. Pois ―A matéria da ficção não 

deve e não pode ser outra que não a realidade, sob pena de tornar-se superficial, mecânica e não 

convincente‖ (ALVES, Inédito, p.56). 

Em um outro testemunho digno de fé, o próprio Graciliano oferece-nos numa carta a 

outro ficcionista e crítico de arte, o amigo José Condé, em que ele satisfazendo a curiosidade 

deste, explica qual a celula mater que deu origem ao seu livro mais discutido: Vidas Secas. Com 

a clareza sóbria e sinceridade que sempre lhe foram peculiar, ele expõe não só a origem, mas, 

sobretudo, o processo germinal criador. Deixemos a palavra com o escritor: 

 



 

 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

592 

 

―Terrível Condé: 
Atento a sua indiscrição. No começo de 1937 utilizei num conto a lembrança 

de um cachorro sacrificado na Maniçoba, interior de Pernambuco, há muitos 

anos. Transformei o velho Pedro Ferro, meu avô, no vaqueiro Fabiano; minha 
avó tomou a figura de Sinha Vitória, meus tios pequenos, machos e fêmeas, 

reduziram-se a dois meninos. 

Publicada a história, não comprei o jornal e fiquei dois dias em casa, esperando 
que os meus amigos esquecessem ‗Baleia‘. O conto me parecia infame e 

surpreendeu-me falarem nele. A princípio julguei que as referências fossem 

esculhambação, mas acabei aceitando como razoáveis o bicho, o matuto, a 

mulher, os garotos. Habituei-me tanto a eles que resolvi aproveitá-los de novo. 
Escrevi ‗Sinhá Vitória‘. Depois apareceu ‗Cadeia‘. Aí me veio a ideia de juntar 

os cinco personagens numa novela miúda – um casal, duas crianças e uma 

cachorra, todos brutos. [...] 
A narrativa foi composta sem ordem. Comecei pelo nono capítulo. Depois 

chegaram o quarto, o terceiro, etc. [...] 

Dou estas minúcias porque me dirijo a um homem curioso, que guarda convites 
para enterros e cartas de cobranças. 

Adeus Condé. Um abraço 

Graciliano Ramos, Rio – junho 1944‖
1
 

 

A carta, por suposto, é bem mais longa; inclusive ele informa a ordem em que os contos 

foram aparecendo na gênese da escrita, o que depois se tornaram capítulos do livro (Vidas 

Secas) que se tem hoje, com outra ordem da que foram escritos. No exemplo acima, está a nu o 

processo seguido pelo escritor na criação de seus malfadados personagens. O conteúdo 

temático, os modelos das personagens e a forma comportamental, tudo tirado do seu ambiente 

vivido e experimentado. O conteúdo, um fato acontecido a seus avós, saído não somente de 

contexto social, mas extraído da própria família, lato sensu elemento autobiográfico. Apenas 

chamaria a atenção para um fato. Ao transformar seus avós, pequenos fazendeiros, em Fabiano e 

Sinha Vitória, dois retirantes; e reduzir seus tios pequenos, ‗machos e fêmeas‘ em apenas dois 

meninos, o autor incorreu no que Brito Broca chamou de ‗deformação da realidade pela arte‘. 

 

O jogo mimético entre ―Inferno‖ e ―O menino mais velho‖ 

 

Neste jogo de espelho, luzes e sombras, em que na obra graciliânica realidade humano-

social e representação mimética imbricam-se retroalimentando-se neste contínuo e necessário 

processo narrativo entre vida e arte, o autor em outra carta explica mais sua gênese de produção 

literária na qual mostra que suas inspirações vêm desde a infância. Num rápido cotejo, entre 

textos paralelos nota-se que vida do autor e obra literária estão muito mais entrelaçadas do que 

se imagina e chegam a afirmar alguns. 

 

                                                             
1 Apud Alves, Inédito, p.42. Originalmente esta carta foi publicada na Revista O Cruzeiro, em junho de 1944, na 

secção intitulada ―Arquivos Implacáveis‖, mantida por José Condé na revista. Não foi possível localizá-la. 
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Da fazenda conservo a lembrança de Amaro Vaqueiro e de José de Baía. Na 
vila conheci André Laerte, cabo José da Luz, Rosenda lavadeira, padre José 

Ignácio, Felipe Benício, Teotoninho Sabiá e família, seu Batista, dona 

Marocas, minha professora, mulher de seu Antônio Justino, personagens que 
utilizei muitos anos depois. 

[...] 

Meu avô dormia numa cama de couro cru, e em redor da trempe de pedras, na 
cozinha, a preta Vitória mexia-se, preparando comida, acocorada. Dois currais, 

o chiqueiro das cabras, meninos em quantidade. Nesse meio e na vila passei os 

meus primeiros anos. (RAMOS, 1982, p.13, 35). 

 

Nestes textos, fica claro seu processo criativo e suas influências ou inspirações, como 

queiram. Mas o fenômeno de recriar fatos da realidade na criação fictício-literária fica patente 

no cotejo entre dois textos de sua obra e serve como demonstração, a saber: o capítulo ―O 

menino mais velho‖ de Vidas Secas, publicado em 1938, livro de ficção; e ―Inferno‖ de 

Infância, publicado em 1945, livro de memórias autobiográficas. 

Sobre Graciliano Ramos é importante citar que para um crítico, muito menos para um 

simples leitor não é fácil compreender seu universo literário, ou seja, o universo mimético em 

que suas personagens movimentam-se e subsistem, especialmente a crueldade com que forja e 

trata suas infelizes criaturas. Em se tratando da obra graciliânica, Infância, aliás, constitui-se a 

chave de compreensão
2
. A mesquinhez, a tacanhice, o nihilismo com que ele forma suas 

personagens, não poderiam ter saído de outra estufa que do seu ambiente social e familiar 

agreste, injusto e violento. Basta ler Infância para se ter um lampejo que clareia toda sua obra. 

Ainda na obra de Graciliano, no que toca à inspiração autobiográfica, dois textos saltam aos 

olhos. A rigor é um único texto, com leves alterações, escrito em dois livros e épocas diferentes 

e de estatuto mimético distinto também. Trata-se do tema inferno abordado em textos com igual 

título em Infância; e como ―O menino mais velho‖ em Vidas Secas. O primeiro participa do 

pacto autobiográfico, o segundo, do pacto romanesco. 

Em ambos, um menino indaga à genitora pelo inferno: como é, onde se localiza e se 

alguém que dele fala já o conhece. Por insistência, o menino-personagem termina castigado 

fisicamente. O menino-Graciliano apanha por insistência e arroubo de incredulidade. No 

romance, o ―menino mais velho‖ pergunta a Sinha
3
 Vitória e recebe ―cascudos‖ na cabeça e 

puxavantes de orelha. Nas memórias é o próprio Graciliano, então com seis anos de idade, que 

                                                             
2 De uns anos para cá surgiram outros textos (publicações) que jogam mais luzes sobre o trajeto deste autor. Textos 

de autoria do próprio autor, tais como: Cartas -correspondência- (1980), Garranchos (2012), Conversas (2014), 

Cangaços (2014); e sua biografia -O Velho Graça- (2012), por Dênis Moraes, ajudam a esclarecer coisas que 

ficariam obscuras, e a explicitar elementos que antes entendíamos apenas o geral. Mas na minha experiência 

Infância já seria suficiente para fazer entender sua obra e as razões que o levaram a plasmá-la de tal forma. Sua 

leitura funcionou, para mim, como uma revelação ou transfiguração que me fez compreender sua obra. 
3 No texto original, o autor grafa sem acento, optamos por manter a grafia originária. 
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pergunta a sua mãe
4
 e leva chineladas. Ambas as mães não sabem responder as questões do filho 

e o castigam como forma de controlar a curiosidade. No caso do menino-Graciliano, há um 

elemento complicador que faz parte da cultura arcaica em que foi criado. Na cultura antiga 

perpassada por misticismo, concepções míticas e superstições, em que se vivia uma 

religiosidade não racional, mesmo que ao modo e conveniência de cada um, desacreditar na 

existência de inferno ou do diabo era quase tão grave quanto à descrença no seu oposto, isto é, 

no céu e em Deus. Em última análise, era um ateu ou antiteísta. Aqui está um caso clássico de 

autor que transforma a realidade íntima e/ou circundante em matéria prima para construção de 

seu mundo fictício. 

Ao cotejar os dois textos, fica claro que o autor valeu-se do episódio ocorrido com ele 

para ficcionalizar em seu romance. No texto autobiográfico tem-se: ―Súbito ouvi uma palavra 

doméstica e veio-me a ideia de procurar a significação exata dela. Tratava-se do inferno. Minha 

mãe estranhou a curiosidade‖ (IF
5
, 1981, p.77). E segue: 

 
O inferno era um nome feio, que não devíamos pronunciar. [...] Minha mãe 

condenou a exigência e quis permanecer nas generalidades. Não me conformei. 

Pedi esclarecimentos, apelei para a ciência dela. Por que não contava o negócio 
direitinho? Instada, condescendeu. Afirmou que aquela terra era diferente das 

outras. Não havia lá plantas, nem currais, nem lojas, e os moradores, péssimos, 

torturados por demônios de rabos e chifres, vivam depois de mortos em 

fogueiras maiores que as de S. João e em tachas de breu derretido (IF, p.78). 
 

No texto romanesco está: ―Ele nunca tinha ouvido falar em inferno. Estranhando a 

linguagem de Sinha Terta, pediu informações. Sinha Vitória, distraída, aludiu vagamente a certo 

lugar ruim demais, e como o filho exigisse uma descrição, encolhe os ombros‖ (VS, 1970, p.92). 

Na sequência tem-se: ―O pequeno afastou-se um pouco, mas ficou por ali rondando [...] voltou à 

cozinha, foi pendurar-se à saia da mãe: – Com é? Sinha Vitória falou em espetos quentes e 

fogueiras. – A senhora viu?‖. Continua: ―Aí Sinha Vitória se zangou, achou-o insolente e 

aplicou-lhe um cocorote‖ (VS, p.92-3).  

Mas a correspondência entre os dois textos não param por aí, segue até o final. Assim em 

Infância temos: ―Quando minha mãe falou em breu derretido, examinei a cicatriz no dedo e 

balancei a cabeça, em dúvidas. [...] – A senhora esteve lá? Desprezou a interrogação 

inconveniente e continuou com energia‖ (IF, p.79). E continua desapontado com a insistência da 

mãe de fazê-lo acreditar no que lhe narrava: ―Não tinha estado, mas as coisas se passavam 

daquela forma e não podiam se passar de forma diversa. Os padres ensinavam que era assim. – 

                                                             
4 Maria Amélia Ferro Ramos. 
5 Doravante Infância será IF e Vida Secas, VS. E a partir da segunda citação de cada texto, constará apenas das 

iniciais do título dos livros e do número da página.  
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Os padres estiveram lá? A pergunta não significava desconfiança na autoridade‖ (IF, p.79). No 

Vidas Secas encontramos: ―Deixara o brinquedo e fora interrogar Sinha Vitória. Um desastre‖ 

(VS, p.94). E na continuidade, narrador e personagem seguem num auto diálogo, alternando 

monólogo e solilóquio num bem apanhado discurso indireto livre, bem ao estilo graciliânico:  

 

– Inferno, inferno. Não acreditava que um nome tão bonito servisse para 

designar coisa ruim. E resolvera discutir com Sinha Vitória. Se ela houvesse 

dito que tinha ido ao inferno, bem. Sinha Vitória impunha-se, autoridade 
visível e mais poderosa. Se houvesse feito menção de qualquer autoridade 

invisível e mais poderosa, muito bem. Mas tentara convencê-lo dando-lhe um 

cocorote, e isto lhe parecia absurdo (VS, p.98). 
 

O menino Graciliano continuava refletindo e considerando as derrapagens da mãe que à 

falta de conhecimento se impunha pela força. ―Minha mãe estragava a narração com uma 

incongruência. Assegurava que os diabos se davam bem na chama e na brasa‖ (IF, p.79-80). 

Mas ele achava um despropósito o comportamento da mãe porque, segundo ele, apenas 

―Reclamava uma testemunha, alguém que tivesse visto diabos chifrudos, almas nadando em 

breu. Ainda não me havia capacitado de que se descrevem perfeitamente coisas nunca vistas‖ 

(IF, p.80). Estava disposto acreditar em qualquer informação que lhe oferecessem apenas com 

um argumentum ad verecundiam, já lhe seria o suficiente, mas nem isso a mãe lhe forneceu. 

Ele, mesmo desapontado, insiste, esperando vir esta afirmação. ―Os padres estiveram lá? Tornei 

a perguntar. Minha mãe se irritou achou-me leviano e estúpido. Não tinham estado, claro que 

não tinha estado, mas eram pessoas instruídas, aprendiam tudo no seminário, nos livros‖ (IF, 

p.80). Na prática, o tal argumento vem por um outro viés: o de afirmar sem ter visto. 

No texto fictício, a criança, em sua forma lúdica de observar a realidade, que para ela é 

sempre fantasiosa, debate-se em duas possibilidades: por um lado ela quer uma informação 

cabal de que alguém testemunhou esta realidade infernal de cruéis suplícios infindos; por outro, 

ainda quer salvar a palavra ―inferno‖, com cuja sonoridade teria se afeiçoado. ―Ele tinha querido 

que a palavra virasse coisa e ficara desapontado quando a mãe se referira a um lugar ruim, com 

espetos e fogueiras. Por isso rezingara, esperando que ela fizesse o inferno transformar-se‖ (VS, 

p.94). Contudo, isso não acontece e envereda por caminho não esperado. 

Sendo fiel a percepção de mundo típica de sua idade, passa a perceber razoabilidade na 

história, sempre relacionando esta à realidade circundante. ―Começava a julgar a história 

razoável, adivinhava por que motivo Padre João Inácio, poderoso e meio cego, furava os braços 

da gente, na vacina. Com certeza o Padre João Inácio havia perdido um olho no inferno e de lá 

trouxera aquele mau costume‖ (IF, p.80). E concluiu que o Padre Inácio tinha ido lá sim, seu 
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comportamento, para com as crianças que iam tomar vacina, tinha sido aprendido neste terrível 

lugar.  

No texto autobiográfico, fica desiludido com a falta de credibilidade na fala materna e 

rebela-se de forma a alarmar a mãe, sobretudo por sua mínima idade. Diz: 

 

A resposta de minha mãe desiludiu-me, embaralhou-me as ideias. E pratiquei 

um ato de rebeldia: – Não há nada disso. Minha mãe esteve algum tempo 

analisando-me de boca aberta, assombrada. E eu, numa indignação por se 
haverem dissipado as tachas de breu, os demônios e o prestígio de Padre João 

Inácio, repeti: – Não há não. É conversa (IF, p.80).  

 

Mas a consequência não tardou. E a mãe pôs em prática a ação que ele desconfiava ter 

ela aprendido também no inferno: ―Minha mãe curvou-se, descalçou-se e aplicou-me várias 

chineladas. Não me convenci. Conservei-me dócil, tentando acomodar-me às esquisitices 

alheias. Mas algumas vezes fui sincero, idiotamente. E vieram-me chinelados e outros castigos 

oportunos‖ (IF, p.81). E terminou pagando pela sinceridade que tentou cultivar vida a fora. 

Logo cedo, aprendeu, às próprias expensas, a dinâmica da vida e o processo social no mundo 

que iria enfrentar. 

Como consequência desse fracasso em sua incursão entre linguagem, realidade e 

autoridade tem-se a decepção e a desilusão acabrunhante. Percebe então que não é fácil inteirar-

se do mundo dos adultos, este se revelou perigoso e não muito interessante. ―Entristeceu. Talvez 

Sinha Vitória dissesse a verdade. O inferno devia estar cheio de jararacas e suçuaranas, e as 

pessoas que moravam lá recebiam cocorotes, puxões de orelhas e pancadas com bainha de faca‖ 

(VS, p.100). E, vendo todas aquelas pessoas que praticavam agressão e violência, certificou-se 

de que não só o Padre Inácio teria ido a ―une saison en infer‖, mas sua mãe e outros adultos de 

seu convívio teriam também feito um estágio neste novo espaço que súbito se lhe descortinara. 

E mesmo o inferno, ficando numa outra realidade paralela, aonde ninguém podia ir, o seu 

cotidiano cruel, em que sua vida era envolta, dessa, ele não podia esquivar-se. Pois, mesmo 

tendo ido brincar no barreiro, e depois sentar-se sob uma árvore, brincando com a cachorra 

Baleia, o castigo de Sinha Vitória continuava presente. ―Apesar de ter mudado de lugar, não 

podia livrar-se da presença de Sinha Vitória. [...] sentiu-se fraco e desamparado, olhou os braços 

magros e os dedos finos, pôs-se a fazer no chão desenhos misteriosos. Para que Sinha Vitória 

tinha dito aquilo?‖ (VS, p.100). A nova descoberta só lhe trouxe transtorno. Seria melhor que 

não tivesse ouvido. 
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Conclusão  

 

Ao fim desse trajeto conclui-se que o real e o fictício não são universos paralelos. Pelo 

contrário, realidade e ficção convivem lado a lado, ou melhor, interpenetram-se: a primeira 

inspira a criação da segunda e esta ajuda a transformar aquela, tornando-a mais colorida, 

portanto mais sofrível. Vimos também que a prática de apoiar a ficção na realidade é mais 

comum do que se pensa, e muitos queriam. Alguns autores mantêm a incógnita, outros deixam 

explícito como é o caso de Clarice e Lima Barreto, já o autor aqui estudado faz questão de 

confessar: fala sem rebuço de sua técnica e enfatiza que sempre se utilizou da realidade que o 

envolvia para criar seu mundo literário. Diante dessas esquisitices, autoritarismo, violências e 

injustiças, o menino Graciliano finda identificando o inferno com os ambientes em que vivia, 

por não ser boa a vida que levava. Mesma atitude tem o personagem ―O menino mais velho‖ por 

ser este inspirado no primeiro. Através desses dois textos e de quase todo o livro Infância, 

Graciliano faz uma denúncia contundente da forma como se educavam as crianças e 

consequentemente do estado em que elas viviam: violentadas e aterrorizadas. E através desta, 

denunciava também à rudeza dos pais nos sertões e/ou lugares mais recuados; rudeza esta, 

produzida pelo ciclo de violência social de que os adultos também eram vítimas: do Estado, da 

polícia, dos fazendeiros e em fim de todos aqueles que dos pobres estivessem acima na escala 

socioeconômica. Também vale considerar que criavam-se a criança de forma severa, porque o 

mundo em que ela iria viver era um mundo difícil e cruel. Em última instância, estavam 

preparando a criança para a vida, mesmo de forma enviesada. 
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O LÉXICO GEOGRÁFICO COM ENFOQUE NA OBRA: VIDAS SECAS DE 

GRACILIANO RAMOS 

 

Sandoval Dias Duarte
1
 

Maria do Socorro Aragão
2
 

Fabiana dos Santos Dias Duarte 
3
 

 

Introdução 

 

A reflexão sobre o cenário nordestino, em detrimento das questões socioeconômicas 

provenientes da problemática decorrente na Obra: ―Vidas Secas‖ de Graciliano Ramos, cabe 

uma análise sobre o contexto pelo qual os personagens Fabiano, sua mulher e seu filho 

vivenciam uma vida sofrida, originária de aspectos geográficos, entre os quais: vegetação, 

clima, relevo e seca também apontados durante a trama elucidada no contexto literário. A 

princípio, na página 3, capítulo I, o autor aponta elementos linguísticos e, simultaneamente, 

embutido com caracteres lexicográficos, nos quais esboçam um olhar manifesto ao cenário 

paisagístico, ilustrado no sofrimento da família de Fabiano que, inerente ao panorama caberia 

um apreciar, contemplando a paisagem nordestina atrelada à questão climática que assola o 

contexto socioespacial pelo qual eles estão inseridos. Conforme Ramos (1967:3) descreve: 

 

Na planície avermelhada os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os 

infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. 
Ordinariamente andavam pouco, mas como havia repousado bastante na areia 

do rio seco, a viagem progredira bem três léguas. Fazia horas que procurava 

uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos 
pelados da caatinga rala. 

Arrastaram para lá, devagar, Sinha Vitória com o filho mais novo escanchado 

no quarto e o baú de folha na cabeça, Fabiano sombrio, cambaio, o aió a 
tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de 

                                                             
1  Mestrando pelo Programa em Dinâmicas Territoriais e Cultura-PRODIC da Universidade Estadual de Alagoas-

UNEAL. Especialista em Psicopedagogia pela Faculdade Regional de Arapiraca-FERA. Graduado em Geografia 

pela Universidade Estadual de Alagoas-UNEAL. Professor efetivo das redes Municipais de Arapiraca e de Estrela 

de Alagoas.  
2  Possui Graduação em Letras Anglo Germânicas pela Universidade Regional do Nordeste (1969), Mestrado em 

Linguística pela Universidade de São Paulo (1973) e Doutorado em Linguística pela Universidade de São Paulo 
(1974).Pós-Doutorado na Université de Paris Sorbonne Nouvelle (1976-1977). Pós-Doutorado na Universidade 

Complutense de Madrid (1976/1978). Pós-Doutorado na Central Connecticut State University - USA (1989/1990). 

Atualmente é Professora Visitante Titular da Universidade Federal do Ceará e Professor Voluntário Titular da 

Universidade Federal da Paraíba. Tem experiência nas áreas de Linguística e Literatura, com ênfase em 

Sociolinguística, Dialetologia e Geolingüística, atuando principalmente nos seguintes temas: Dialetologia, Atlas 

Linguísticos, Falares Regionais, Fonética e Fonologia, Língua Portuguesa e Literatura Regional. Informações 

coletadas do Lattes em 02/03/2018 
3 Cursando o sexto período de Pedagogia pela Universidade Estadual de Alagoas-UNEAL, Campus III.  
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pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra Baleia iam atrás. Os 
juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se 

a chorar, sentou-se no chão.   

 

A Partir do que foi vislumbrado nos escritos da página 3 do livro mencionado acima, fica 

evidente o exterior pelo qual Fabiano estava passando atrelado a um contexto, marcado pela 

angústia decorrente da situação socioeconômica, nativa dos solos secos e das características 

sertaneja, descritas no recorte textual acima. Por outro lado, destaca-se a coragem e a valentia 

desses personagens, no enfrentamento da rotina árdua pela qual eles perpassam atrelada a 

questões climáticas, evidenciadas no transcorrer dos escritos preponderantes de Graciliano 

Ramos, corroborando o atual cenário nordestino, correlacionado com a paisagem de: seca, fome, 

sofrimento, família a ser sustentada. 

No que tange à questão sociolinguística, pode-se apontar léxicos de cunho geográfico 

característicos do Nordestino a serem analisados, os quais são marcados pela sua riqueza 

cultural, linguística onde o vocabulário ganha novas nomenclaturas e significados, dos quais 

muitas vezes, não são conhecidos no vocabulário da Norma Culta a exemplo de: escanchado, 

cambaio; palavras típicas do Nordeste que tipificam um linguajar centrado na aquisição de 

padrões culturais sobre as quais, as palavras, abordam contextos sociolinguísticos específicos. 

Faz-se necessária, uma análise sobre alguns trechos do livro que apontam elementos 

sociolinguísticos, os quais distinguem a relação social e, simultaneamente, revela ausência de 

escolaridade, atrelada à aquisição de um padrão cultural, gerado a partir do ambiente 

etnolinguistico dos personagens. Parafraseando Aristóteles (2007), o homem é um animal 

social, e ainda como contraponto pode-se afirmar que é aquilo que move a massa é a mesma 

coisa que move o sujeito na concepção Freudiana que, diga-se de passagem, se encaixa em 

trechos da referida obra. 

Nesse sentido, a obra traz um enfoque geográfico, contemplado numa linguagem 

concernente ao convívio do qual os personagens apresentam comportamentos, decorrentes do 

sofrimento e fantasias relacionadas à aquisição de uma vida melhor, na qual seja ofertada uma 

condição melhor aos seus filhos numa roupagem literária expressas nos diálogos dos 

personagens elencados nesse contexto. Nessa perspectiva analítica, faz-se necessário contemplar 

conceitos, os quais serão relevantes ao entendimento da linguagem, embutida no contexto da 

obra estudada, no trato das especificidades: culturais, sociais e socioeconômicas sob a ótica de 

algumas exterioridades, conforme Fribourg (1978), quando elucida:   

 

A língua é vista seja do ponto de vista de concepção de mundo [ ...], seja como 

reveladora do modo de vida de uma sociedade e de seus valores culturais, seja 
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como reveladora da estrutura social e das mudanças que ocorrem no seio da 
sociedade, seja enfim como uma estrutura linguística em correlação com a 

estrutura social. 

 

Dessa maneira, a obra Vidas Secas traz implicitamente, uma significância relevante na 

análise de cunho literário, pautada na leitura fisiográfica vinculada à mudança de Fabiano e sua 

família, deve-se basicamente a um cenário sofrível na questão socioeconômica sobre a qual os 

personagens perpassam desde a saída de sua casa à procura de uma vida melhor  

Assim, trata-se de um local onde se pode vislumbrar aspectos apavorantes. O rio 

encontra-se seco, cadáveres de animais mortos, resultantes de um povoamento sem êxito nas 

planícies desérticas, sobre os quais se deu a estória descrita, com propriedade na arquitetura 

literária e, ainda averiguar-se um sol que chega a ferir os pés descalços e os urubus à espera de 

alimento para saciar sua fome, a qual castiga os animais e as pessoas. Por outro lado, destaca-se 

nessa ótica socioeconômica uma percepção analítica da família de Fabiano e seus anseios por 

uma vida melhor e uma estadia permanente e, Fabiano, genitor de dois filhos de faixa etária 

indeterminada, segue sua mulher, Sinha Vitória, a qual lidera a caminhada e sempre está 

presente nos momentos da vida deles e na companhia fiel de seu animal de estimação a cachorra 

Baleia. Eles pensam está vendo árvores em sua frente, quando na verdade era uma alucinação 

proveniente da fome e do sol que os castigava. A morte parece segui-los, mas a bravura deles 

não sucumbe ao sofrimento da caminhada e ao sol reluzente. A morte espreita em cada fresta 

que vê aberta e mostra sua face horrenda. Mas ela não terá vez, afinal de contas, são eles, a 

família toda, ―viventes‖ (RAMOS,2005. p.11). Essa linguagem desvela aspectos de notoriedade 

literária, com as quais, Graciliano Ramos aborda de forma enfática uma concepção literária 

pautada na descrição topográfica, pautada num enfoque nordestino diante da fisiografia pela 

qual Fabiano e sua família sobrevivem. 

 

Metodologia 

 

O Presente trabalho fará uma análise de cunho fisiográfico da obra: ―Vidas secas‖ de 

Graciliano, com enfoque na metodologia de levantamento bibliográfico, tais como: leitura de 

artigos e da obra enquanto objeto de estudo, dissertações, teses e obras que enfatizam a 

conjuntura literária sob várias acepções linguísticas existentes na percepção dos termos lexicais, 

dialetais pertinentes à Sociolinguística com uma roupagem geográfica, as quais culminaram 

numa análise de falares nordestinos, abordados sob uma concepção geográfica presentes em 

pormenores textuais da referida obra. 
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Fundamentação Teórica  

 

A inserção dialetológica: uma nova roupagem literária sobre a obra Vidas Secas  

 

A dialetologia traz uma concepção linguística literária que contempla um estudo acerca 

de elementos de linguagem, desvela tradições e cultura nas quais sua forma ou substrato 

ideológico, encontra-se embutido no falar: ―tido como um conjunto de particularidades 

linguísticas que distinguem um grupo humano ou sociais‖. Desse modo, a inserção de uma 

análise sobre alguns dialetos, averiguando formas específicas de uma zona linguística, torna-se 

preponderante nessa abordagem. A obra ―Vidas Secas‖, traz uma literatura peculiar, expressas 

no regionalismo do qual o Nordeste abarca. Parafraseando, Silvio Elia: ―Tem como finalidade 

estudar os dialetos detectando formas específicas de uma zona Linguística, sistematizando-as e 

interpretando-as‖. 

Percebe-se que ao lermos a referida obra, é possível averiguar situações de diálogos 

entre os personagens que desvela um contexto etnolinguistico no qual é proferido termos, os 

quais são peculiares de uma região onde o analfabetismo e a baixa escolaridade são presentes 

dadas as condições que os personagens perpassam em sua vida. Conforme, Rector (2000), 

Dialeto é, pois do ponto de vista linguístico, uma variedade regional da mesma língua, do ponto 

de vista político (social, histórico). Trata-se de língua diversas, com origem comum, mas 

coexistindo geograficamente.  

 
- Anda excomungado. O pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou mata-lo. 

Tinha o coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A 

seca parecia-lhe como um fato necessário – e a obstinação da criança irritava-o. 
Certamente esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha, e 

o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde... Pelo espírito atribulado do 

sertanejo passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado... Fabiano 

meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do 
menino, que se encolhia, os joelhos encostados ao estômago, frio como um 

defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar o 

anjinho aos bichos do mato. (RAMOS, 2005, p.10-11). 
 

Nesse contexto, pode-se inferir uma análise sob o ponto de vista geográfico que, diga-se 

de passagem, expressa um contexto socioeconômico similar ao êxodo nordestino no qual os 

mesmos buscam condições melhores de sobrevivência e, esboçam aspectos de angústia no 

trecho: ―e o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde... Ainda traz num contexto implícito um 

misto de sina, fuga e, dessa forma, Graciliano Ramos expõe uma visão do romance de 30 
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utilizando como cenário de questionamentos e por vezes até de denúncia quando ele enfatiza: 

―... queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. Por outro lado, a palavra usada pelo autor 

traz um linguajar proveniente de um agregado cultural da qual revela traços de tradição 

diversificada, tais como: pirralho, acocorou-se, descampado; em como outros termos dos quais 

podem ser remetidos às figuras de linguagem, entre os quais: ... frio como um defunto... tinha 

um coração grosso.... Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Trechos que apontam uma 

abordagem linguística no propósito de enfatizar aspecto etnolinguistico que nesse contexto está 

intrinsecamente relacionada à estrutura sócio culturais refletidas nas línguas. 

 

A leitura geográfica com enfoque literário léxico na Obra Vidas Secas  

 

Para além do vislumbre no âmbito lexical ou semântico, percebe-se que Vidas Secas traz 

à tona um cenário de sobreviventes, os quais convivem num ambiente no qual os aspectos 

geográficos são enfatizados com efervescência e, as descrições da paisagem, são plausíveis à 

uma vida sofrível numa região que a seca se faz presente e assola as possibilidades de uma vida 

melhor para Fabiano e sua esposa Sinha Vitória.  

Os rios secos, as folhas das arvores e ao parafrasear Ramos em conformidade com o que 

ele diz na página 3, despontam elementos que remetem a interpretações geográficas, climáticas 

do sertão: ―folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga 

rala‖, traz uma noção fisiográfica sertaneja com elementos geográficos da vegetação sertaneja e 

do cenário de miserabilidade pelo qual alguns sertanejos convivem, em comparação com 

aspectos da atualidade sofrida desses povos, em função de políticas públicas e de características 

climáticas de ordem natural ou antrópica , como alguns estudiosos do clima defendem, a 

exemplo dos: rios secos, lama seca rachada nos rios ,os quais elucidam um cenário gritante no 

tocante à agua e a presença de um espaço agricultável. 

A grosso modo, analisam-se elementos sociolinguísticos, típicos de natureza léxica 

morfológica, comumente utilizadas em determinadas regiões e específicas de alguns estados 

nordestinos, nos quais as palavras definem-se a partir da conjuntura linguística, em detrimento 

de uma linguagem acessível a determinadas comunidades. Nesse contexto, torna-se relevante 

considerar a forma pela qual Fabiano e sua família esboçavam uma procura por um lugar melhor 

para sua sobrevivência e para saciar a fome que permeava sua vida naquele momento.  

 

Ainda na véspera eram seis viventes, contando com o papagaio. Coitado, 
morrera na areia do rio, onde haviam descansado, a beira de uma poça: a fome 

apertara demais os retirantes e por ali não existia sinal de comida. Baleia 
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jantara os pés, a cabeça, os ossos do amigo, e não guardava lembrança disto. 
Agora, enquanto parava, dirigia as pupilas brilhantes aos objetos familiares, 

estranhava não ver sobre o baú de folha a gaiola pequena onde a ave se 

equilibrava mal. A recordação chegava. Tinha andado a procurar raízes, à toa: 
o resto da farinha acabara, não se ouvia um berro de rês na catinga. Sinha 

Vitória, queimando o assento no chão, as mãos cruzadas segurando os joelhos 

ossudos, pensava em acontecimentos antigos que se relacionavam: festas de 
casamento, vaquejadas, novenas, tudo numa confusão. Despertara-a um grito 

áspero, vira de perto a realidade e o papagaio, que andava furioso, com os pés 

apalhetados numa atitude ridícula. Resolvera de supetão aproveitá-lo como 

alimento e justificara-se declarando a si mesma que ele era mudo e inútil. Não 
podia deixar de ser mudo. Ordinariamente a família falava pouco. E depois 

daquele desastre viviam todos calados, raramente soltavam palavras curtas. O 

louro aboiava, tangendo um gado inexistente, e latia arremedando a cachorra. 
(RAMOS, 2005, p.4)  

 

A partir do recorte textual, verifica-se a presença de elementos linguísticos e léxicos, 

descrevendo um cenário de sofrimento: fome, seca, animais mortos, as crianças feridas ao andar 

no sol e sobretudo da ausência de alimentos para saciar a fome das crianças naquele período. 

Podem-se elencar ainda, termos que expressam um linguajar propriamente dito de uma região. 

O Substrato linguístico é designado numa aparência panorâmica na qual subjuga os humanos no 

ambiente descrito acima, enfatizado nas relações econômicas desiguais, as quais, muitas vezes, 

são provenientes das características geográficas, tais como: Clima (a seca típica do semiárido 

nordestino, vegetação (catinga), relevo que tipifica a planície pela qual Fabiano e sua família 

percorrem em busca de um lugar melhor.  

Graciliano Ramos em sua obra: ―Vidas secas‖, traz à tona uma representação panorâmica 

da qual o povo sertanejo perpassa, inerente à constituição de elementos que elucidam o cenário 

paisagístico: sofrimento, fome, miséria, negligência socioeconômica, proveniente 

majoritariamente, da má gestão político-administrativa, similar às vislumbradas na conjuntura 

social nordestina contemporânea. A linguagem utilizada pelo autor da obra traz elementos 

sociolinguísticos, os quais retratam a vivência deturpada a partir da qual eles sobrevivem.  

Nesse sentido, analisa-se nesse contexto literário-geográfico a presença marcante da 

Etnolinguística como um enfoque da língua, gerado a partir da interação dos povos em sua 

cultura e suas civilizações. Conforme Hartmann e Stork (1976), a Etnolinguística é concebida 

como: ―Ramo da linguística antropológica que estuda a relação entre a língua falada pelo falante 

e suas atitudes em relação a ela, especialmente em termos dos níveis de fala que ele usa e o 

prestígio dado a esses usos‖.  

Fabiano, Sinha Vitória utilizam um linguajar pertinente ao meio do qual eles vivem, via 

de regra, atribuído ao contexto de escolaridade pelo qual eles foram suscitados, os quais podem 

ser visualizados em vários trechos da obra. Fabiano profere: ―você é um bicho Baleia‖ (p.9), 
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destacando uma fala anteriormente mencionada quando sua mulher Sinha Vitória afirmara: - 

Você é um bicho Fabiano. Essa fala dos personagens desponta um mecanismo linguístico 

pertinente ao contexto social do qual eles viviam e o uso de figuras de linguagem ao comparar 

Fabiano com um animal, em função de sua valentia ao sofrimento e a fome pela qual eles 

passavam.  

Tais termos sociolinguísticos adquirem novas conotações no cenário literário e enfatiza 

um víes interessante que resgata elementos e embates sociais e culturais, onde Vidas Secas nos 

desponta ligeiramente que, nas palavras de Luís Bueno, ―Não é um romance da seca. As vidas 

são secas e não a terra. O ambiente onde circulam os personagens não é o da seca – com 

exceção óbvia do capítulo inicial. Por incrível que possa parecer, a maior parte do enredo se 

passa em tempos de fartura‖ (BUENO, 2006, p.662). Transcorrido o capítulo inicial, depara-se 

com seca, peremptoriamente a partir do penúltimo. Desse modo, a vida dos personagens, sob 

outra acepção, dessa vez, a geográfica, ganha uma roupagem ideológica de sofrimento e 

penúria, suscitada no cenário onde eles estão inseridos, devido a feições climáticas, geradas na 

acepção geográfica de posicionamento territorial e, por questões de insolação, atribuída à região 

nordestina desencadeada no transcorrer da estória, tornando-a bem perceptível. 

O sertão por sua vez, nesse contexto, aparece com características diversificadas a 

depender da ótica, evidenciada a partir de subsídios: geológicos, geomorfológicos sucedidos ao 

decorrer dos anos e, vai ganhando novas configurações esculpidas pela engenhosidade da 

natureza, dadas as suas especificidades, as quais são remetidas, drasticamente, a um cenário 

onde alguns elementos têm em quantidade menor e outros são avantajados na concepção 

paisagística, vislumbrada e descrita na: cultura, linguagem, criatividade, coragem dos povos 

com perspectiva de uma vida digna, implícita na pretensão de conquistar novas oportunidades. 

Conforme (CUNHA, 1901, p.6) 

 

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 

derivar para as terras setentrionais diminui gradualmente de altitude, ao mesmo 

tempo que descamba para a costa oriental em andares, ou repetidos socalcos, 

que o despem da primitiva grandeza afastando-o consideravelmente para o 
interior.   

 

A título de exemplo, é possível inferir que no sertão, em suas particularidades 

geográficas com uma perspectiva de relevo, traz implicitamente um contexto que enfatiza 

questões centrais na análise geológica, pautadas na premissa de que o Nordeste foi gerado a 

partir de eventos climáticos de grandeza natural, geomorfológica e com a localização 
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intertropical, nas quais são desenvolvidos aspectos diferenciados na região panorâmica a 

depender da macro e micro localização que, por sua vez, torna-se relevante na análise de 

fenômenos socioculturais, arraigados nesse âmbito regional, culminadas em suas 

particularidades, sobretudo a linguística que trata de aspectos relacionados à linguagem quanto 

aos falares nordestinos, os quais variam de Estado para Estado. De acordo com Aragão (1988), 

num levantamento realizado para a publicação de dados sobre trabalhos nas áreas de 

Dialetologia, Sociolinguística e Etnolinguística, entre os anos 1960 e 1980, num total de 536 

trabalhos, cerca de 35%, foram feitos no Nordeste ou sobre falares Nordestinos. Em outro 

trabalho, na área de fonética e fonologia, num total de 950 trabalhos, cerca de 12% são sobre 

falares nordestinos. (ARAGÃO,1997). 

Percebe-se que na Região Nordeste encontra-se uma variedade linguística expressa nos 

falares e nos aspectos fonéticos-fonológicos e léxicos, os quais trazem uma nova roupagem 

literária e, concomitantemente, sociolinguística. Em vidas Secas, por sua vez, aborda uma 

concepção literária de linguagem e esboça uma nova versão Etnolinguística, na qual o autor em 

seus escritos, menciona termos, via de regra, utilizados num cotidiano específico. 

 

Fabiano estremeceu. Chegaria a fazenda noite fechada. Entretido com o diabo 

do jogo, tonto de aguardente, deixara o tempo correr. E não levava a querosene, 
ia-se alumiar durante a semana com pedaços de facheiro. Aprumou-se, disposto 

a viajar. Outro empurrão desequilibrou-o. Voltou-se e viu ali perto o soldado 

amarelo, que o desafiava, a cara enferrujada, uma ruga na testa. Mexeu-se para 
sacudir o chapéu de couro nas ventas do agressor. Com uma pancada certa do 

chapéu de couro, aquele tico de gente ia ao barco. Olhou as coisas e as pessoas 

em roda e moderou a indignação. Na catinga ele às vezes cantava de galo, mas 
na rua encolhia-se. 

- Vossemecê não tem o direito de provocar os que estão quietos. 

- Desafasta, bradou o polícia. 

E insultou Fabiano, porque ele tinha deixado a bodega sem se despedir. 
- Lorota, gaguejou o matuto. Eu tenho culpa de vossemecê esbagaçar os seus 

possuídos no jogo? (RAMOS, 2005, p.15-16) 

 

Com base nos escritos acima, torna-se relevante destacar, a presença de falares típicos do 

Nordeste, os quais caracterizam a inserção cultural elucidada no diálogo e, simultaneamente, 

estabelece uma relação dialética pautada na fisiografia do local entre os personagens e até do 

próprio escritor, ao enfatizar termos usuais no contexto em tela, tais como: entretido, alumiar, 

aprumou-se, sacudir, ventas, vossemecê ,lorota ,esbagaçar ; além de outros falares típicos que 

apresentam uma significância específica, entre os quais: Entretido com o diabo do jogo, tonto de 

aguardente, a cara enferrujada, sacudir o chapéu nas ventas do agressor, aquele tico de gente 

ia ao barco, cantava de galo.A partir desse trecho, fica evidente que o autor e os personagens 
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utilizam uma linguagem própria local, no qual é manifesto a questão cultural, enraizada no 

acervo nordestino quanto aos falares. 

Nesse sentido, a obra traduz a realidade nordestina tanto no contexto geográfico no trato 

das questões socioeconômicas, climáticas, culturais, nas quais eles tratam estritamente de 

termos peculiares dos falares nordestinos, condizentes com o cenário sociocultural nas quais as 

pessoas estão inseridas. Os itens lexicais regionais, em síntese, abordam um cenário semântico-

léxico existente numa conjuntura linguística típica da Região Nordeste. 

 

Considerações Finais 

 

A análise da obra ―Vidas Secas‖ de Graciliano Ramos no que tange aos elementos 

léxicos, com enfoque nos falares nordestinos e na abordagem de uma conjuntura geográfica na 

referida obra, mostra-nos elementos textuais de caráter sócio e etnolinguistico, coexistindo nas 

variações dos falares a depender da localização geográfica mencionada.  

O autor e os personagens pertinentes à referida obra, proferem lexias, as quais 

usualmente são utilizadas no meio coloquial, apresentando novas significações sociolinguísticas 

no âmbito popular regional nordestino e, por sua vez, refletem aspectos dos falares quanto à 

cultura que, implícita e comumente, está atrelada a um panorama, retratando a vivência do 

homem nordestino, em função de suas adversidades socioeconômicas, pautadas em buscar 

meios para uma sobrevivência digna. Faz-se necessária, uma leitura enfática sobre o contexto no 

qual Fabiano, Sinha Vitória e seus filhos sobrevivem inerente às dificuldades: alimentícias, 

socioeconômicas; similares à muitas famílias no contexto social nordestino. 

Por outro lado, é relevante considerar, o cenário paisagístico de seca, o qual castigava os 

personagens anteriormente mencionados sob a ótica literária e geográfica, sobretudo nas 

metáforas que Graciliano Ramos utilizava para ressalvar aspectos de sofrimento, fome, penúria, 

escassez e seca que, via de regra, assolava as pessoas presentes na fisiografia literária, originária 

de uma concepção sulista, sobre a qual o Nordeste é vislumbrado.           

Em linhas gerais, observa-se um cenário de penúria na referida obra, na qual é possível 

elencar falares e dialetos, transcendentes ao idioma da Língua Portuguesa quanto à norma culta. 

Ademais, em seu arcabouço literário, ‖Vidas Secas‖, traz uma nova roupagem linguística, 

característica da cultura nordestina, arraigada nos valores, diga-se de passagem, etnolinguistico, 

pautados na valorização dos falares locais.    
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Glossário léxico geográfico das citações de Vidas Secas usadas no referido trabalho 

(conferir mini Aurélio Eletrônico da Língua Portuguesa) 

   

caatinga
4
: vegetação arbustiva, sem folhas na estação seca, típica do Nordeste. 

fazenda: propriedade rural, de lavoura ou de criação de gado. 

juazeiros: árvore da caatinga nordestina de fruto comestível. 

gado: reses em geral. Rebanho  

mato: Terreno inculto onde nascem plantas agrestes. 

planície: Grande extensão de terreno plano. 

poça: Depressão natural de terreno, pouco funda, com água. 

rio: Curso de água natural que se desloca de nível mais alto para o mais baixo, aumentando 

progressivamente até desaguar num mar, num lago ou noutro rio. 

seca: falta de chuvas, estiagem. 

vaquejada: Ato de procurar o gado espalhado pelos matos, para reconduzi-lo ao curral.   
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REPRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO ESCOLAR EM SÃO BERNARDO 

 

Taffarel Bandeira Guedes 

(UFPE) 

 

São Bernardo: um incontornável bê-á-bá 

 

Não parece exagero iniciar uma apreciação crítica do romance São Bernardo (1934) 

incluindo-o no rol dos poucos casos excepcionais da nossa literatura. E não parece mesmo 

exagero porque tal tarefa já fora realizada por crítico do valor de Antonio Candido1; de modo 

que apenas reiteramos, a título de introdução, o juízo de que o livro está entre as maiores 

realizações literárias em língua portuguesa. 

Antes, porém, de justificarmos nossa anuência ao que se tornou uma unanimidade na 

crítica, vale apresentar algumas informações de ordem biobibliográfica. 

Lançado pela Ariel Editora, no mês de novembro de 1934, São Bernardo é o segundo 

romance de Graciliano Ramos2. O livro, cuja primeira tiragem foi de mil exemplares, trazia em 

sua capa uma bela ilustração de Santa Rosa, representando a personagem Paulo Honório. 

Desenvolvido a partir de um conto engavetado, intitulado ―A carta‖, São Bernardo começou a 

ser escrito em 1932, quando Caetés (1933) ainda nem fora lançado. Residindo em Palmeira dos 

Índios e ocupado com as atividades no comércio, Graciliano encontrava refúgio para a 

composição da obra na sacristia da Igreja de Nossa Senhora do Amparo. Em cartas à sua mulher 

Heloísa, o escritor se mostrava bastante animado com o que ia colocando no papel, em especial 

no que dizia respeito à linguagem e à representação do falar sertanejo. 

O livro, logo no seu lançamento, foi bem recebido pela crítica. Os louvores dirigiram-se, 

em especial, à força da personagem principal e à ―extensa pesquisa linguística sobre as 

                                                             
1 Em Ficção confissão, obra em que reuniu seus ensaios sobre Graciliano Ramos, Candido afirma: ―A expressão 

―ocupa um lugar à parte na literatura‖ é lugar-comum da crítica, usado quando não se tem o que dizer. Apesar 

disso, sinto a necessidade de recorrer a ele para entrar na análise de São Bernardo. Um romance pode ser grande e 

não ocupar lugar à parte na literatura. É frequente, pelo contrário, que a sua grandeza seja devida à normalidade 

com que se integra no clima dominante da época. Assim, Banguê, Os Corumbas, Jubiabá, Mundos mortos são 

livros excelentes, mas não destoam, quanto à maneira, do conjunto das correntes literárias a que se filiam. [...] São 
Bernardo, porém, como O amanuense Belmiro ou A quadragésima porta, permanece isolado, com uma 

originalidade que, se não o faz maior que os demais, torna-o sem dúvida mais estranho, quase ímpar‖. (CANDIDO, 

2006, p. 31-32) 
2 Graciliano Ramos (Quebrangulo-AL, 27 de outubro de1892 – Rio de Janeiro-RJ, 20 de março de 1953) foi 

ficcionista, jornalista, político e memorialista, considerado pela crítica e pelos escritores seus pares a principal 

figura do Romance de 30. Além de São Bernardo (1934), destacam-se na sua bibliografia os romances Caetés 

(1933), Angústia (1936) e Vidas Secas (1938); e os textos memorialísticos Infância (1945) e Memórias do 

Cárcere (1953). 
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expressões do ‗brasileiro de matuto‘‖ (MORAES, 2012, p. 89). No início de 1935, um crítico da 

importância de Octavio Tarquinio de Souza3 dedicava artigo4 elogioso a respeito de São 

Bernardo, apresentando muitas das observações ainda hoje reiteradas acerca do romance. Após 

fazer uma ressalva bastante questionável: a de que São Bernardo não teria a mesma força e 

pujança criadora de Banguê, este de José Lins do Rego e igualmente publicado em 1934, o 

crítico inicia seu parecer favorável: 

 

Mas é o livro de um escritor perfeitamente senhor do seu ofício, cujas 
personagens nada têm de fantoches, vivendo e movendo-se no quadro social ou 

no ambiente doméstico de sua formação, em carne e osso, integradas na 

condição humana. Nenhum livro é menos roman-fleuve que São Bernardo. 
Nestas duzentas e dezoito páginas secas, estritas, concentradas, o sr. Graciliano 

Ramos pôs apenas o essencial. Grande inimigo do supérfluo, do derramado, em 

São Bernardo não há nada inútil, não há tempo perdido. Nenhuma paisagem 

para enfeitar, nenhum quadro que pudesse ser dispensado. (SOUZA, 1935) 
 

O conceito de escritor econômico, dotado de exímio domínio dos recursos linguísticos, 

capaz de equalizar a precisão gramatical e as expressões de cunho regional, jamais deixaria de 

acompanhar as notas sobre a produção literária de Graciliano Ramos. Se em Caetés 

reconhecemos ―alguma hesitação técnica ou traço de naturalismo mais convencional‖ (BUENO, 

2006, p. 237), ao que acrescentamos esparsa afetação gramatical, notadamente nas colocações 

pronominais, São Bernardo, livre de semelhantes observações, representa a maturidade de um 

escritor muito acima da média desde a sua estreia. 

Otávio Tarquínio de Souza não conclui seu texto sem antes indicar as semelhanças (que 

indicariam influência, mas nunca imitação) entre a prosa de Graciliano e o estilo de Machado de 

Assis. Para o crítico, São Bernardo reproduz, à sua maneira, digressões de ordem 

metalinguística presentes em Dom Casmurro (1899), como as reflexões sobre os arranjos5 dos 

diálogos e o próprio procedimento de feitura da narrativa. Tal avaliação se inclui no que 

semelha ser um consenso da crítica do período: a de apontar uma filiação machadiana nos 

melhores romances autodiegéticos saídos à época, do que também são exemplos O amanuense 

Belmiro, de Cyro dos Anjos, (1937) e As três Marias (1939), de Rachel de Queiroz. 

                                                             
3 Octavio Tarquinio de Souza (Rio de Janeiro-RJ, 7 de setembro de 1889 – 22 de dezembro de 1959) foi um 

escritor, historiador e crítico literário brasileiro. 
4 O Jornal, 17 de fevereiro de 1935. 
5 ―Essa conversa, é claro, não saiu de cabo a rabo como está no papel. Houve suspensões, repetições, mal 

entendidos, incongruências, naturais quando a gente fala sem pensar que aquilo vai ser lido. Reproduzo o que julgo 

interessante. Suprimi diversas passagens, modifiquei outras‖. (RAMOS, 2006, p. 87) 
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Ainda atentos à recepção crítica imediata ao lançamento do livro, vale considerar o que 

escreveu Carlos Lacerda6, em artigo7 publicado na Revista Acadêmica, no qual o jornalista 

aplica a Graciliano Ramos duas restrições: a primeira, por ele considerada desimportante, 

dirigida à ordem técnica, à composição literária8; a segunda, essa mais grave, justifica-se no fato 

de o livro revelar, com grande preocupação e empenho, o retrato de um opressor, equivalente 

não dado aos trabalhadores. 

Quando Lacerda, ao elencar suas restrições a São Bernardo, prioriza a crítica ao papel 

coadjuvante dos oprimidos e considera menores as faltas estritamente literárias, demonstra o 

quanto a sua leitura está balizada por uma concepção utilitária de arte. Bueno (2006), ao 

comentar o artigo, aponta para uma tônica da crítica literária da época, mormente a realizada por 

intelectuais de esquerda: a de avaliar os romances tomando por parâmetro a sua anuência a um 

projeto de engajamento sócio-político. 

Pensando o conjunto de produções do Romance de 30, cujo acervo concentra número 

razoável de obras comprometidas com motivações partidárias, verdadeiros documentos que 

retratam e condenam a exploração trabalhista, as misérias e as desigualdades sociais, é de se 

destacar o lugar que nele ocupa a ficção de Graciliano. Fugindo da adesão e do engajamento 

irrestritos a um modelo de pensamento político, o seu projeto literário se dedicou ao cuidado 

com a linguagem, com a forma estética, dando especial vazão às questões universais que 

ocupam o homem comum9. Não queremos dizer, com isso, que a obra de Graciliano é 

politicamente desobrigada, apenas o autor não fez uso de sua pena para fins panfletários, daí o 

motivo das censuras realizadas por Lacerda. 

São Bernardo é uma narrativa autodiegética, organizada em capítulos numerados e 

curtos. Os dois primeiros, introdutórios, dividem-se entre a narração de uma tentativa frustrada 

de composição literária colaborativa; e a consequente resolução de Paulo Honório de levar a 

cabo, sozinho, a escrita da sua história. Nos capítulos seguintes, o narrador nos dá a conhecer 

seu percurso pessoal até a aquisição da propriedade que dá título à obra: guia de cego, 

                                                             
6
 Carlos Frederico Werneck de Lacerda (Vassouras-RJ, 30 de abril de 1914 – Rio de Janeiro-RJ, 21 de maio de 

1977) foi um jornalista e político brasileiro. Militante comunista e opositor de Getúlio Vargas, escreveu 

regularmente para a imprensa e participou da Aliança Nacional Libertadora (ANL). 
7
 Carlos Lacerda, ―S. Bernardo e o cabo da faca‖, Revista Acadêmica, mar. 1935. 

8
 Escreve o crítico: ―a sua [de Graciliano Ramos] maneira se revela, se desmascara excessivamente, mostrando a 

cada passo, no caminho do livro, a marca dos passos do autor‖ (LACERDA, 1935). Entendemos que Lacerda 

condena, em São Bernardo, a manutenção do estilo característico de Graciliano na narrativa de Paulo Honório, 

como se o fazendeiro devesse expressar-se de outra maneira. 
9
 Em seus três primeiros romances, todos dotados de narrador autodiegético, vemos a representação de universos 

particulares, de dramas individuais, marcados por sentimentos de paixão, ciúme, deslocamento, ódio e ambição. 

Romances, enfim, que ―constituem essencialmente uma pesquisa progressiva da alma humana, no sentido de 

descobrir o que vai de mais recôndito no homem, sob as aparências da vida superficial‖ (CANDIDO, 2006, p. 99)  
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trabalhador braçal, negociante de gados, artefatos religiosos e miudezas... foram muitas as 

ocupações de Paulo Honório antes de se tornar senhor de São Bernardo. Precavido e ambicioso, 

reuniu dinheiro suficiente para, numa transação previamente calculada, arrancar do falido 

Padilha a tão desejada fazenda. 

E é a partir de então, quando já instalado em sua propriedade tornada próspera, que 

Paulo Honório narrará um encontro no qual será introduzido o mote do nosso estudo. Em visita 

a São Bernardo, o Governador do Estado se mostrou feliz com o pomar, as criações e as 

plantações de algodão e mamona. Apresentado a uma fazenda bem aparelhada, quis o político 

saber em que parte ficava a escola. Ora, a ideia de instruir os trabalhadores do eito nunca esteve 

entre as intenções do fazendeiro, sendo-lhe, no mínimo, indiferente: ―Escola! Que me importava 

que os outros soubessem ler ou fossem analfabetos?‖ (RAMOS, 2006, p. 50). Mas, pretendendo 

boas relações com o Governo, o que lhe resultaria benevolências e facilitações, Paulo Honório 

passa a considerar tal empresa. 

 

A instituição escolar rural nos anos 20 e 30  

 

Antes de partirmos para a efetiva análise a que se propõe o nosso trabalho, vale um 

esboço, ainda que sucinto e de caráter eminentemente descritivo, da realidade escolar rural 

brasileira no momento histórico em que se insere a narrativa de São Bernardo. Entendendo que 

o romance foi publicado em 1934, e a sua fábula compreende episódios localizados num 

passado recente, concluímos que o período de ouro da fazenda São Bernardo (justo o da 

implantação da escola no lugar) abrange a segunda metade da década de 20 e início dos anos 30, 

recorte histórico a que nos ateremos. 

Embora surgido na segunda metade dos anos oitocentos, quando do fim do reinado de 

Pedro II, o ensino regular nas áreas rurais brasileiras somente seria amplamente estabelecido nas 

primeiras décadas do século XX (CALAZANS, 1993). Dependentes de uma economia voltada 

para a monocultura da cana-de-açúcar, e em torno da qual se organizavam, as populações 

roceiras por muito tempo prescindiram de uma educação formal, justamente por não haver a 

necessidade de mão-de-obra especializada na lavoura e no fabrico do açúcar. No entanto, com o 

passar do tempo, outras culturas e modelos de produção, em consonância com o 

desenvolvimento técnico e tecnológico, demandaram um nível mínimo de instrução por parte da 

classe trabalhadora. 



 

 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

614 

 

Resultado do pensamento e dos interesses de grandes proprietários e oligarcas, a ideia de 

que os trabalhadores braçais não precisariam de educação regular perdurou por muito tempo nas 

zonas rurais, onde os índices de analfabetismo mesmo hoje atingem seu maior número.  

 

É essencial destacar que as classes dominantes brasileiras, especialmente as 

que vivem do campo, sempre demonstraram desconhecer o papel fundamental 
da educação para a classe trabalhadora. As revoluções agroindustriais e suas 

consequências no contexto brasileiro, principalmente a industrialização, 

provocaram alterações que obrigaram os detentores do poder no campo a 
concordar com algumas mudanças, como, por exemplo, a presença da escola 

em seus domínios. Assim, a escola surge no meio rural brasileiro tardia e 

descontínua. (CALAZANS, 1993) 

 

O quadro descrito em muito corresponde ao que observamos em São Bernardo. Merece 

uma ressalva, entretanto, o seguinte: se, no contexto geral e histórico, a grande demanda para a 

instalação das escolas seria o imperativo interno de mão-de-obra qualificada, no romance fica 

claro que a principal razão que leva Paulo Honório a considerar a instrução dos empregados está 

nos benefícios que isso traria junto ao Governo, numa clara atitude de barganha. 

À época da publicação de São Bernardo, Graciliano Ramos ocupava o cargo de diretor 

da Instrução Pública de Alagoas (1933-1936), o que lhe dava amplo conhecimento dos 

bastidores do sistema educacional, em especial dos seus meandros políticos e burocráticos. 

Quando, no romance, somos apresentados ao acordo entre o Governador e o fazendeiro, em 

verdade reconhecemos a representação ficcional de uma prática comum entre os poderosos da 

época. Prática justificada, decerto, pela seguinte circunstância: 

 

Com relação à década de 20, aponta-se a extrema precariedade de 
funcionamento das escolas rurais, como consequência do autoritarismo que se 

fortaleceu com a "política dos governadores" e o desinteresse por parte das 

oligarquias rurais em difundir o ensino. 
As verbas destinadas à educação eram insuficientes. Em algumas regiões do 

país, como o Nordeste, em que o domínio das oligarquias foi mais violento, na 

tentativa de manter uma situação de decadência econômica, a difusão do ensino 

ainda se fez de forma mais lenta. A descentralização do ensino em nada 
favoreceu os interesses populares. Quando as pressões políticas levaram a 

reformas como a de 1925, onde se propunha a intervenção federal, não se 

verificava a dotação de verbas necessárias à sua realização. (MAIA, 1982) 
 

Consta no romance, portanto, a representação dos efeitos de semelhante situação 

política. Ao delegar a Paulo Honório a tarefa de criar e manter uma escola em suas terras, o 

Governador exime sua administração de maiores gastos em educação. Considerando o cenário 

supracitado, em que se argumenta a escassez de verba pública para o setor, melhor entendemos 

os motivos que levam o líder estadual a abrir mão e a confiar a terceiros o que seria tarefa do seu 

governo. O ônus disso tudo, podemos percebê-lo na narrativa, é a criação de uma escola 
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precária, pobre de instrumentos e conduzida por um mestre não habilitado para o ensino: 

Padilha não era professor de profissão, apenas dizia ter ―embocadura para o magistério‖ 

(RAMOS, 2006, p.59). 

Introduzido o retrato da escola rural nordestina nos decênios de 20 e 30, oportunamente 

cotejado com a representação literária dos fatos realizada em São Bernardo, passaremos à 

análise do romance munidos da realidade histórica que notamos nele ficcionalizada. Em tempo, 

advertimos que o nosso procedimento de análise não está interessado em tomar a obra de 

Graciliano unicamente como documento, no qual buscaríamos a fotografia de um período, mas 

em apreciar a maneira como a escola da época está literariamente representada no texto e em 

que medida a sua presença suscita conflitos e reflete a visão de mundo das personagens. 

 

Uma escola para os matutos: progresso ou infortúnio? 

 

A representação literária da realidade, muita vez objeto de estudos interdisciplinares 

(Literatura e História), tem em Mimesis, de Erich Auerbach10, se não o seu tratamento 

definitivo, ao menos uma bem-sucedida análise do problema na literatura ocidental. Num 

preâmbulo como este, e na falta de uma teorização explícita11 realizada pelo próprio Auerbach, 

valiosa contribuição nesse sentido encontramos em seus exegetas, dentre os quais destacamos 

Waizbort (2013) e Bezerra (2016).  

Uma obra literária como São Bernardo, produto de um discurso ficcional, apresenta 

uma realidade existente apenas dentro dos limites do texto. No entanto, tal concepção de 

realidade assume um movimento duplo e inter-relacionado: precisamos discernir ―a realidade 

exposta na literatura‖ da ―representação da realidade na literatura‖.  

 

A diferença pode ser expressa nos seguintes termos: ―a realidade exposta na 
literatura‖ enfatiza o caráter interno da realidade, tratando-se uma realidade 

intraliterária. A ―representação da realidade na literatura‖ enfatiza uma 

realidade exterior, extraliterária, que seria reproduzida pela obra literária com 

maior ou menor sucesso. (WAIZBORT, 2013, p. 200) 

                                                             
10

 Erich Auerbach foi um filólogo românico e crítico literário alemão. Da sua obra, dedicada à literatura ocidental e 

fortemente influenciada pelos estudos sociológicos, históricos e humanistas, destacamos, além de Mimesis (2013), 

os títulos: Figura (1997), Introdução aos estudos literários (2015) e A novela no início do Renascimento 

(2013). 
11

 No epílogo do livro, Auerbach se explica: ―O método de trabalho que adotei, isto é, o de apresentar, para cada 

época, uma certa quantidade de textos, para com base nos mesmos pôr à prova os meus pensamentos, leva 

imediatamente para dentro do assunto, de tal forma que o leitor chega a sentir do que se trata, antes que lhe seja 

impingida uma teoria‖ (AUERBACH, 2013, p. 501). Ou seja: graças ao sistemático procedimento de análise 

realizado pelo filólogo, dos vinte capítulos que compõem o Mimesis – dedicados à leitura de obras e quartéis 

específicos da literatura ocidental –, depreende-se uma teoria e um método subjacentes, entrevistos e descritos 

pelos exegetas. 
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Noutros termos, e tentando visualizar tais conceitos a partir do romance em análise, 

entendemos que São Bernardo, ao mesmo tempo que expõe uma realidade, essa limitada ao 

texto e materializada em linguagem e estilo, também representa uma realidade, ou seja, é 

devedor da conjuntura na qual está inserido, refletida na obra conforme a experiência do sujeito 

autor imerso em seu mundo. 

Se, nas palavras de Bezerra (2016), ―a obra literária dá conta de seu ambiente — 

independentemente do modo ficcional por que se configure — em um enviesamento derivado da 

intervenção do escritor que a produz‖ (p. 345), é ainda verdade que, quando se trata do modo 

realista sério12 de produção ficcional, sob o qual é construída a narrativa de São Bernardo, 

notamos um maior respeito e fidedignidade à realidade concreta (mundo real), o que nos facilita 

a verificação dos fatos históricos representados no texto. O cotejo que realizamos entre os 

estudos acerca da educação rural brasileira nos anos 1920 e 1930 e a diegese do romance 

corroborou para esse entendimento. 

Apresentando um modo narrativo de diegesis, qualificado pela presença de um narrador 

que ―fala em seu nome ou, pelo menos, não dissimula as marcas de sua presença‖ (REUTER, 

2004, p. 65), São Bernardo é conduzido por um narrador do tipo autodiegético, ou, para insistir 

na tipologia fixada por Reuter (2004), trata-se de uma narração homodiegética centrada no 

narrador.  

Esse tipo de narrador, também personagem principal de uma narrativa circunscrita à sua 

própria história de vida, apresenta sempre uma visão pessoal dos fatos, ainda que ampliada por 

um olhar retrospectivo. A Paulo Honório, portanto, faltam ―a ubiquidade e o conhecimento 

interno das outras personagens‖ (REUTER, 2004, p.77), restando-lhe colocar no papel a sua 

experimentação e compreensão do outro, donde devemos atentar para o retrato subjetivo que faz 

das personagens. 

Cientes disso, debrucemo-nos às passagens dedicadas à escola que fez construir em sua 

propriedade. 

A princípio, após vislumbrar as vantagens que poderia tirar junto ao governo e pondo de 

lado a ideia de uma escola de agricultura e pecuária, que terminaria demandando muito dinheiro 

                                                             
12

 É Auerbach (2013) quem introduz o conceito de ―realismo moderno sério‖ (p. 414). No capítulo 18 de Mimesis, 

em que analisa o O vermelho e o negro (1830), de Stendhal, o filólogo reconhece na obra do romancista francês a 

introdução, na literatura ocidental, de um modo de representação literária caracterizado por apresentar as qualidades 

das personagens em íntima ligação com as circunstâncias históricas da época. Na história de Julien Sorel, portanto, 

as ―condições políticas e sociais da história contemporânea estão enredadas na ação de uma forma tão exata e real, 

como jamais ocorrera anteriormente em nenhum romance, aliás em nenhuma obra literária em geral‖ 

(AUERBACH, 2013, p. 408). Logo, São Bernardo, ficção que representa o homem ―engastado numa realidade 

político-sócio-econômica‖ (AUERBACH, 2013, p. 408), é obra continuadora do que Stendhal fundou. 
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e contratação de técnicos, o fazendeiro combina com Padilha, ex-proprietário das terras, para 

ministrar aulas de leitura, escrita e contas aos filhos dos trabalhadores. O acordo é fechado nos 

seguintes termos: 

 

– Conforme. Nem sei quanto você vale. Uns cem mil-réis por mês. Ponhamos 

cento e cinquenta a título de experiência. Casa, mesa, boas conversas, cento e 
cinquenta mil-réis por mês e oito horas de trabalho por dia. Convém? Mas 

aviso logo: serviço é serviço, e aqui ninguém bebe. Aqui só bebem os 

hóspedes. (RAMOS, 2006, p. 58)  
 

Não é, no entanto, sem certa desconfiança que Paulo Honório aceita o mestre. Além de 

ser antipático à escola por não se importar com a alfabetização dos empregados e por acreditá-la 

um gasto supérfluo, que somente traria dispersão e tomada de consciência social, o narrador 

conhecia em Padilha atitudes desagradáveis: ―Era ateu e transformista. Depois que eu o havia 

desembaraçado da fazenda, manifestava ideias sanguinárias e pregava, cochichando, o 

extermínio dos burgueses‖ (RAMOS, 2006, p. 60). Tais convicções e posições pessoais, 

estereótipos de um sujeito de esquerda, estimularam o olhar suspeitado do fazendeiro para com 

seu recém-contratado. 

Não tardaria, pois, para que Paulo Honório participasse de uma conversa que valia a 

confirmação do seu receio. Ao surpreender Padilha, no oitão da capela, discursando para 

Marciano e Casimiro Lopes, deparou-se com comentários que versavam sobre a injustiça que é 

um único sujeito possuir tantas terras, ser dono de casas, açude, criação, enquanto outros 

morrem de trabalhar e não têm nada de seu. A resposta do fazendeiro não poderia ser outra: 

 

– Trabalhando em quê? Em que é que você trabalha, parasita, preguiçoso, 

lambaio? 
– Não é nada não, seu Paulo, defendeu-se Padilha, trêmulo. Estava aqui 

desenvolvendo umas teorias aos rapazes. 

Atirei uma porção de desaforos aos dois, mandei que arrumassem a trouxa, 

fossem para a casa do diabo. 
– Em minha terra não, acabei já rouco. Puxem! Das cancelas para dentro 

ninguém mija fora do caco. Peguem as suas burundangas e danem-se. Com um 

professor assim, estou bonito. Dou por visto o que esse sem-vergonha 
ensina aos alunos. (RAMOS, 2006, p. 68, grifo nosso) 

 

Mais tarde, o desentendimento com Padilha servirá a Paulo Honório como pretexto no 

desenvolvimento de um projeto. Explica-se: resolvido a casar, pois precisava de um herdeiro 

para São Bernardo, o narrador se interessa por Madalena, moça solteira e professora. A 

princípio, vale-se da profissão da jovem para convidá-la a trabalhar e viver em suas terras. A 

demissão de Padilha seria justificada pelo episódio passado: ―Anda querendo botar socialismo 

na fazenda.  Surpreendi-o dizendo besteiras‖ (RAMOS, 2006, p. 96). Livrando-se do mestre-
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escola, alcançaria uma dupla vitória: afastaria de suas terras ideias esquerdizantes e teria 

Madalena junto a si. A professora, no entanto, declina o convite: há seis anos com trabalho fixo 

de magistério na cidade, não trocaria o certo pelo duvidoso. Vencido, Paulo Honório admite que 

a intenção de empregá-la era subterfúgio para uma proposta maior: queria-a como companheira. 

Instalada em São Bernardo, Madalena procura se integrar ao movimento da fazenda, 

auxiliando na administração e travando contato com os trabalhadores. Em visita à escola, 

mostrou-se desgostosa com a didática empregada por Padilha em suas aulas; ademais, reclamou 

a aquisição de materiais e instrumentos escolares. A despesa gerada na compra dos recursos 

contrariou o fazendeiro: 

 
Quando a fatura chegou, tremi. Um buraco: seis contos de réis. Seis contos de 

folhetos, cartões e pedacinhos de tábua para os filhos dos trabalhadores. 

Calculem. Uma dinheirama tão grande gasta por um homem que aprendeu 
leitura na cadeia, em carta de ABC, em almanaques, numa bíblia de capa preta, 

dos bodes. Mas contive-me porque tinha feito tenção de evitar dissidências 

com minha mulher e porque imaginei mostrar aquelas complicações ao 

governador quando ele aparecesse aqui. Em todo caso, era despesa supérflua. 
(RAMOS, 2006, p.125-126) 

 

Mesmo imaginando um meio de tirar proveito do prejuízo, obtendo alguma vantagem 

junto ao Governador, Paulo Honório não esconde a irritação. Os excessos de Madalena na 

aquisição de material pedagógico eram inúteis: ―O governador se contentaria se a escola 

produzisse alguns indivíduos capazes de tirar o título de eleitor‖ (RAMOS, 2006, p. 127). Essa 

não era, contudo, a primeira vez que as atitudes da mulher o aborreciam. A simpatia dela pelos 

trabalhadores, de quem muita vez se compadecia, e as conversas que travava com Padilha eram 

razão de brigas constantes entre o casal. Tal comportamento, adiante, arrebenta em ciúmes: 

―Comunista, materialista. Bonito casamento! Amizade com o Padilha, aquele imbecil. ―Palestras 

amenas e variadas‖. Que haveria nas palestras? Reformas sociais, ou coisa pior. Sei lá! Mulher 

sem religião é capaz de tudo‖ (RAMOS, 2006, p.155). 

A desconfiança de Paulo Honório, acompanhada de perseguição, maus tratos e calúnias, 

leva ao suicídio de Madalena. Antes disso, porém, a ira do senhor das terras de São Bernardo 

recai sobre o mestre-escola: 

 

Comecei a sentir ciúmes. O meu primeiro desejo foi agarrar o Padilha pelas 
orelhas e deitá-lo fora, a pontapés. Mas conservei-o para vingar-me. Arredei-o 

de casa, a bem dizer prendi-o na escola. Lá vivia, lá dormia, lá recebia 

alimento, bóia fria, num tabuleiro. 
Estive quatro meses sem lhe pagar o ordenado. E quando o vi sucumbido, 

magro, com o colarinho sujo e o cabelo crescido, pilheriei: 

– Tenha paciência. Logo você se desforra. Você é um apóstolo. Continue a 

escrever os contozinhos sobre o proletário. (RAMOS, 2006, p. 157) 
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Após esse período de cativeiro, o narrador decide demiti-lo, ocasião em que o 

desgraçado admite seus assuntos com Madalena: literatura, artes, socialismo, religião... Mulher 

instruída, isolada na fazenda, encontrava nas conversas com Padilha uma espécie de derivativo. 

Já oportunamente, notamos a verdadeira ojeriza de Paulo Honório para com o antigo 

herdeiro de São Bernardo – homem com certo grau de instrução formal e simpatizante das 

ideologias correntes –, movida pelas suas posições políticas e pela amizade a Madalena. 

Decerto, Padilha está entre as personagens mais espezinhadas da narrativa: vítima de um golpe 

de agiotagem, tem de entregar a fazenda para saldar a dívida; mais tarde, retorna à sua antiga 

propriedade, agora como professor, funcionário de um senhor que o reprime e humilha diante de 

todos; por fim, alvo de uma vingança oriunda de ciúme e de ódio doentios, é colocado em 

cativeiro, sofrendo retaliações e corte de ordenado. 

Madalena, dotada de um temperamento diverso do de Padilha, mostra-se uma surpresa 

para Paulo Honório, que a imaginava frágil e domável. Ser professora primária e criada por uma 

tia, faltando-lhe uma presença paterna, não significou uma mulher de fácil submissão: 

 
Madalena tem vontade própria, age sem pedir permissão. Isso exaspera Paulo 

Honório. Em parte pelo custo, é claro, e ele se agarra a este motivo. Afinal, é 

dinheiro para o cavoqueiro, o mestre Caetano, vestidos usados para as mulheres 
dos trabalhadores, mapas e outros trastes para a escola, presentes para a mãe 

Margarida. Mas é sobretudo pela manifestação de uma força independente num 

lugar construído para ser o espaço de domínio absoluto de Paulo Honório. 

(BUENO, 2006, p. 612) 
 

Chegamos a comentar a simpatia de Madalena pelos mais necessitados, bem como os 

gastos que aborreciam Paulo Honório, especialmente os dedicados à compra de material escolar. 

Assistimos a uma esposa envolvida na instrução dos trabalhadores, opinando sobre a didática de 

Padilha e investindo em instrumentos para a escola. O que ela via como urgente, ele considerava 

excesso. Muitos dos conflitos do casal surgiram do descontentamento do fazendeiro frente à 

postura de autonomia da mulher. E essa autonomia decorre de algo maior, por ele abominado: o 

estudo, a instrução, a escola e os livros. Madalena era uma mulher letrada, tinha posição 

política, racionalizava a religião, representava, enfim, o resultado da educação. Verdade que, 

presa a um casamento opressivo, encontra solução no suicídio, contrariando os que esperavam 

dela um pedido de divórcio. Mas é o próprio Graciliano quem justifica:  

 

A minha personagem vivia no começo dos anos 30. Ela estava impossibilitada, 

até fisicamente, de continuar sua vida, porque era libertária, queria ensinar os 
empregados a ler, cuidar das crianças, fazer uma porção de coisas. Queria 

tomar medidas a favor dos pobres e dos oprimidos, que não estavam na cabeça 

do marido. Então ela tinha que morrer, porque o mundo não permitia que 
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realizasse aquelas coisas. Estava vivendo muito além de seu tempo, daí a 
função dramática da morte: a morte termina o caminho daquela personagem. 

(RAMOS apud MOARES, 2012, p. 301) 

 

Não que Madalena vivesse além de seu tempo. Decerto, essa compreensão decorre do 

olhar antiquado que o narrador lança sobre os fatos e as pessoas, sempre avesso ao progresso 

social e preocupado unicamente com vantagens individuais. A educação e a formação de 

Madalena, plausíveis na conjuntura sócio-histórica representada, deu à mulher posições pessoais 

desagradáveis a Paulo Honório, que somente esperava dela uma companheira submissa, capaz 

de gerar um herdeiro. 

Por fim, percebemos em São Bernardo uma escola com propósitos dissimulados, 

consoante as intenções de barganha de Paulo Honório: acostumado a tirar proveito de tudo e de 

todos, e seguindo uma lógica regida pelo benefício próprio e pelo lucro, o fazendeiro, a 

princípio, vê na criação da escola em suas terras uma oportunidade de melhorar as relações com 

o Governo, o que lhe possibilitaria vantagens; em seguida, vale-se dela na tentativa de trazer 

Madalena a São Bernardo. 

Diferente da esposa, que acreditava na verdadeira utilidade da escola e procurou dar a 

melhor educação aos trabalhadores, Paulo Honório não admite a importância da instrução. Em 

parte, isso se deve à sua própria experiência, já que foi na cadeia, ―em carta de ABC, em 

almanaques, numa bíblia de capa preta‖ (RAMOS, 2006, p. 125), que aprendeu a ler. Ou seja, se 

ele alcançou o necessário em tais circunstâncias, por que dar o luxo de uma educação formal aos 

seus subordinados?  

Paulo Honório se contentaria com uma escola suficiente para produzir eleitores, cujos 

votos seriam ditados por ele e beneficiariam o governo parceiro. Entretanto, depara-se com 

gastos supérfluos, chegando a vislumbrar a disseminação de ideias progressistas e a dispersão 

dos trabalhadores de suas atividades. O fato de a escola estar associada às figuras de Madalena e 

Padilha, personagens que exibiam discursos e posições esquerdizantes, corroborava para 

semelhante entendimento. Não poderia ser de outra forma: a compreensão e o envolvimento do 

narrador com a educação estão em estrita conformidade com os traços característicos de sua 

visão de mundo: pragmático, possessivo e ambicioso, Paulo Honório aplica à escola as mesmas 

forças despendidas no negócio, na fazenda e na família, e por isso também ela fracassa. 
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O SERTÃO NORDESTINO 80 ANOS DEPOIS DE VIDAS SECAS 

 

Wytla Nogueira Torquato Campos
1
 

UNEAL 

 

Introdução  

 

―A primeira coisa que nos diz uma obra de arte é que  
o mundo da liberdade é possível, e isso nos dá força  

para lutar contra o mundo da opressão.‖ 

Hermenegildo Bastos 

 

O presente artigo parte de um processo de reflexão sobre a obra Vidas Secas, de 

Graciliano Ramos, que em 2018 completa 80 anos da sua primeira publicação.  

Se o passar do tempo defasa e leva ao esquecimento, no caso deste romance foi o 

contrário, ele continua tão atual e pujante como em seu nascedouro. Um livro que representa a 

cultura sertaneja e o Semiárido Nordestino, com uma série de denúncias políticas, fundiárias, 

sociais e econômicas acerca do descaso para com a gente desta região.  

Uma família de retirantes, famintos, sem instrução formal, sem assistência social, sem o 

amparo de políticas públicas e marginalizados pelo dono das terras, pelo governo, pelo sistema 

social e etc. A seca presente nas emoções das personagens é mais densa que a seca 

meteorológica e hídrica que castiga o território romanesco. E, esta imagem, estereotipada, que 

funcionava como estratégia psicológica que marcava o Nordeste brasileiro, passa agora a ser 

utilizada como uma estratégia para apresentação do real sujeito e não como o sujeito da fantasia, 

do fetiche.    

O autor romanesco recria, poeticamente, a brutal realidade de parte do território 

nacional. O Modernista da Segunda Geração chega a encaminhar-se, sendo Alfredo Bosi (2001, 

p. 434), para o Realismo, utilizando a variação popular da língua portuguesa, bem como o 

regionalismo léxico, abordando problemas do Nordeste brasileiro, oferecendo uma análise das 

relações sociais, configurando sua obra como universal.  

Para Candido, Graciliano foi um dos maiores escritores da literatura brasileira, ―um 

mestre supremo... um dos raros cuja alta qualidade parece crescer à medida que o relemos‖ 

(CANDIDO, 1992, p.13, 143). No país, este livro conta com a sua 134ª edição e já foi traduzido 

para mais de 20 línguas estrangeiras. 

                                                             
1
 Mestranda do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Dinâmicas Territoriais e Culturais da Universidade 

Estadual de Alagoas – UNEAL. Lattes: http://lattes.cnpq.br/0226047139730428 wytlant@hotmail.com 
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O Mestre Graça traz a imagem da realidade numa espécie de manifesto 

político/social/territorial por meio da literatura. E, é justamente por isso que, Athayde pressupõe 

que tal obra resista as mutações temporais, ―um monumento perene em nossa cultura de todos 

os tempos‖. (BASTOS, In: RAMOS, 1970, p. 11) 

A Literatura de 30, ou Regionalista, impôs o Nordeste ao Brasil, autores como Raquel de 

Queiroz, José Lins do Rego, Jorge Amado, Américo de Almeida e Graciliano Ramos, 

(re)descobriram a nação através da literatura que, ―equivalia a uma revelação transfigurada do 

país, pondo as suas partes em contato vivo, através da narrativa ficcional‖ (CANDIDO, 1992). 

Em Vidas Secas, de modo particular, a ficcionalidade está atrelada a exposição de parte do 

Brasil - o território Nordestino e a sociedade sertaneja, apresentando uma paisagem que é ―puro 

chão‖ (LINDOSO, 2015, p.11). O conjunto de componentes naturais/humanos utilizado por 

Graciliano e que pode ser abarcado pelo olhar, é uma paisagem de secura e sofrimento.   

Contudo, quase um século após a publicação de Vidas Secas o que mudou nesta sub-

região? Como está o Sertão Nordestino na atualidade? Os mesmos elementos abordados no 

romance Vidas Secas ainda vigoram nesta região?  

 

Metodologia  

 

Utilizar-se-á a pesquisa bibliográfica, por meio de investigação teórica e qualitativa, 

fazendo um estudo etnográfico entre a obra Vidas Secas e o Sertão na atualidade, utilizando o 

método dialético para determinar quais as mutações ocorridas neste território. Serão catalogados 

os dados e documentos que propiciem um melhor estudo acerca do autor, da obra, do território e 

seus habitantes. 

 

O setão que não se rende 

 

A construção da cultura de um povo é influenciada por elementos externos como: a 

economia, a política, o social, o ecológico e o território em que ela se materializa. Em se 

tratando de Sertão Nordestino, a cultura regional recebe uma especial carga de elementos 

constitutivos do espaço geográfico e características hídricas, constituindo um povo que tem 

coragem para ―mamar em onça‖. 

 

O sertão é a capacidade de esperança, mesmo quando a seca não deixou uma 
folha verde; é a luta pela esperança, mesmo quando a maldade dos homens 
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parece ter apagado o último sopro do frescor da justiça na vida. (BARROS, 
2015, p.18) 

 

No chão rachado dos açudes e barreiros secos, na escassez de chuvas, na carência de 

alimentos, nas carcaças dos animais mortos de fome, na deficiência de políticas públicas 

adequadas e na ausência criminosa dos governantes no Sertão de Alagoas, Ceará, Paraíba, 

Pernambuco, Bahia, Maranhão, Sergipe, Rio Grande do Norte e Piauí, o ethos sertanejo 

sobrevive, teima em não ―dar os couros às varas‖, resiste às intempéries que sobrevêm de todos 

os lados.    

O ambiente árido, as crises climáticas, a desertificação desse território, os desmandos 

dos políticos e as culturas de massa ou a cultura do simulacro, não são capazes de solapar 

definitivamente, nem de destruir completamente a força do sertanejo e suas raízes éticas. Dirceu 

Lindoso escrevendo sobre o Grande Sertão assegura:  

 

O Grande Sertão... possui os dias de furor do sol, os dias de calor cáustico, 
abrasante, mas possui as noites frias, de luar manso, quando o sertanejo toca a 

viola e se concilia com a vida. (LINDOSO, 2011, p. 13-14) 

 

Esses seres humanos encantadores, de aparência tão rústica e sofrida são tão fortes 

quanto o espaço em que nasceram. Se seus corpos estão presos ao ―polígono da seca‖, suas 

almas verdejam, assim como o solo renasce com a chegada da chuva.  

Nesse entrelaçado que abarca o Sertão Nordestino e o sertanejo, é salutar observar 

melhor a categoria seca, suas peculiaridades e influência sobre a identidade deste povo, os 

arranjos políticos e econômicos em torno dessa temática, bem como sua participação na cultura 

e no ethos do sertanejo.  

 

Terra Seca: Vidas Secas  

  

A seca é uma categoria de análise que abarca diferentes conceitos, ela pode ser 

concebida como a escassez de chuvas, ou escassez de água. É comum utilizar os termos seca e 

estiagem como sendo sinônimos, no entanto, o Instituto Agronômico de Campinas - IAC, 

publicando um artigo no site da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São 

Paulo, apresentando a análise da temporada hidrológica de outubro de 2013 a março de 2014 no 

estado paulista, estabelecendo uma diferença entre seca e estiagem: 

 

A seca é um processo constante de redução da precipitação, que aos poucos se 

instala em uma região, trazendo consequências agrícolas, econômicas e sociais 

de grande importância... A estiagem compõe-se por pequenos períodos com 
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precipitação abaixo do normal, cerca de 10 a 15 dias, e geralmente ocorre 
durante uma estação chuvosa. (GOMES, 2014.) 

 

De acordo com essa definição do IAC, a seca se estende por um período prolongado e 

inflige consequências severas, todavia, a estiagem dá-se numa quadra menor, com implicações 

mais brandas, atingindo principalmente as produções agrícolas. 

Segundo Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros, o espaço geográfico conhecido como 

―polígono da seca‖, a parte Semiárida dos nove estados nordestinos e o Norte de Minas Gerais, 

são os territórios que mais sofrem com as frequentes secas. Todavia, a autora, ressalta que não é 

comum que a seca atinja nas ―mesmas proporções todo o espaço sertanejo Semiárido‖ 

(BARROS, 2015, p. 607). 

Graciliano Ramos descreve em Vidas Secas tanto a ausência de chuva como de 

reservatórios de água, um ambiente descrito como ―deserto queimado‖, ―tudo seco em redor‖, 

―terra queimada‖, ―lagoa vazia‖, ―campina seca e dura‖, ―poço de água preta‖, ―planície 

torrada‖, ―lugares amaldiçoados‖ e etc. (RAMOS, 2017, p.14, 24, 41, 56, 96, 111, 115).  

Este mesmo cenário apresentado por Ramos conta em Holocaustos Coloniais, em que 

Mike Davis descreve os principais eventos envolvendo as grandes secas mundiais, mostrando 

historicamente que em virtude da falta de água, a fome matou cerca de 50 milhões de pessoas 

em todo o mundo, uma tragédia pior do que a Peste Negra na idade média. Segundo ele, a falta 

de água não é exclusivamente devida à falta de chuvas, mas está intimamente ligada às questões 

sociais, econômicas e políticas, à inexistência de mecanismos que providenciem e preservem o 

abastecimento de água nas regiões semiáridas, em especial, as do intitulado ―Terceiro Mundo‖, 

onde a dominação colonial fora imposta. Davis conclui: 

 

Como afirmou eloquentemente Michael Watts em sua história da "violência 

silenciosa" da seca/fome na Nigéria colonial: "O risco do clima ( ... ) não é 

dado pela natureza, mas ( ... ) por 'acordo negociado', pois cada sociedade tem 
meios institucionais, sociais e técnicos para lidar com o risco. As fomes 

[portanto] são crises sociais que representam as falhas de determinados 

sistemas econômicos e políticos." (DAVIS, 2002, p. 297 – 298) 
 

Quando voltamos nossos olhos para o Sertão Nordestino, em especial para o final do 

século XIX, início do século XX, nos deparamos com uma seca meteorológica e hidrológica tão 

avassaladoras, que o repórter inglês Herbert Smith, o ―correspondente da fome‖, percorrendo o 

território brasileiro naquele momento, registra que perto de 500.000 pessoas morrem de fome, 

sede e outras causas ligadas à seca só no estado do Ceará. 
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Graciliano Ramos expõe em Vidas Secas a realidade do Sertão Nordestino, a angustia de 

tantos Fabianos e Vitórias que povoavam os caminhos empoeirados em busca de alimento e 

abrigo, mas que, só se deparavam com uma fábrica de morte, com a ―Indústria da Seca‖2.  

As políticas públicas adotadas pelos governantes e aplaudidas pelas elites, condenavam à 

morte ou a uma vida terrivelmente miserável aqueles que, em busca de um refrigério, partiam do 

seu torrão natal, carregando nos seus corações a esperança de ―com a graça de Deus‖ retornarem 

um dia.  

 

O sertão pós-Gracilianico 

 

De 1938 para 2018, o Sertão passou por algumas mutações, a exemplo disto observa-se 

que quando um sertanejo vai construir sua moradia, a primeira coisa em que ele pensa é no local 

da cisterna; os vaqueiros usam motocicletas para tangerem o gado e o cavalo tornou-se parte do 

lazer... porém, após tantos anos, as políticas públicas atuais continuam sendo insuficientes frente 

a seca nordestina.  

De modo geral, o Sertão vive desde 2012 um fenômeno intitulado ―seca verde‖, quando 

o período chuvoso fica abaixo do esperado, fazendo com que os barreiros, barragens, açudes e 

rios permaneçam secos ou em um nível aquém do estimado, no entanto, a natureza reverdece e 

as plantas ficam viçosas, só que em virtude da aridez do solo, o cultivo agrícola é inviabilizado, 

os plantios não se desenvolvem adequadamente e perecem antes das colheitas. 

Como alternativa para os sertanejos, tem sido disponibilizado o Garantia Safra – GS, lei 

que autoriza o pagamento anual de R$ 850,00 para agricultores que em virtude da estiagem ou 

de inundações, perderam, pelo menos, 50% do total de sua produção agrícola3. Outro paliativo é 

a ―Operação Carro-Pipa‖, um atendimento emergencial que mensamente procura abastecer as 

comunidades mais afetadas pela falta de água.           

A observação das políticas acima citadas nos remete aos holocaustos coloniais abordados 

por Mike Davis ao denunciar que os solos secos, a menor produtividade e a vulnerabilidade aos 

ciclos da ENSO, sem as garantias governamentais de irrigação, reflorestamento e 

sustentabilidade ―só dramatizam a importância dos recursos hídricos e da capacidade política de 

                                                             
2 Antônio Callado (1917-1997), foi a primeira pessoa a usar o termo ―Indústria da Seca‖ ao escrever Os 

Industriais da Sêca e os "Galileus" de Pernambuco: Aspectos da Luta Pela Reforma Agrária no Brasil, em 1960, 

combatendo o ―mito da seca‖, vigente no Nordeste e no Norte de Minas Gerais, conduzindo um incontável número 

de brasileiros a uma vida paupérrima e à morte.   
3 http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-garantia/sobre-o-programa acessado dia 29 de maio de 2017. 
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assegurar seu desenvolvimento em qualquer discussão sobre "capacidade de sustentação" ou 

"tetos demográficos"‖. (DAVIS, 2012, p. 320) 

A aflição hídrica e a vulnerabilidade climática enfrentada pelos sertanejos são 

potencializadas pelas grandes empresas públicas e privadas que enriquecem com a desgraça 

alheia. Francisco Flávio Leandro Furtado, pernambucano, sertanejo, diante dos ―aperreios‖ 

encarados pelos milhares de nordestinos que, além de terem de enfrentar a ―pobreza ecológica‖, 

servem de objetos para o enriquecimento dos ―coronéis‖ estatais e particulares, compõe: 

 

CHUVA DE HONESTIDADE 

Quando o ronco feroz do carro pipa 
Cobre a força do aboio do vaqueiro 

Quando o gado berrando no terreiro 

Se despede da vida do peão 
Quando verde eu procuro pelo chão 

Não encontro mais nem mandacaru 

Dá tristeza ter que viver no sul 

Pra morrer de saudades do sertão. 
 

Eu sei que a chuva é pouca e que o chão é quente 

Mas, tem mão boba enganando a gente 
Secando o verde da irrigação 

Não! Eu não quero enchentes de caridade 

Só quero chuva de honestidade 
Molhando as terras do meu sertão. 

 

Eu pensei que tivesse resolvida 

Essa forma de vida tão medonha 
Mas, ainda me matam de vergonha 

Os currais, coronéis e suas cercas 

Eu pensei nunca mais sofrer da seca 
No nordeste do século vinte e um 

Onde até o voo troncho de um anum 

Fez progressos e teve evolução. 
 

Israel é mais seco que o nordeste 

No entanto se veste de fartura 

Dando força total a agricultura 
Faz brotar folha verde no deserto 

Dá pra ver que o desmando aqui é certo 

Sobra voto, mas, falta competência 
Pra tirar das cacimbas da ciência 

Água doce que serve a plantação. 

 

Uma composição crítica, fiel à realidade, denunciando os ―currais, coronéis e suas cercas‖, 

mostrando a terrível engenharia que usurpa do sertanejo o direito de viver em sua terra com dignidade, 

fazendo a muitos ―viver no Sul e morrer de saudades do Sertão‖. 
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Josué de Castro em a Geopolítica da fome, conclui que é necessário erradicar da política 

o entendimento errôneo de ―economia como um jogo‖, onde constantemente a maioria pobre 

sempre perde e a minoria rica sempre ganhar. (1957, p. 468)   

Como justificar a seca e o sofrimento nesta região se ―Israel é mais seco que o Nordeste, 

no entanto se veste de fartura, dando força total à agricultura faz brotar folha verde no deserto‖? 

O que falta ao Brasil e ao Nordeste para que assim como Josué de Castro pensou, o ser humano 

passe a ser a prioridade dos investimentos do Estado? ―Tem mão boba enganando a gente, 

secando o verde da irrigação‖. 

Diante de uma realidade tão cruel das secas cíclicas, vivendo marginalizado pela classe 

governante, pelos estados do Sul e sendo bombardeado por todos os lados, o sertanejo resiste, 

―teima igual a cururu‖, mas não se entrega, não esmorece, não desiste de viver e de aguardar 

dias melhores. Muitos, empurrados pela necessidade, partem a procura de melhores condições 

nas grandes cidades.  

 
E andavam para o Sul, metidos naquele sonho... Os meninos em escolas, 

aprendendo coisas difíceis e necessárias. Eles dois velhinhos, acabando-se 

como uns cachorros, inúteis, acabando-se como Baleia. Que iriam fazer? 
Retardaram-se temerosos. Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada, 

ficariam presos nela. E o sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos, 

como Fabiano, sinhá Vitória e os dois meninos. (RAMOS, 1998, p.126).  

 

Contrariando Graciliano, o Sertão não manda os homens fortes para a cidade, como 

poeticamente romanceou, esses fortes sertanejos são expulsos do seu querido Sertão.   

A identidade sertaneja e a sua conjuminância com o Sertão é uma discussão profunda, 

linda, atual e necessária, pois até quando a sociedade brasileira e em especial a nordestina 

permanecerá passiva em meio a tantas amputações e sofrimento?  

Esse trabalho não comporta a grandeza desse tema, mas já inquieta e queima o coração 

ao menos de sua autora.  

 

Um dia... Sim, quando as secas desaparecerem e tudo andasse direito... Seria 
que as secas iriam desaparecer e tudo andar certo? Não sabia. (RAMOS, 2017, 

p.25) 

 

Considerações Finais 

 

Vidas Secas é um romance composto de retalhos, mas tem uma unidade impecável na 

sua totalidade. Na época de sua publicação, resenhas jornalísticas comparavam Graciliano a 
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Dostoievski, pelo fato de ele revelar os tesouros escondidos, a cara de sua gente, o seu torrão 

rachado. Sua obra é como uma xilogravura perfeitamente talhada na madeira.   

É uma obra marcante da literatura brasileira; não há dúvidas de sua genialidade, bem 

como da sua atualidade, mesmo após 80 anos de sua publicação, pois as temáticas abordadas por 

Graciliano Ramos continuam a ser uma realidade, embora que em menores proporções, ainda 

vigoram no Sertão do Nordeste, em especial no Semiárido.  

O Mestre Graça desenhou com poucas palavras no interior de seu livro, a vida sofrida e 

ingrata que os sertanejos do Semiárido Alagoano levavam no início do séc. XX, fazendo uma 

descrição densa deste território.  

Consciente ou não, propositadamente ou não, Graciliano Ramos documenta suas 

memórias através de Fabiano, Sinha Vitória, o menino mais novo, o menino mais velho e 

Baleia, apresentando a gente do torrão seco, dos retirantes, dos famintos, daqueles que pareciam 

invisíveis ao restante da pátria, expondo-os ao mundo, apresentando-os socialmente e marcando 

sua regionalidade através da ficcionalidade.  

Assim sendo, esta obra não é um simples livro ou ficção, é uma memória partilhada, um 

tesouro linguístico, é uma etnografia desta região, uma exaltação a cultura Nordestina, e, acima 

de tudo, um inesquecível romance!  

Vidas Secas, para além de tudo que já fora mencionado mostra que, na 

contemporaneidade, em muitas coisas o Sertão Nordestino mudou, a identidade deste povo 

sofreu alterações com o advento da globalização, a energia, a internet, as antenas parabólicas, os 

celulares e inúmeras outras coisas invadiram esta sub-região e, apesar da seca e das mazelas por 

ela impostas, o sertanejo, habitante da mais árida terra, desfruta de determinados elementos que 

o sujeito do Agreste ou do Litoral também frui.    
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JOÃO CABRAL DE MELO NETO NO OUTRO LADO DA MARGEM: O HOMEM, A 

CIDADE E O RIO EM ―O CÃO SEM PLUMAS‖ 

 

Alexandre Bezerra Alves  

(UERN) 

 

Introdução: a cidade e o homem nos versos de João Cabral 

 

Da lama ao caos, do caos à lama 

Um homem roubado nunca se engana 
 

―Da lama ao caos‖, Chico Science & Nação 

Zumbi  
 

Este artigo objetiva realizar breve estudo teórico sobre uma das obras de João Cabral de 

Melo Neto (1920-1999), seguindo uma leitura crítica centrada nas relações conflituosas entre a 

cidade e o homem analisados na obra O cão sem plumas, originalmente editado em 1950. A 

visão aqui perpassa a obra citada através do discurso poético advindo das múltiplas relações 

entre a cidade e o ser humano – ambos mediados pelo Rio Capibaribe, que corta a capital 

pernambucana –, fato pouco explorado na fortuna crítica do autor e assim suscitando um recorte 

específico e não resolvido ainda como objeto de investigação. 

Quanto ao aporte teórico, buscou-se a fundamentação na crítica literária, tanto brasileira 

quanto estrangeira, apresentando conceitos sobre a poesia moderna, além daqueles pensadores 

que tratam da representação da cidade, seja com foco mais abrangente – caso de Kevin Lynch 

(1996) –, sejam aqueles que relacionam a cidade e a Literatura, como Regina Dalcastagné 

(2009) e Ida Alves (2012). Entre os vários estudiosos utilizados como base teórica acerca de 

questões mais abrangentes da poesia como gênero universal estão Hugo Friedrich (1979) e 

Octavio Paz (1993), ao lado daqueles com estudos sobre a poesia brasileira moderna, a exemplo 

do próprio João Cabral de Melo Neto (1997a) e Marcos Siscar (2010). Também participam 

diversas abordagens sobre a poesia de Melo Neto através de textos já consagrados, caso de 

Benedito Nunes (1974) e João Alexandre Barbosa (1998). 

Abordando a obra de João Cabral de modo mais direto, em recente edição sobre a 

produção poética do autor pernambucano em questão, sua lírica foi tratada sob os auspícios de 

sua própria filha, a cineasta e tradutora Inez Cabral. No volume intitulado A literatura como 

turismo (2016) – na verdade, um passeio biográfico por poemas relacionados às diversas 

localidades nas quais o autor viveu –, estranhamente a obra O cão sem plumas ganhou apenas 
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um breve parágrafo. Talvez tenha sido a escolha da autora por textos menos incisivos (vários 

tratando de paisagens mais ―líricas‖, como os textos poéticos presentes em Paisagens com 

figuras, de 1956, ou Sevilha andando, de 1990) do que este poema tratando da miserável vida 

nos mangues de Recife, fato nada ―turístico‖ do ponto de vista mais comum. De todo modo, 

assim se confirma o motivo-mor de o poeta ter escrito o livro em foco:  

 
Esse poema nasceu de uma matéria lida numa revista, que dizia que a 

expectativa média de vida na Índia era de 29 anos, enquanto em Pernambuco 

era de 28. Essa informação o impressionou muito, talvez por ser essa a sua 

idade ao ler o artigo. Escreveu esse livro entre 1947 e 1948 (CABRAL, 2016, 
p. 31). 

 

Observado tamanha motivação, em O cão sem plumas fica visível a preocupação do 

poeta em adotar um viés aparentemente menos internalizado, abordagem com a qual ficaria 

atrelada significativa parcela de sua obra, tida como racional, cerebral e menos ―espontânea‖ 

(SISCAR, 2010). Porém, é possível notar que ―O poeta preocupa-se com a legitimidade social 

de sua estética e afirma inclusive que se trata de uma arte que lida com a palavra, coisa 

essencialmente social‖ (SISCAR, 2010, p. 294). Nas linhas de O cão sem plumas está uma 

realidade menos presente na lírica que na prosa brasileira de então – ficou notório o caráter 

social da Geração de 30 (Jorge Amado, Raquel de Queiróz, Graciliano Ramos, entre outros) – 

pois trata da miserável vida presente nos mangues pertencentes ao Rio Capibaribe (por sua vez, 

cortando em sua trajetória natural a capital pernambucana). 

Em sua vasta fortuna crítica, O cão sem plumas parece ser uma de suas obras menos 

abordadas pela crítica literária, que se prende bem mais ao apelo popular de Morte e vida 

Severina ou ao início da carreira de Melo Neto, como sua estreia em Pedra do sono (1942). 

Publicado originalmente em 1950, ao longo das centenas de versos de O cão sem plumas o foco 

está sobre a tríade homem-rio-cidade, relação claramente desarmoniosa que o eu lírico de Melo 

Neto expõe sob evidente tensão.  

Trata-se de uma visão bem aguçada para meados do século XX, quando questões 

ambientais relacionadas aos aspectos da cidade eram pouco notórias na poesia brasileira, ainda 

mais quando a neossimbolista (ou neoparnasiana) Geração de 45 influenciava uma nova geração 

de poetas emergentes, inclusive até expondo o nome de Melo Neto entre seus participantes. Tal 

informação, no mínimo, é inviável, pois existe ―[...] a convicção de que se trata de uma natureza 

singular, pois pertencendo cronologicamente à Geração de 45, dela se separa desde a Pedra do 

sono‖ (OLIVEIRA, 1997b, p. X). Focando o temário citadino, Melo Neto já traz um embrião de 

sua visão sobre a cidade em poemas como ―O engenheiro‖ (extraído da obra de mesmo nome, 
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publicada em 1945), pois nele há versos cujo epicentro é um retrato sobre a vida na urbe através 

do trabalho de interferência do homem: (Em certas tardes nós subíamos / ao edifício. A cidade 

diária, / como um jornal que todos liam, / ganhava um pulmão de cimento e vidro.) (MELO 

NETO, 1997b, p. 34). 

Diante de versos como este fica a semelhança do pensamento que estudiosos percebem 

na produção mais recente da literatura brasileira, incorporando de que existe uma percepção 

―[...] de que espaços físicos refletem as hierarquias sociais e que pobres e ricos e homens e 

mulheres, por exemplo, tem acesso diferenciado a diferentes locais‖ (DALCASTAGNÉ, 2015, 

p. 87). Se nos versos de ―O engenheiro‖, a visão urbana é macroscópica e de concreto, nas 

linhas e entrelinhas de O cão sem plumas está outra órbita, a de uma natureza que impulsiona 

uma tensão sobre as relações entre ela, o homem e uma invenção dele: a cidade.  

Assim, a cidade está atrelada às ações do rio e dos homens que vivem perto dele e fazem 

das margens o seu sustento diário, criando uma paisagem que funde natural – a água, o mangue, 

as margens, o homem – e artificial, caso da cidade que se entrelaça ao próprio curso da água. 

Dessas relações possíveis emerge toda uma gama de conhecimentos através do traço poético, 

formando uma ―estrutura de sentido‖, segundo Ida Alves (2012, p.172): 

 

Em poesia, a problematização da paisagem tem provocado abordagens teórico-

críticas que se aprofundam na reflexão sobre a organização poemática como 
experiência de visualidade e de espaços, estabelecendo em paralelo trajetos de 

questionamento sobre figurações do sujeito lírico, a alteridade e as experiências 

de mundo no contexto cultural atual. 

 

Justamente, sob esta perspectiva de reflexão lírica acerca do espaço presente nos versos 

de O cão sem plumas, fica perceptível uma noção sobre uma paisagem que poucos poetas 

brasileiros do mesmo período (e até mesmo depois) ousaram questionar, criando explorando as 

tensões sociais entre a cidade e o ser humano em meio a uma natureza simbolicamente 

alternando o sublime e o grotesco nas quatro partes que formam o poema. 

 

João Cabral de Melo Neto e as margens de um cão 

 

O título da obra de João Cabral já envolve o leitor em um tom indagatório: quem será 

este ―cão sem plumas‖? Ou seja, sem adornos, sem enfeites, sem ornamentos. Seria ele o 

homem, o rio, a cidade? Seria tudo isso junto? Segundo o renomado estudo do alemão Hugo 

Friedrich (1979) sobre a lírica moderna europeia, há nela uma suposição similarmente cabível 

na interpretação do título de Melo Neto: 
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[...] como relação (ou também não-relação) com os outros membros da poesia, 

também o título pode chegar a ser um portador da ―nova linguagem‖. De 

acordo com a forma tradicional, um título nomeia o tema, o assunto, a emoção 
da poesia e este mesmo desenvolve ou então realiza o que o título anuncia, 

como, ao contrário [...].Tais incongruências, nas quais o conteúdo de uma 

poesia não se ―ajusta‖ ao seu título, acrescentam ao respectivo texto uma 
ulterior camada de ambiguidade (FRIEDRICH, 1979, p. 160). 

 

Nas leituras sobre o poema, a crítica literária costuma chamar a atenção para ―[...] um 

certo modo de olhar e ver o regional [...], buscando-se vincular a linguagem do mínimo [...], ao 

mínimo da existência que habita as paisagens ribeirinhas‖ (BARBOSA, 1998, p. 74). Ou então, 

as críticas se voltam para o fato de o poema de 426 versos – divididos em duas partes iniciais 

nomeadas como ―Paisagem do Capibaribe‖, a terceira como ―Fábula do Capibaribe‖ e a 

derradeira como ―Discurso do Capibaribe‖ – ser uma comparação estabelecida acerca de três 

pares conceituais: ―[...] ‗cidade-rio‘, ‗rua-cachorro‘ e ‗fruta-espada‘. O símile é utilizado na 

tentativa de aproximar estes pares, enriquecendo, portanto, a imagem de um objeto que 

atravessa outro‖ (ARAÚJO, 2016, p.85). Tudo isto se torna tangível já nas estrofes iniciais do 

poema de Melo Neto (1997b, p.73): 

 

A cidade é passada pelo rio 

como uma rua 
é passada por um cachorro; 

uma fruta 

por uma espada. 
O rio ora lembrava 

a língua mansa de um cão, 

ora o ventre triste de um cão, 

ora o outro rio 
de aquoso pano sujo 

dos olhos de um cão. 

 
Aquele rio 

era como um cão sem plumas. 

 

Na estrofe de abertura, as afirmações do eu lírico viram a base dos versos e partes 

seguintes, pois nelas a figuração da cidade e do rio se envolvem nas macro cenas (A cidade é 

passada pelo rio /como uma rua/ é passada por um cachorro;) e nas micro cenas (uma fruta/ por 

uma espada.), estabelecendo no sexteto seguinte uma relação aproximada mais ao grotesco (a 

língua, o ventre triste, o pano sujo) que ao sublime esperado – na maior parte das vezes – por 

aqueles temas tradicionais na poesia. Mais apropriado seria relatar que Melo Neto segue aquilo 

apontado como essencial na poesia, que seria a surpresa. Segundo Octavio Paz (2001, p.13), ―O 

que chamamos de desenvolvimento [no poema] nada mais é do que a aliança entre surpresa e 
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recorrência, invenção e repetição, ruptura e continuidade‖. O título da obra de Melo Neto não se 

torna autoexplicativo, mas aberto às possibilidades de leitura sobre ele. 

Na terceira estrofe, a possível dissolução do enigma do título se encontra no tempo 

passado, contrastando com o percurso presentificado dos versos seguintes, incluindo assim um 

distanciamento daquela possível realidade de ser um rio metaforizado em um cachorro. Isto 

acaba por inserir uma retomada do temário menos sublime, como nas cenas que indicam a 

presença humana às margens do rio, evidenciando a tensão social da vida nos manguezais e sob 

tons comparativos: ―Abre-se em flores / pobres e negras / como negros. / Abre-se numa flora / 

suja e mais mendiga / como são os mendigos negros./ Abre-se em mangues /de folhas duras e 

crespos / como um negro.‖ (MELO NETO, 1997b, p.74). Coadunam-se nestes versos a intenção 

de expor a pobreza também como índice poético, se não denunciatória de uma realidade, ciente 

de que ―[...] o poeta moderno se vê projetado no mundo exterior, sabendo que desse mundo 

poderá fazer apenas uma tradução parcial‖ (CARA, 1989, p. 40).  

São cenas e versos como estes que personificam a ideia de que o poema segue bem mais 

além do que sua aparência expõe, lidando com aquilo que o próprio poeta pernambucano 

apresenta em um de seus raros textos em prosa como sendo o ―espírito de pesquisa formal‖ 

presente na poesia moderna. O autor de Morte e vida Severina esclarece que o poeta moderno 

teria ―[...] o desejo de apreender melhor as ressonâncias das múltiplas e complexas aparências 

da vida moderna [...] na estrutura da imagem (choque de palavras, aproximação de realidades 

estranhas, associação e imagística do subconsciente)‖ (MELO NETO, 1997a, p. 98). Em suma, 

a forma e a técnica estariam juntas a serviço de um poeta menos psicológico e mais aberto aos 

fatos sociais ao mesmo tempo em que explora formas inventivas sobre tais ―realidades 

estranhas‖, como assim aparecem os versos do poema desde seu título.   

Tal expediente relativo aos aspectos formais do poema, de fato, vem a ser de uma 

vitalidade nas linhas de O cão sem plumas, mas não sem esquecer a temática de âmbito social, 

fincando a perspectiva sobre os problemas presentes na cidade, aqui exposta numa paisagem – 

literalmente – à margem, que é a vida das pessoas que sobrevivem no mangue, fazendo dele seu 

próprio sustento. Mesmo em meio a uma paisagem simultaneamente mais desoladora do que 

consoladora, o essencial é indicar que ―O desenvolvimento e os novos contornos do espaço 

citadino alteram nossa própria percepção paisagística e transforma-o numa estrutura de sentido 

que não pode ser ignorada‖ (ALVES, 2012, p.173), sentido este que persegue do primeiro ao 

último verso de O cão sem plumas, exibindo uma realidade pouco aproveitada no gênero lírico 

como indicador da ligação entre homem e ambiente, tanto o natural (como assim é o rio) quanto 

o artificial, caso da cidade. 
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Um rio não pintado de azul (ou o lirismo sem plumas) 

 

Ainda na primeira sequência de O cão sem plumas – embora a natureza do mangue tenha 

natural presença desde o subtítulo (―Paisagem do Capibaribe‖) – há uma intensificação das 

relações humanas personificadas pelo rio, fato exposto a partir da oitava estrofe, narrando que 

―Em silêncio, / o rio carrega sua fecundidade pobre, / grávido de terra negra‖ (MELO NETO, 

1997b, p. 74). Na ambiguidade da expressão ―fecundidade pobre‖, a união de termos opostos – 

o primeiro de fartura, o segundo de índice social – caracteriza um lirismo sem plumas, sem a 

ornamentação corriqueira do lirismo voltado aos caracteres emotivos, enquanto outra expressão, 

―grávido de terra negra‖, se faz presente para constatar que a vida do homem pobre (no caso, o 

negro, símbolo de uma herança social brasileira e desajustada) se confunde com a cor do solo 

úmido e da lama às margens do rio.  

Isto por si só distancia a poesia de João Cabral de seus outros pares modernos, cuja lírica 

―[...] ligada a categorias existenciais e subjetivas, quase nunca alcança as relações humanas no 

seu conjunto e não testemunha a realidade social devidamente‖ (LUCAS, 1970, p. 24). A 

presença da figura do homem negro e pobre na obra de Melo Neto encontra raros exemplares na 

poesia das décadas anteriores, sendo exemplos disto a produção do paulista Lino Guedes (Negro 

preto cor da noite, de 1932), do alagoano Jorge de Lima com seus Poemas negros, de 1947, ou 

do pernambucano Solano Trindade em seu volume Poemas duma vida simples, de 1944. Mesmo 

com a famosa assertiva de Oswald de Andrade em seu ―Manifesto da Poesia Pau-Brasil‖ (1924) 

de trazer ―Nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo. Ver com os olhos 

livres‖ (ANDRADE apud TELES, 1987, p. 330), a realidade social sobre os mais 

marginalizados pouco aparecia na lírica nacional, fazendo de O cão sem plumas um exemplar da 

poesia moderna distinto devido ao tema escolhido. 

Uma leitura capaz de fazer um juízo adequado sobre os versos de modo mais abrangente 

termina por perceber a fixação do eu lírico pela figuração do homem e da cidade atuando 

juntamente na paisagem do rio, fazendo com que, ainda assim, isto se configure de modo 

distinto no poema, notado que ―A opacidade, a viscosidade, a fecundidade e a estagnação, 

elementos associados à agua do rio, fazem dele [o rio] um Cão Sem Plumas‖ (NUNES, 1974, p. 

67). Embora a leitura de Nunes seja possível, convém aqui dizer que a cidade surge como índice 

do próprio movimento do rio, como nos versos ―Ele tinha algo, então, / da estagnação de um 

louco. / Algo da estagnação / do hospital, da penitenciária, dos asilos, / da vida suja e abafada/ 

(de roupa suja e abafada) / por onde veio se arrastando‖ (MELO NETO, 1997b, p.75). 

Configura-se aqui uma urbe simbolicamente repleta de problemas mentais, de saúde, de 
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segurança, de sujeira. São imbróglios que passam a fazer parte da vida do rio, amalgamando 

natureza, homem e cidade num resultado lastimável, expondo a podridão tanto da sociedade 

quanto da natureza, vítima da ação humana: ―Por que parecia aquela / uma água madura? / Por 

que sobre ela, sempre, / como que iam pousar moscas? / [...] / Por que então seus olhos / vinham 

pintados de azul nos mapas?‖ (MELO NETO, 1997b, p.76). O lodoso semblante do rio se 

confundiria com a própria espurcícia criada pelo homem, poluindo o rio de forma indelével 

quando este deveria ser fonte de água (ou, ao menos, ter seu curso de fluir mantido em sua 

forma natural). 

 

Poesia à margem: o olho paralítico da lama 

 

Na segunda sequência do poema (de nome igual à primeira), o foco lírico passa de vez 

para a figura humana, no caso, os homens negros que vivem, trabalham e habitam as margens 

do rio. A paisagem expõe uma exclusão social e uma desolação evidente na exposição do eu 

lírico sobre as cenas: ―Entre a paisagem / (fluía) / de homens plantados na lama; / de casas de 

lama / plantadas em ilhas / coaguladas na lama; / paisagem de anfíbios / de lama e lama.‖ 

(MELO NETO, 1997b, p. 76). Nestes versos a degradação social e a condição humana ficam 

claramente expostas sob um lirismo descritivo e que se aproxima da imagem fotográfica, 

congelando imagens concisas acerca da pobreza e criando um quadro pouco visto (ou desejado) 

da cidade. Este semblante menos interno e mais social na poesia de João Cabral assinala uma 

guinada em sua produção, pois foi ao longo de O cão sem plumas ―[...] que o poeta encontrou 

sua modulação própria para incluir em sua poesia os resíduos de uma experiência pessoal, social 

e histórica‖ (BARBOSA, 1998, p. 64). 

Nos versos da estrofe seguinte à citada anteriormente, a afirmação redutora de Benedito 

Nunes (1974) de que o rio seria o próprio ―cão sem plumas‖ pode divergir daquilo observado 

agora, pois ―Como o rio / aqueles homens / são como cães sem plumas / um cão sem plumas / é 

mais / que um cão saqueado; / é mais / que um cão assassinado.‖ (MELO NETO, 1997b, p. 77). 

Contida na epígrafe deste artigo, a citação da letra da canção ―Da lama ao caos‖ e seu verso 

―Um homem roubado nunca se engana‖ (SCIENCE, 1994), do também pernambucano Chico 

Science junto à sua banda Nação Zumbi, ecoa muito bem a ideia criada pelo eu lírico de Melo 

Neto. Este homem que habita e trabalha às margens do rio tem a sua dignidade completamente 

retirada de si, com sua condição degradante de vida sendo pouco exposta, praticamente uma 

cena microscópica, invisível, não fosse a poesia.  



 

 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

640 

 

Em meio a uma cidade cuja imagem macroscópica ganha corpo e densidade bem mais 

palpável, as águas personificam uma intimidade com o homem que a urbe não mostra como 

parte de sua rotina: ―O rio sabia / daqueles homens sem plumas. / [...] / E sabia / da magra 

cidade de rolha, / onde homens ossudos, / onde pontes, sobrados ossudos / (vão todos / vestidos 

de brim) / [...] / Mas ele conhecia melhor / os homens sem pluma. / [...] / mais além / até / da 

camisa que não tem;‖ (MELO NETO, 1997b, p. 77-78). Personificada, com ―o olho paralítico / 

da lama‖ (MELO NETO, 1997b, p.79), a natureza percebe o homem – pobre, negro, sem outra 

opção a não ser viver pelo rio – enquanto os habitantes da cidade ignoram a presença deste 

mesmo homem, agora não se percebendo mais os limites entre um e outro na penúltima estrofe 

desta segunda seção de O cão sem plumas (MELO NETO, 1997b, p.79): 

 

Na paisagem do rio 
difícil é saber 

onde começa o rio; 

onde a lama 
começa do rio; 

onde a terra 

começa da lama; 

onde o homem, 
onde a pele 

começa da lama; 

onde começa o homem 
naquele homem. 

  

Nesta estrofe, a tríade de elementos (rio, lama, homem) se agrupa como se eles fossem 

um único ser cujas fronteiras de existir simplesmente perpassam de um para o outro, criando um 

elo infinito cujo discurso poético, ―[...] exterior e independente do poeta, amplia-se 

sucessivamente [...] – o geográfico, o humano e o social, que são aspectos integrantes de um 

tema expansivo: a indigência e a penúria do meio regional‖ (NUNES, 1974, p. 71). Nos versos 

finais desta estrofe (onde começa o homem / naquele homem.) revela o estado de estupefação do 

eu lírico diante de uma realidade trivial em um país de evidentes desigualdades sociais que é o 

Brasil, representado aqui pelas margens do Rio Capibaribe. Tal procedimento apresenta clara 

ligação com os conceitos da poesia moderna, que segundo Salete de Almeida Cara – por sua 

vez, analisando as ideias do francês Charles Baudelaire sobre a modernidade –, tem uma de suas 

matrizes na possibilidade ―[...] de transformar em poético tudo aquilo de artificial, grotesco e 

feio que a grande cidade pode oferecer ao artista‖ (CARA, 1989, p. 41-42). O Rio Capibaribe de 

O cão sem plumas acaba sendo uma representação parcial disso tudo: o artificial (a cidade que o 

corta), o grotesco agrupado à feiura (o lixo que o rodeia, a pobreza dos homens, a vida humana 

desprezada). 
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Como um cão, um homem, como aquele rio 

 

A terceira sequência de O cão sem plumas, denominada ―Fábula do Capibaribe‖, 

incorpora o foco sobre as relações do rio com o mar, ou seja, geograficamente se dispõe sobre a 

região do estuário, mas com a cidade entrando como ponto de partida e de interferência sobre a 

natureza: ―A cidade é fecundada / por aquela espada / que se derrama, / por aquela úmida 

gengiva de espada‖ (MELO NETO, 1997b, p. 80). O eu lírico retoma aqui a simbologia da 

espada usada no começo do poema, quando uma fruta (elemento natural, de alimento, e 

efêmero) era atravessada por uma espada (objeto artificial, de violência simbólica e durável). Se 

a cidade estava agora fecundada por uma espada – criando uma junção de ―realidades 

estranhas‖, como já apontado pelo próprio Melo Neto (1997a) –, a leitura sobre isto convém a 

uma cena macroscópica da cidade sendo cortada pela imagem das águas do rio que fluem em 

direção à terra formando outra imagem: a de um confronto entre rio e mar (na verdade, clara 

alusão ao efeito das marés no estuário).  

Novamente, as águas fluviais são plenamente personificadas, humanizadas, uma vez que 

―O rio teme aquele mar / [...] / [...] / Mas antes de ir ao mar / o rio se detém / em mangues de 

água parada. / [...] / todos os rios / preparam sua luta / de água parada, / sua luta / de fruta 

parada‖ (MELO NETO, 1997b, p.81-82). Neste embate simbólico entre as marés do rio e do 

mar as metáforas se multiplicam, uma vez percebida a ação da maré como uma invasão na área 

do rio e respondida com a força das águas do mangue. Fundido ao próprio rio, esta área 

visualmente cria ―frutas‖, na verdade, ilhas de areia desenhadas num plano aéreo, como resposta 

à ação do mar, simbolizando que ―aqueles mangues / são uma enorme fruta / [...] invencível e 

anônima‖ (MELO NETO, 1997b, p. 82-83). Em suma, mesmo diante da força marítima, o rio 

resiste criando seu próprio desenho, sua própria existência, mesmo que menor que o mar, mas 

nem por isso menos ―espessa‖, para usar de um termo utilizado no poema de forma constante – 

porém intermitente – para se referir à densidade do rio. 

Terminada esta terceira sequência do poema, entra em cena o desfecho da composição, 

aqui denominada ―Discurso do Capibaribe‖, e nela emerge uma espécie de retomada de ideias 

ou conceitos utilizados nas partes anteriores. Todas as possíveis figurações imagéticas sobre o 

rio, sobre o homem, sobre a cidade, estão reavivadas já na estrofe inicial desta sequência final: 

―Aquele rio / está na memória / como um cão vivo / dentro de uma sala. / Como um cão vivo / 

dentro de um bolso‖ (MELO NETO, 1997b, p.83). Se de tal modo fica explícita a visão 

memorialística do eu lírico simbolizada nos dois versos iniciais, as demais estrofes voltam a 

intensificar a presença humana. 
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A partir da segunda estrofe, a figuração do homem retoma o índice de uma vida que 

entra em choque com a realidade diante de um cotidiano cuja miséria é tangível, de forma a criar 

um embate diário contra forças não explicitadas, mas sugeridas como presentes no dia a dia: ―O 

que vive / não entorpece. / O que vive fere. / O homem, / porque vive, / choca com o que vive. / 

Viver / é ir entre o que vive. / O que vive / incomoda de vida / o silêncio, o sono, o corpo‖ 

(MELO NETO, 1997b, p. 83-84). Nesse entrecruzamento de forças em conflito diário com a 

dor, com o incômodo, com as dificuldades de se viver, o ser humano agrupa forças para 

continuar no embate contra a ―espessura‖ da realidade de sua própria vida, suscitando que a 

densidade de sobreviver é maior do que os obstáculos diante dela. Sobre tal passagem de O cão 

sem plumas, declara Rosanne Araújo (2016, p.88): 

 
Por mais que a experiência do ―cão sem plumas‖ testemunhe que a vida é 

formada de conflitos e misérias, ele continuará indo ―entre o que vive‖, pois o 
querer viver prevalece sempre. As coisas ao nascerem caminham para a morte. 

Mas durante este caminhar há a resistência, a incessante luta. 

 
Justamente nesta luta de forças contrárias que é a vida – o simples fato de se alimentar 

ou não, por exemplo, fixa o indício da miséria humana – influencia outros aspectos humanos (no 

dizer do poema, o sono e o corpo), agora trazidos à tona na precariedade da própria existência, 

rígida, dura, tangível. Isto retoma o conceito daquilo que é espesso, encorpado, ganhando ainda 

mais dramaticidade quando o quadro se torna mais explícito nos versos: ―Espesso / como uma 

maçã é espessa. / Como uma maçã / é muito mais espessa / se um homem a come / do que se um 

homem a vê. / Como é ainda mais espessa / se a fome a come. / Como é ainda muito mais 

espessa / se não a pode comer / a fome que a vê.‖ (MELO NETO, 1997b, p. 84-85). O vocábulo 

―fome‖ – até então apenas sugerido na situação do homem que vive às margens do rio – 

ressurge citado mais à frente e já ligado ao rio desta vez, carregando consigo o oposto da leveza 

da palavra ―plumas‖, pois aparece pesado, grave, denso: ―Aquele rio / é espesso / como o real 

mais espesso. / Espesso / por sua paisagem espessa, / onde a fome / estende seus batalhões de 

secretas / e íntimas formigas.‖ (MELO NETO, 1997b, p. 85). 

Aqui transpostas, ―[...] estas paisagens de rio e homens não estão isoladas de um intenso 

sentido da história, impossível de ser percebido por quem vive ‗de costas para o rio‘‖ 

(BARBOSA, 1998, p. 75). Ou seja, os versos são também a exposição de um problema social 

urbano não resolvido no Brasil até os dias atuais, a fome de parte de sua população. Seria isto o 

índice de uma cadeia bem maior de fatores interferentes na condição de vida humana nas 

cidades, mesmo que estas sempre sejam consideradas ―inacabadas‖, ―sem fim‖, como explana 

Lynch (1999, p. 11) em sua visão sobre as cidades de modo geral: ―A cada instante existe mais 
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do que a vista alcança, mais do que o ouvido pode ouvir, uma composição ou um cenário à 

espera de ser analisado‖. Para João Cabral, a cidade pode muito bem representar este símbolo 

inacabado ou, mais ainda, um local do qual não se desvincula da ação humana, trazida aqui em 

seus aspectos de miséria, quase um alerta sobre o grave problema. 

Nas estrofes finais do poema, o rio (Capibaribe) que representa a cidade (Recife) com 

todos os seus malefícios sobre as águas fluviais – a fome e a habitação precária figurando entre 

eles – continua sendo retratado pelo eu lírico parindo ―suas ilhas negras de terra‖, cuja natureza 

se depara com uma ação incessante: ―Porque é muito mais espessa / a vida que se desdobra / em 

mais vida, / como uma fruta / é mais espessa / que uma flor; como a árvore / é mais espessa / 

que sua semente;‖ (MELO NETO, 1997b, p.85).  

Se nesta penúltima estrofe a natureza toma conta do cenário (rio, fruta, flor, semente, 

todos sinalizando a resistente vida), a cena da derradeira estrofe apresenta uma alusão às plumas 

presentes no título do poema, desta vez metaforicamente ligando a figura humana ao mesmo ato 

de resistir, presente também na estrofe anterior: ―porque é mais espessa / a vida que se luta / 

cada dia, / o dia que se adquire / cada dia / (como uma ave / que vai cada segundo / 

conquistando seu voo‖ (MELO NETO, 1997b, p. 85). Em seu desfecho, o poema abre mais um 

interpretação sobre as plumas, agora voltada para a resistência, a sobrevivência diante da fome 

exposta em versos anteriores. Ainda com todas as intempéries sociais, o homem ainda resiste 

graças ao rio – que poucos veem – e esta luta simbólica levante voo, adquire plumas.  

Assim, tudo aquilo que vinha sendo traçado como tópico principal ganha novo contorno, 

pois antes ―[...] a imagem de um cão sem pelos, tal como um homem sem pele, agride. Como 

agride muito mais a certeza de que a ausência de pele, talvez seja a ausência do homem no 

homem‖ (ARAÚJO, 2016, p. 87). É como se a cidade, marcada pela existência do rio e do 

homem, tratasse ambos como invisíveis, mas que reagem à violência da existência (a poluição, a 

degradação humana) através do simples ato de viver no que o ambiente do rio tem a oferecer e a 

poesia de João Cabral fez questão de retratar neste O cão sem plumas. 

 

Considerações Finais 

 

Para nomes como João Alexandre Barbosa (1998, p. 76), ―João Cabral aprendeu que a 

pior alienação do escritor é aquela que, buscando acusar uma condição miserável, não sabe fazer 

da linguagem um recurso mínimo de nomeação [...]‖. Levando isto em consideração, fica em 

aberto a possibilidade de leitura de O cão sem plumas, com o poema simbolizando o rio, a 
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cidade, o homem e o próprio cão, todos agrupados, uma vez que ―Aquele rio / está na memória / 

como um cão vivo / dentro de uma sala‖ (MELO NETO, 1997b, p. 83). 

Fica configurada nas linhas da obra citada que a realidade varia seu lado de acordo com 

suas ambiguidades, com a visão de quem percebe e cria (o poeta), e de quem o lê, tecido pelo 

qual a poesia sempre foi feita. O cão sem plumas parte de um indício social, amplo, em sua 

versão moderna já se alastrando pelo contemporâneo, tempo no qual parece exigir dos humanos 

uma ação que siga além da simples especulação paisagística, encontrando uma saída na 

exposição e discussão sobre o outro, sobre a outra margem do rio ou deste cão sem plumas.  

Mesmo em condições mínimas, ―de homens plantados na lama‖, seguem rígidos, 

espessos, os homens que desafiam sua própria existência, confundida com o ambiente no qual 

vive, desfalcado de uma utópica humanidade, que não pode negada sua presença. Todavia, não 

pode ser renegado que o aspecto negativo, dificultoso, lodoso e residual da vida no Rio 

Capibaribe seja esquecido, visto que a interpretação de João Cabral segue a trajetória de uma 

poesia pousada no mínimo da existência tracejada nos versos de O cão sem plumas. 

 

REFERÊNCIAS  

 

ALVES, Ida. Poesia e paisagem urbana: diálogos do olhar. In: ALVES, Ida; NEGREIROS, 

Carmem; LEMOS, Masé (orgs.). Literatura e paisagem em diálogo. Rio de Janeiro: Edições 

Makunaima, 2012. 

 

ANDRADE, Oswald de. Manifesto da Poesia Pau-Brasil. In: TELES, Gilberto Mendonça. 

Vanguardas europeias e Modernismo brasileiro. São Paulo: Cultrix, 1987. 

 

ARAÚJO, Rosanne Bezerra de. Travessia poética: temáticas do tempo na poesia de João 

Cabral. Natal: EDUFRN, 2016. 

 

BARBOSA, João A. A lição de João Cabral. In: MELO NETO, João Cabral de. Cadernos de 

Literatura Brasileira: João Cabral de Melo Neto. São Paulo: Instituto Moreira Sales, 1998.  

 

CABRAL, Inez. A literatura como turismo. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2016. 

 

CARA, Salete de Almeida. A poesia lírica. São Paulo: Ática, 1989. 

 

DALCASTAGNÉ, Regina. A cidade como uma escrita possível. In: AZEVEDO, Luciene; 

DALCASTAGNÉ, Regina (orgs.). Espaços possíveis na literatura brasileira contemporânea. 

Porto Alegre: Zouk, 2015. 

 

FRIEDRICH, Hugo. Estrutura da lírica moderna. Trad. de Marise M. Curioni/Dora F. da 

Silva. São Paulo: Duas Cidades, 1979.  

 

LYNCH, Kevin. A imagem da cidade. Trad. de Maria C. Afonso. Lisboa: Edições 70, 1999.  

 



 

 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

645 

 

MELO NETO, João Cabral de. Cadernos de Literatura Brasileira: João Cabral de Melo Neto. 

São Paulo: Instituto Moreira Sales, 1998.  

 

______. A função moderna da poesia. In: ______. Prosa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1997a. 

 

_________. Serial e antes. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997b. 

 

NUNES, B. João Cabral de Melo Neto: poetas modernos do Brasil. Petrópolis: Vozes, 1974. 

  

OLIVEIRA, Marly de. Prefácio. In: MELO NETO, João Cabral de. Serial e antes. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1997b. 

 

PAZ, Octavio. A outra voz. Tradução de Wlamir Dupont. São Paulo: Siciliano, 1993.  

 

SCIENCE, Chico & Nação Zumbi. Da lama ao caos. Rio de Janeiro: Sony Music, 1994. Lado 

B, faixa 01. 

 

SISCAR, Marcos. Poesia e crise. Campinas: Editora Unicamp, 2010.  



 

 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

646 

 

IRONIA ESTRUTURAL EM A IGREJA DO DIABO 

 

Aline Cardoso Santos 

(UFPB) 

 

Introdução 

 

Ao longo de suas duas fases Machado escreveu poemas, peças teatrais, crônicas, contos, 

romances, e crítica literária. Entre os contos estão os livros: Contos Fluminenses (1870), 

Histórias da Meia-Noite (1873) Papéis Avulsos (1882), Histórias sem Data (1884), Várias 

Histórias (1896), Páginas Recolhidas (1899), Relíquias de Casa Velha (1906). A Igreja do 

Diabo é o primeiro de dezoito contos que compõem o livro Histórias sem Data (1884). A 

narrativa pertence a segunda fase do autor, na qual o realismo e as críticas à sociedade da época 

reverberam e chegam a tocar a atualidade. Ao longo do conto constrói-se uma irreverente crítica 

aos dogmas impostos pela Igreja Católica, e o patético maniqueísmo pregado pela instituição e 

admitido pela sociedade. A Igreja do Diabo, a nosso ver, diferencia-se dos demais contos 

presentes no livro Histórias sem Data, principalmente por dois elementos: um de ordem 

estrutural, com enfoque no protagonista; O outro é de ordem temática, especificamente, o pacto 

diabólico, do qual o protagonista depreende a transmutação conceitual dos pecados cristãos em 

‗novas virtudes‘, e elabora a ‗teoria da venalidade‘ para justificar a naturalidade da venda da 

alma. Subdividido em duas seções, este artigo pretende analisar a problematicidade do 

personagem no conto. A priori, discorreremos acerca da fundamentação teórica que trata da 

ironia estrutural, instituída através do conflito entre a primeira e a segunda natureza. 

 

Fundamentação Teórica 

 

A Teoria do Romance foi escrita no século XX pelo filósofo húngaro Georg Lukács, 

entre 1914 (início da primeira guerra mundial), e 1915. A obra traz reflexões sobre a estética 

romanesca e recorre à comparação do romance com a epopeia do período clássico grego. Ao 

contrapor estes dois gêneros o teórico aponta divergências entre as concepções de herói e 

sociedade retratadas, o teórico evidencia em sua teoria que ambos os gêneros são reflexos das 

sociedades em que estão inseridos. A obra luckasiana é organizada em duas partes e ao refletir 

sobre a estrutura da epopeia, o teórico descreve a representação da homogeneidade entre herói e 

sociedade.  
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Neste paralelo, o romance contrariamente retrata a individualidade. Aos olhos do 

filósofo, o romance é a representação do mundo abandonado por Deus. Ele considera que no 

romance há uma ―sociedade aberta‖, e esta sociedade já não comunga do mesmo destino do 

herói. À procura de atingir os anseios de sua singularidade com os seus esforços, o herói tenta 

vencer a correnteza das pressões impostas pela sociedade, essa força contrária o arremessa 

contra a imensidão de outras múltiplas singularidades que assim como ele debulham com 

empenho as suas vontades, completamente abandonados. A segunda parte do livro é reservada à 

tipologia de personagens, na qual o teórico diferencia O herói do ‗idealismo abstrato‘; o herói 

do ‗romantismo da desilusão‘ e o herói da maturidade. Ater-nos-emos, primeiramente, à noção de 

‗ironia estrutural‘ presente no ensaio ―A forma interna do romance‖. Posteriormente, daremos 

enfoque à tipologia de personagem presente na segunda parte do livro, especificamente ao ‗herói 

da maturidade‘. 

  

Do Herói Clássico Ao Herói Moderno 

 

Lukács contrapõe a figura do herói clássico com a do herói moderno. O teórico afirma 

que a harmonia e a plenitude são encontradas nas narrativas da era clássica, nas quais são 

exaltadas as figuras daqueles que obtiveram a kleos, ao exemplo de Aquiles, Heitor, Odisseu, e 

tantos outros que possuíam o amparo e o direcionamento dos deuses. Lukács define o período 

clássico considerando: 

 
Afortunados os tempos para os quais o céu estrelado é o mapa dos caminhos 

transitáveis e a serem transitados, e cujos rumos a luz das estrelas ilumina. 

Tudo lhes é novo e, no entanto, familiar, aventuroso e, no entanto, próprio. O 

mundo é vasto, e, no entanto, é como a própria casa, pois o fogo que arde na 
alma é da mesma essência que as estrelas; (LUKÁCS, 2009, p. 25) 

 

Como um espelho, o herói clássico refletia o destino do meio em que estava inserido, 

como afirma Lukács (2009, p.67): ―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 o 

de uma comunidade‖. Logo, ainda que o herói clássico encontrasse desafios ao longo do seu 

destino, poderia contar facilmente com uma daímon (δαίμωυ, em grego), que configura esta 

frequente intervenção dos deuses na vida dos homens: 

 

Segundo as referências de Platão e Xenofonte, principais fontes do pensamento 

socrático, a presença constante de um ―daímon‖, como guia e conselheiro 
pessoal, foi professada pelo próprio filósofo. A atuação desse ―daímon‖, 
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inteiramente benéfico, evita que determinadas situações ocorram e que outras 
sejam viabilizadas. (COSTA, 2001, p. 105) 

 

O herói romanesco é extremamente contrário ao herói clássico, no romance não há 

nenhuma comunhão plena entre a sina do herói e a do meio à que ele pertence. A sociedade do 

romance exerce forte pressão sobre o herói, apresenta-lhe a realidade dura e crua, na qual não há 

nenhum auxílio divino. Não é difícil compreender que o herói clássico não caminhasse sozinho 

e comungasse do mesmo destino que a sua sociedade, esta mesma, fechada em si, impedia 

qualquer tipo de secção. Acerca disso, Lukács elucida que:  

 

A perfeição e completude do sistema de valores que determina o cosmos épico 
cria um todo demasiado orgânico para que uma de suas partes possa tornar-se 

tão isolada em si mesma, tão fortemente voltada a si mesma, a ponto de 

descobrir-se como interioridade, a ponto de tornar-se individualidade. 

(LUKÁCS, 2009, p. 67) 
 

A esta homogeneidade contrapõe-se a essência da obra romanesca, observada na 

reflexão estética lukacsiana como ―a forma da virilidade madura, em contraposição à 

puerilidade normativa da epopeia‖ (LUKÁCS, 2009, p.71). Ao contrário da epopeia, no 

romance não há mais segurança ou unidade, a palavra de ordem que permeia o gênero é 

‗fragmentação‘, e aqui separam-se o herói e o meio. Um meio que é composto por múltiplas 

individualidades obstinadas a atingir os anseios inerentes às próprias singularidades. As 

narrativas romanescas simbolizam a quebra do vínculo e da homogeneidade social. Não há mais 

um destino comumente partilhado por todos, o meio em que o herói moderno está inserido é 

cético, científico, opressor, essencialmente separatista. Trata-se de um meio gerado ante as 

individualidades e olhares frios, o que antes era mítico passa a ser racional, como diz Martins 

(2008): 

 
O desencantamento do mundo decorre da racionalização e intelectualização, 

estes dois termos entendidos como ligados a um processo que levou a cultura 

ocidental ao estágio atual. A especialização constante, em favor da utilidade, 
transformou o mundo, que era impregnado pelo mágico e o místico, perdeu-se 

o sentido do sagrado. (2008, p. 264) 

 

As palavras de Martins (2008), corroboram o modelo de sociedade moderna na qual 

encontra-se o herói romanesco, onde a ―relação com os deuses foi, através dos tempos, se 

distanciando cada vez mais, e a modernidade é o período que deus se está totalmente fora do 

mundo. Essa é a época do romance. ‖. Deste ponto, passaremos agora à noção de ‗ironia 

estrutural‘, e a seguir, à tipologia de personagem proposta pelo teórico, a fim de expor 

brevemente o arquétipo herói demoníaco/ problemático delineados pelo teórico.  
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A Ironia Estrutural 

 

O herói romanesco enfrenta a desarmonia entre o interior e o exterior, o constante 

desacordo entre a primeira natureza e a segunda natureza, o filósofo húngaro compreende este 

conflito como a ironia estrutura, nas palavras de Gouveia: 

 

O herói do romance está sempre em choque com as estruturas sociais, que 
diminuem enormemente o poder transgressor dele. É o momento em que a 

subjetividade reconhece seus limites e se abole – ou anula –, o que para Lukács 

ressoa como ironia. (GOUVEIA, 2008, p. 108) 
 

Ao tomar consciência dos anseios da sua própria singularidade – a sua primeira natureza 

– frente à sociedade, o herói moderno reconhece também todas as outras singularidades 

circundantes, é a ―ironia que tem de buscar o mundo que lhe seja adequado no calvário da 

interioridade, sem poder encontrá-lo‖ (LUKÁCS, 2009. p. 95). O herói reconhece a 

fragmentariedade dos muitos indivíduos que compõem o meio de que ele faz parte. Buscar por 

suas ideias significará também tornar-se vulnerável às pressões impostas por esta segunda 

natureza, para atingir os seus objetivos, será preciso depreender muita força, trata-se de ―uma 

cisão interna do sujeito normativamente criador em uma subjetividade como interioridade, que 

faz frente a complexos de poder alheios‖ (LUKÁCS, 2009, p. 75): 

 

A ironia estrutural, diferente da ironia semântica e de outras modalidades de 

ironia, manifesta-se na inadequação entre as aspirações do herói e os resultados 
de sua ação. Essa concepção de ironia, portanto, não pode ser desvinculada de 

outras categorias do romance, como o enredo, o herói, e a própria ação. 

(GOUVEIA, 2008, p. 105) 

 

É possível que o herói consiga almejar os seus objetivos, mas, para que se configure o 

seu caráter problemático, ainda que o este sucesso paire no limiar do possível, o trajeto à tais 

anseios perpassará a desarmonia imposta pelo exterior.  

 

Os Heróis Problemáticos 

 

O ―romance é a epopeia do mundo abandonado por deus‖ (LUKÁCS, 2009, p. 89), num 

universo privado do daímon e das bênçãos superiores, a ausência dos deuses gera no indivíduo a 

necessidade de tornar-se a sua própria divindade, assim, ―a psicologia do herói romanesco é a 

demoníaca‖ (LUKÁCS, 2009, p. 89), a isto cabe a ideia de que tudo o que está no plano terreno 

é demoníaco, não há a transcendência divina, ou instância superior. Na segunda parte d‘A 
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Teoria do Romance Lukács apresenta a sua tipologia da personagem e segue com a abordagem 

do conflito entre a primeira e a segunda naturezas. Os três modelos são norteados por três 

narrativas romanescas: o primeiro modelo é o Idealismo abstrato, que advém da obra Dom 

Quixote, de Cervantes; o segundo modelo, o Romantismo da desilusão, deriva da criação de 

Flaubert, A Educação Sentimental; e, finalmente, o terceiro modelo, da Maturidade, é a busca 

da síntese entre os dois modelos anteriores, baseia-se na obra Os anos de aprendizado de 

Wilhelm Meister de Goethe. Os três perfis da essência demoníaca da personagem podem ser 

definidos superficialmente através do seguinte esquema lógico: 

 

Tabela 1 – Tipologia de personagem 

                MODELO                         ESSÊNCIA 

Idealismo Abstrato Ação > Reflexão 

Romantismo da Desilusão Ação < Reflexão 

Maturidade Reflexão ≈ Ação 

 

Cada modelo apresentado por Lukács difere na forma em que ocorre o balanceamento do 

conflito entre a primeira natureza e a segunda natureza, ―Essa inadequação tem grosso modo 

dois tipos: a alma é mais estreita ou mais ampla que o mundo exterior que é dado como palco e 

substrato de seus atos. ‖ (LUKÁCS, 2009, p. 99). O herói do Idealismo abstrato possui a alma 

estreita, voltada para dentro de si, age desenfreadamente rumo aos seus anseios, este herói 

pouco reflete sobre os seus atos, lançando-se incansavelmente rumo às maiores desventuras que 

a sua alma demoníaca se habilita a transpor, seu guia é a insensatez: 

 

O caráter demoníaco do indivíduo problemático que, combativo, sai a campo é 
mais claramente manifesto que no segundo, mas ao mesmo tempo sua 

problemático interior vem à luz de modo menos gritante; à primeira vista, seu 

fracasso no contato com a realidade tem mais a aparência de um mero fracasso 

exterior. (LUKÁCS, 2009, p. 99) 
 

A alma do personagem está imersa na mais profunda demonização, disposta a enfrentar 

gigantes – que sequer existem – para encontrar Dulcinéia, ―em sua certeza íntima nada a pode 

abalar, mas isso somente porque ela está enclausurada nesse mundo seguro, porque é incapaz de 

vivenciar seja lá o que for‖ (LUKÁCS, 2009, p. 101). No Idealismo abstrato, a ânsia de lançar-

se às aventuras de forma descomedida transparece a tônica de uma mente insana, que respira e 

transpira sua plena demonização obsessivamente: ―O demonismo do estreitamento da alma é o 

demonismo do idealismo abstrato. É a mentalidade que tem de tomar o caminho reto e direto 

para a realização do ideal que, em deslumbramento demoníaco‖ (LUKÁCS, 2009, p. 100). Dom 

Quixote assume para si uma nova realidade, enxerga-se mesmo como um verdadeiro cavaleiro 
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andante, e ―esse estreitamento da alma é sua obsessão demoníaca pela ideia existente, pela 

realidade posta como uma única e corriqueira‖ (LUKÁCS, 2009. p. 101). Sob uma 

argumentação calcada em fantasias, o personagem recusa a autocrítica e rebate as acusações de 

que os seus atos possam ser fruto de qualquer tipo de loucura ou possível insensatez. A obra de 

Cervantes traduz em sátira não apenas a decadência dos romances de cavalaria, que agonizavam 

numa realidade distópica, a obra é também a representação da quebra de um modelo que já não 

atendia aos antigos padrões, e ao passo em que ocorrem as transformações dos modelos sociais 

seus estilhaços são captados pela literatura, e em razão disto: 

 

Cervantes, cuja obra é a objetivação eterna dessa estrutura, que superou esse 

perigo com o seu enlace inescrutavelmente profundo e radiantemente sensível 

entre divindade e loucura na alma de Dom Quixote, mas também o momento 
histórico-filosófico em que sua obra foi criada. (LUKÁCS, 2009, p. 103) 

 

O herói do Romantismo da desilusão é a total dissonância do modelo quixotesco, este 

herói têm a alma larga, e isto faz com as suas reflexões sejam constantes e o privem da 

capacidade de ação. A reflexão governa os caminhos do personagem, frente a pouca, ou 

nenhuma ação, é a ―inadequação que nasce do fato de a alma ser mais ampla e vasta do que a 

vida lhe é capaz de oferecer‖ (LUKÁCS, 2009, p. 117), nisto, o herói limita-se aos seus 

pensamentos e idealizações, mas não age efetivamente para concretizar o que quer que seja, o 

herói esquiva-se das lutas, e não é aventureiro ao contrário do Idealismo abstrato: 

 

Para a estrutura psíquica do idealismo abstrato, era característica uma atividade 

desmedida e em nada obstruída rumo ao mundo exterior, enquanto aqui existe 
mais uma tendência à passividade – a tendência de esquivar-se de lutas e 

conflitos externos, e não os acolher. (LUKÁCS, 2009, p. 118) 

 

O exemplo dado para este modelo é a obra Educação Sentimental, de Gustave Flaubert, 

onde ―A vida interior do herói é tão fragmentária quanto o seu mundo circundante, e a sua 

interioridade‖ (LUKÁCS, 2009, p. 132), o romantismo é desiludido, cruel consigo mesmo. O 

personagem é passivo ante as suas vontades e se deixa sufocar pela realidade. O herói não 

arrisca nem um passo rumo à ação, enxerga apenas o seu fracasso, sente-se humilhado, e teme 

um sofrimento maior ao lançar-se rumo aos desejos e cair viver este fracasso previamente 

idealizado, em outras palavras, limita-se a idealizar os seus sonhos: ―é o seu maior desesperado 

gesto de defesa, a renúncia de toda a luta por sua realização no mundo exterior – uma luta 

encarada já a priori como inútil e somente como humilhação‖ (LUKÁCS, 2009, p. 119). O 

terceiro e último modelo foi elaborado como uma tentativa à síntese dos outros dois 

antecedentes, o personagem da Maturidade, ou romance de formação representa a busca pelo 
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equilíbrio entre ação e reflexão, ―essa reconciliação não pode nem deve ser uma acomodação ou 

uma harmonia existente desde o início‖ (LUKÁCS, 2009, p. 138). O herói da maturidade não 

compreende o fracasso como um completo desastre, ele é maduro o bastante para extrair algum 

tipo de aprendizado das adversidades com que se depara, os caminhos do herói da maturidade: 

 

São condicionados aqui pela necessidade formal de que a reconciliação entre 

interioridade e mundo seja problemática, mas possível; de que ela tenha de ser 

buscada em penosas lutas e descaminhos, mas possa, no entanto, ser 
encontrada. Eis por que a interioridade aqui em apreço situa-se entre os dois 

tipos antes analisados. (LUKÁCS, 2009, p. 138) 

 

Há neste arquétipo da Maturidade algum resquício da capacidade realizadora do 

Idealismo abstrato, no entanto, esta ação aqui é aliada à capacidade de reflexiva contida no 

herói do Romantismo da desilusão. Isto distingue o herói maduro dos dois primeiros 

apresentados. Lukács funde neste último herói o que há de positivo nos modelos anteriores. 

Embora a cisão entre o interior e o exterior seja aqui amenizada, ela ainda existe, e não há 

garantia alguma de sucesso ou amparo divino para auxiliar o herói a atingir os seus objetivos, e 

é a constante necessidade de formação (Bildung, em alemão), que conduz o herói romanesco – 

ainda que por caminhos tortuosos – à maturidade. 

 

Análise do personagem 

 

Do emblemático acordo bíblico entre o próprio Deus e o Diabo acerca da sorte de Jó
1
 ao 

pacto entre Mephisto e Fausto
2
 a figura do Diabo judaico-cristão ronda o imaginário popular. 

No conto machadiano, após comunicar ao criador seus planos aleivosos, o Diabo desce do plano 

superior à esfera terrena, situada entre os dois planos anteriores: céu e inferno, para anunciar a 

teoria da venalidade
3
 do seu evangelho aos fiéis e fundar sua igreja revolucionária, cujo destino 

trágico escapa às mãos do fundador como areia, tal qual a perene inconstância das vontades 

humanas.  

 

A ironia estrutural no conto  

 

É importante considerar dois pontos fundamentais antes de passarmos à análise: 

primeiro, que as teorias literárias não são capazes de conter as múltiplas possibilidades para 

                                                             
1 Personagem bíblico mencionado no Livro de Jó, um dos livros homônimos dos textos sagrados. 
2 Personagem da narrativa Fausto, do escritor alemão Goethe. 
3 Característica da pessoa que aceita suborno ou se corrompe com facilidade. 
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aplicações em análises; e o segundo é que as teorias não possuem a pretensão de limitar a 

variedade de textos que podem vir a ser compatíveis com os seus postulados teóricos, considerar 

o contrário seria incabível. Os anseios da primeira natureza (expectativa) são dilacerados pela 

segunda natureza (realidade): a ―ironia estrutural, diferente da ironia semântica e de outras 

modalidades de ironia, manifesta-se na inadequação entre as aspirações do herói e os resultados 

de sua ação‖ (GOUVEIA, 2008, p. 105). Veremos a seguir como ocorre a tensão entre essas 

naturezas e como o Diabo percorre o caminho rumo à maturidade.  

 

O Diabo e a tensão entre a primeira e a segunda naturezas 

 

Assim como nas peças da tradição medieval da Igreja Católica, encenadas com o intuito 

de atestar a superioridade de Deus e a debilidade das ações do Diabo, representante do mal para 

a tradição Judaico-Cristã. Machado rebusca essa origem para ancorar sua narrativa no 

imaginário popular valendo-se disso, inicia o conto amparado por um álibi, dizendo que: ―Conta 

um velho manuscrito beneditino que o Diabo, em certo dia, teve a ideia de fundar uma igreja‖ 

(ASSIS, 1997, p.3). As aspirações do Diabo revelam a sua necessidade de provar alguma 

superioridade ante o seu criador, entretanto, ao aparecer no plano físico, o Diabo torna-se 

vulgar.  

Assim como os personagens da comédia, há aqui a sátira como elemento estético, em 

que o personagem é rebaixado, por isso, temos a impressão de que é possível observá-lo de cima 

na narrativa, devido a sua ―inferiorização‖. Este conto possui grande teor satírico, o autor nos 

traz um Diabo irônico que ao mesmo tempo torna-se elemento-chave de uma ironia maior, que 

reside na estrutura da narrativa. Em um dos momentos principais de sua trama, o Diabo é 

ridicularizado por sua vaidade:  

 

Nisto os serafins agitaram as asas pesadas de fastio e sono. Miguel e Gabriel 

fitaram no Senhor um olhar de súplica. Deus interrompeu o Diabo. — Tu és 
vulgar, que é o pior que pode acontecer a um espírito da tua espécie, replicou-

lhe o Senhor. Tudo o que dizes ou digas está dito e redito pelos moralistas do 

mundo. É assunto gasto; e se não tens força, nem originalidade para renovar 

um assunto gasto, melhor é que te cales e te retires. Olha; todas as minhas 
legiões mostram no rosto os sinais vivos do tédio que lhes dás. (ASSIS, 1997, 

p.4) 

 

A saga de uma constante batalha celestial pelo domínio das almas humanas perpassa a 

obscuridade, a tradição popular, e de um velho manuscrito beneditino emerge das sombras o 

Diabo machadiano, trazendo consigo artimanhas e projetos conspiratórios. A mudança radical 

de paradigmas com a transmutação dos pecados cristãos em novas virtudes. O primeiro 
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momento do Diabo é norteado por abstração e o planejamento maquiavélico da nova instituição 

religiosa, vejamos: ―Embora os seus lucros fossem contínuos e grandes, sentia-se humilhado 

com o papel avulso que exercia desde séculos, sem organização, sem regras, sem cânones, sem 

ritual, sem nada. Vivia, por assim dizer, dos remanescentes divinos. ‖ (ASSIS, 1997. p.3) . O 

Diabo muda constantemente de topo4, não ao acaso, essas mudanças anunciam o destino 

problemático do personagem no desenlear da narrativa. Inicialmente, como é possível ver no 

recorte acima, apresenta-se o plano inferior, as profundezas do inferno. Deste plano metafísico 

inferior, o Diabo rompe a escuridão à esfera metafísica superior, para revelar o seu brilhante 

maquinar de planos a Deus: 

 
O Diabo sacudiu a cabeça e estendeu os braços, com um gesto magnífico e 

varonil. Em seguida, lembrou-se de ir ter com Deus para comunicar-lhe a idéia, 

e desafiá-lo; levantou os olhos, acesos de ódio, ásperos de vingança, e disse 
consigo: — Vamos, é tempo. E rápido, batendo as asas, com tal estrondo que 

abalou todas as províncias do abismo, arrancou da sombra para o infinito azul. 

(ASSIS, 1997, p.3) 

 

Os anseios da primeira natureza a princípio não consideram a realidade, o herói age em 

busca dos seus sonhos sem calcular o que pode vir a dar errado ou impedi-lo de atingir êxito. A 

busca é sempre marcada pela opressão da segunda natureza, a realidade é esmagadora e se opõe 

brutalmente aos desejos singulares. Visto que a ironia estrutural consiste basicamente no 

descompasso permanente entre esses dois pilares: ―O autorreconhecimento, ou seja, a 

autossuperação da subjetividade, foi chamada de ironia pelos primeiros teóricos do romance. ‖ 

(LUKÁCS, 2009, p. 74). A natureza demoníaca do personagem se manifesta no momento em 

que se percebe sozinho no mundo e percebe a si mesmo como o único ser que é capaz de 

conquistar o que deseja.  

 

Os deuses banidos e os que ainda não subiram ao poder tornam-se demônios; 

seu poder é vivo e eficaz, porém não mais penetra o mundo ou ainda não o faz: 

o mundo adquiriu uma coerência de sentido e um encadeamento causal que são 
incompreensíveis à força vivamente efetiva do deus que se tornou demônio e 

de cujo ponto de vista seus atos parecem pura carência de sentido. (LUKÁCS, 

2009. p. 88) 
 

Não há nenhuma divindade a quem o personagem possa recorrer. No caso do conto 

machadiano, o Diabo é o antônimo da figura de Deus. Uma criatura celestial que emprega todos 

os seus esforços na luta de provar ao seu criador que é superior a ele. Fundar a sua igreja com a 

doutrina que deturpa a fé cristã. Na concepção do Diabo, este seria um caminho aparentemente 

fácil para convencer seus fiéis. O Diabo se prepara então para mudar novamente de plano físico: 

                                                             
4
 Radical de origem grega indicativo de lugar/região. 
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―Tendes razão, acudiu o Diabo; mas o amor-próprio gosta de ouvir o aplauso dos mestres. 

Verdade é que neste caso seria o aplauso de um mestre vencido, e uma tal exigência... Senhor, 

desço à terra; vou lançar a minha pedra fundamental. ‖ (ASSIS, 1997. p.4). Do plano superior ao 

médio, o Diabo surge no plano terreno, situado na narrativa como o espaço físico entre o céu e o 

inferno, nesse ponto da narrativa o processo de enfrentamento da segunda natureza caminha 

para o aprendizado, mas ainda apresenta mais ação do que reflexão: ―Aqui, se busca também um 

caminho intermediário entre o exclusivo se orientar pela ação do idealismo abstrato e a ação 

puramente interna, feita contemplação‖ (LUKÁCS, 2009, p. 141), o descompasso torna-se tênue 

nesse ponto da narrativa, enquanto a ação supera a reflexão: 

 
Uma vez na terra, o Diabo não perdeu um minuto. Deu-se pressa em enfiar a 

cogula beneditina, como hábito de boa fama, e entrou a espalhar uma doutrina 

nova e extraordinária, com uma voz que reboava nas entranhas do século. Ele 
prometia aos seus discípulos e fiéis as delícias da terra, todas as glórias, os 

deleites mais íntimos. Confessava que era o Diabo; mas confessava-o para 

retificar a noção que os homens tinham dele e desmentir as histórias que a seu 

respeito contavam as velhas beatas. (ASSIS, 1997, p.6) 
 

A nova palavra de fé é professada aos homens, muitos se encantam com a nova 

possibilidade de desfrutar sem dolo de todos os deleites que a carne puder aspirar. Há, de fato, 

certo sucesso nos planos. A deturpação conceitual do cristianismo instaura novas concepções 

paradigmáticas. Há a substituição das virtudes antes aceitas pelas novas, que antes eram vistas 

como pecados: ―Ora, ele não exigia que todos fossem canhotos; não era exclusivista. Que uns 

fossem canhotos, outros destros; aceitava a todos, menos os que não fossem nada‖ (ASSIS, 

1997, p.8). A busca pela maturidade em meio a demonização leva o personagem a um ―lapidar-

se e habituar-se mútuos de personalidades antes solitárias e obstinadamente confinadas em si 

mesmas‖ (LUKÁCS, 2009, p. 140). 

Para convencer os fiéis a legitimarem o pacto e a venda da alma, há a imputação da 

teoria da venalidade, que é legitimada como um direito superior a todos os outros que competem 

aos homens. A alma para o Diabo é que temos de exclusiva e verdadeiramente nosso. E se nos é 

possível vender coisas externas, adquiridas por somas de dinheiro, por que não nos seria aceito 

vender algo com que já nascemos e é originalmente nosso, vejamos a explicação dada pelo 

Diabo 

 
A demonstração, porém, mais rigorosa e profunda, foi a da venalidade. Um 

casuísta do tempo chegou a confessar que era um monumento de lógica. A 

venalidade, disse o Diabo, era o exercício de um direito superior a todos os 
direitos. Se tu podes vender a tua casa, o teu boi, o teu sapato, o teu chapéu, 

coisas que são tuas por uma razão jurídica e legal, mas que, em todo caso, estão 

fora de ti, como é que não podes vender a tua opinião, o teu voto, a tua palavra, 
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a tua fé, coisas que são mais do que tuas, porque são a tua própria consciência, 
isto é, tu mesmo? (ASSIS, 1997, p.8) 

 

Além da venalidade, é instaurado também o combate ao perdão, à brandura, e à 

cordialidade, a prática da calúnia é formalizada mediante retribuição. Em contrapartida, com 

anarquia, há a condenação de todas as formas de respeito, a solidariedade humana é finalmente 

abolida oficialmente, e o amor ao próximo permitido é apenas aquele destinado às mulheres 

alheias:  

 

Leve à breca o próximo! Não há próximo! A única hipótese em que ele 
permitia amar ao próximo era quando se tratasse de amar as damas alheias, 

porque essa espécie de amor tinha a particularidade de não ser outra coisa mais 

do que o amor do indivíduo a si mesmo. (ASSIS, 1997, p.9) 
 

Por um longo tempo o Diabo desfrutou dos prazeres da conquista de sua instituição e do 

suposto triunfo que conseguira. Entretanto, com o passar do tempo, os fiéis da igreja começam a 

se desviar da doutrina pregada, voltando a praticar os velhos costumes: 

 
Um dia, porém, longos anos depois notou o Diabo que muitos dos seus fiéis, às 

escondidas, praticavam as antigas virtudes. Não as praticavam todas, nem 

integralmente, mas algumas, por partes, e, como digo, às ocultas. Certos 

glutões recolhiam-se a comer frugalmente três ou quatro vezes por ano, 
justamente em dias de preceito católico; muitos avaros davam esmolas, à noite, 

ou nas ruas mal povoadas; vários dilapidadores do erário restituíam-lhe 

pequenas quantias; os fraudulentos falavam, uma ou outra vez, com o coração 
nas mãos, mas com o mesmo rosto dissimulado, para fazer crer que estavam 

embaçando os outros. (ASSIS, 1997, p.10) 

 

O personagem começa a enfrentar a segunda natureza, a pressão exercida pela realidade 

dilacera os seus sonhos e a singularidade da ideia de criação da igreja é desfeita, mesmo após 

algum tempo de êxito. Ocorre ―a reconciliação entre interioridade e mundo seja problemática, 

mas possível, ela tenha de ser buscada em penosas lutas e descaminhos, mas possa, no entanto, 

ser encontrada‖ (LUKÁCS, 2009, p. 138). Há o reconhecimento da realidade e o personagem 

atinge o nível do herói da maturidade, como veremos adiante. O Diabo volta ao plano superior, 

e vai ter com Deus, buscando compreender o fracasso de suas ideias tão brilhantes: ―Não se 

deteve um instante. O pasmo não lhe deu tempo de refletir, comparar e concluir do espetáculo 

presente alguma coisa análoga ao passado. Voou de novo ao céu, trêmulo de raiva, ansioso de 

conhecer a causa secreta de tão singular fenômeno‖ (ASSIS, 1997, p.11). O Diabo então procura 

por Deus. Nesse movimento de submissão, reconhece a sua falha e seu total fracasso, 

depreendendo de sua busca por superioridade o aprendizado final, ao ser indagado pelo criador 

acerca de suas expectativas:  
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Deus ouviu-o com infinita complacência; não o interrompeu, não o repreendeu, 
não triunfou, sequer, daquela agonia satânica. Pôs os olhos nele, e disse-lhe: — 

Que queres tu, meu pobre Diabo? As capas de algodão têm agora franjas de 

seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão. Que queres tu? É a eterna 
contradição humana. (ASSIS, 1997, p.11)  

 

O Diabo assimila o seu fracasso, e por voltar ao plano superior para saber de Deus o real 

motivo disso, atinge o nível da maturidade, o aprendizado chega após a assimilação do fracasso 

de seus planos diante da pressão imposta pela realidade. 

 

Conclusão 

 

O herói da maturidade depreende conhecimento de suas falhas, assim como ocorreu com 

o Diabo ao reconhecer o fracasso de seus planos. Este trabalho demonstra que pode ser possível 

e perfeitamente aplicável qualquer teoria, desse que compatível a qualquer categoria narrativa, 

seja ela curta ou longa, a extensão da narrativa não é um elemento limitador. Talvez, o único 

descompasso entre o romance e o conto esteja relacionado a sua capacidade de extensão. Um 

romance, graças a sua extensão e composição densa pode vir a conter contos, mas, esta é mais 

uma questão que pode ser analisada em trabalhos futuros, visto que é comum aos contos 

machadianos serem subdivididos em capítulos, o que traz em si, também minicontos que 

compõem o todo do conto.  

Temendo não correr o risco de cair na mesma linha analítica comum aos teóricos do 

conto, relacionada tão somente à estrutura da narrativa, e tampouco no abismo presunçoso de 

esgotar as possibilidades de leitura e interpretação dos textos literários. Este artigo soma-se a 

tantos outros que procuram desvelar ao leitor algumas peculiaridades estéticas do texto.  

Que este artigo possa auxiliar e inspirar novas leituras e pesquisas enriquecedoras para a 

tradição da crítica literária e o estudo do conto suscitando releituras, novas análises, e 

desdobramentos que ampliem o horizonte que vislumbramos até aqui. 
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A AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE EM ANGÚSTIA 
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Apresentação 

 

Neste trabalho, analisaremos a obra de Graciliano Ramos intitulada Angústia, romance 

publicado em 1936. Iremos destacar o enredo, precisamente a sua ordem de composição. Para 

nortear a nossa análise, nos utilizaremos dos estudos d Samira Nahid de Mesquita, em seu livro 

O Enredo (1987), e E. M. Forster, em seu livro Aspectos do Romance (1969), que apresentam 

concepções sobre a categoria analítica escolhida para este trabalho. 

Graciliano Ramos compõe a segunda fase modernista na literatura brasileira e se destaca 

pelo realismo descrito presente em seus romances. Escritor de obras como Caetés, Memórias do 

Cárcere, São Bernardo, Vidas Secas, Infância e Angústia, Graciliano cria personagens que 

sofrem em decorrência de tensões sociais, construindo assim sua crítica e lançando seu olhar a 

diversos fatores existentes na sociedade. 

Em Angústia, obra estudada por nós neste trabalho, narra-se a vida de um limitado 

funcionário, que não consegue enxergar momentos felizes em toda a sua vida, está fadado a 

morar em uma reles pensão, onde não encontra dignidade na sociedade a sua volta. Marcado 

pela palavra ―degradação‖, o romance conta a história de Luís da Silva, que se encontra em 

meio a uma paixão inesperada  e está prestes a casar, quando vê a sua amada noivaa conversar 

com o seu principal opositor, Julião Tavares, que acaba conquistando-a, o que culmina em um 

suposto crime. 

Percebemos que, na narrativa de Graciliano Ramos aqui estudada, há uma ausência de 

ligação causal em alguns pontos do romance, e este fato será alvo de estudo do nosso trabalho. 

 

 

 

 

                                                             
1 Graduada em Letras – Língua Portuguesa pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB); 
2 Graduada em Letras – Língua Portuguesa pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 
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Mapeamento da categoria analítica  

 

Observa-se que em Angústia não existe uma divisão por capítulos, porém há uma divisão 

como uma espécie de corte, assinalada na obra por asteriscos. Partindo daí, faremos o 

mapeamento da categoria analítica. 

Como citamos anteriormente, existe um fato que se repete várias vezes na narrativa: a 

ausência de ligação causal. Tal ausência por vezes remete a descrições de seus pensamentos em 

relação a outro personagem o a descrições de ambientes que compõem a narrativa. 

Essa ausência de ligação causal dá ao leitor a sensação de algo confuso, e nos faz sentir a 

perturbação vivida pelo personagem principal, transparecendo assim o aspecto psicológico 

causado pelas frustrações que o envolvem. 

Dentre dezenas de ocorrências de tal fenômeno, escolhemos quatro momentos que 

dividirmos em A, B, C, e D para fins de análise. 

O momento A encontra-se nas primeiras linhas da narrativa, onde o protagonista 

descreve sua situação dos últimos trinta dias e sobre visões que o perseguem, causando 

calafrios. No parágrafo seguinte, o personagem revela que não suporta certos sujeitos e 

exemplifica um desses sujeitos. 

No momento B, o narrador descreve o ambiente e no parágrafo seguinte fala sobre um 

artigo que deve entregar ao superior dele no jornal em que trabalha e também sobre a ideia de 

um livro que o persegue. 

No momento C, Luís da Silva descreve a Rua do Comércio e seus arredores e suas 

impressões sobre eles, além de seus sentimentos, quando o parágrafo seguinte conta uma de 

suas lembranças de quando criança e a situação da fazendo em que seu pai se ocupava. 

No último momento, D, o personagem afirma ter um artigo para entregar quando no 

parágrafo seguinte revela seu pensamento sobre três personagens ainda conta que não sabe o 

motivo de ter pensado neles, afinal estão diluídos em anos de separação. 

 

Justificativa das escolhas 

 

Escolhemos Angústia para o desenvolvimento deste trabalho, por considerar que é a 

primeira narrativa brasileira em que consta o fluxo da consciência, e ainda porque, dentre as 

obras de Graciliano Ramos, a ausência de causalidade no enredo é consideravelmente 

acentuada. 
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Na realização de uma leitura atenta do romance, destacamos uma considerável ausência 

de ligação causal no enredo, propiciado pelo tormento e frustração intelectual do protagonista,  

por isso escolhemos este fenômeno para análise, em especial quatro momentos, dois deles 

referentes ao tempo e dois em relação à descrição. 

Considerando a estrutura e as componentes do romance, nos utilizaremos dos estudos  

concepções teóricas de Mesquita (1987) e Forster (1969), que contribuirão para a elucidação da 

categoria analítica delimitada neste trabalho.  

 

Análise 

 

Análise textual 

 

Segundo Mesquita, entende-se que o enredo possui encadeamentos na ordem dos fatos 

de uma narrativa, que culmina no desenvolver de uma história. Assim o ato de narrar vai 

desenvolvendo-se na medida do fazer saber algo sobre uma coisa, ou determinado episódio, 

tornando a narrativa complexa. É o que podemos ver a seguir: 

 

Se a princípio a sucessão dos eventos míticos se bastava como sequência 

narrativa, nas transformações posteriores, pela perda do engajamento com um 
sentido e uma ordem gerais, vai-se introduzindo a necessidade do 

estabelecimento da relação de causalidade entre uma antes e um depois. Uma 

coisa acontece porque outra aconteceu antes. Processos de encadeamento, 

justaposição, encaixe de episódios, anulamento de uns, permanência de outros 
vão tornando a narrativa cada vez mais complexa, até voltar-se sobre si mesma, 

enquanto processo de construção de linguagem. A importância do narrar (fazer) 

vai crescendo, na medida da transmissão do narrado (saber). (MESQUITA, 
1986, p. 10-11) 

 

Dessa forma, discernimos que o ato de narrar se dá pela forma como se articula os fatos 

que compõem determinada história, havendo a necessidade da relação de causalidade, na qual 

uma sucessão de acontecimentos é organizada propositalmente para que exista a construção de 

sentido dentro da narrativa. 

Em linhas gerais, o enredo consiste em fatos organizados. Entretanto, não existe apenas 

uma forma de encadeamento dos acontecimentos dentro de uma narrativa. O enredo pode então 

assumir outras formas de organização para o propósito de narrar algo. 

Fazendo uma breve análise sobre uma divisão nas formas de organização do enredo, 

Mesquita, explica que nem sempre o encadeamento do enredo foi linear tanto quanto a narrativa 
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oral, correspondendo a ligações causais que respeitam a ordem cronológica dos fatos, ou a 

ordem ―normal‖ dos acontecimentos, seguidos de início, meio e fim. Assim,  

 

Conforme ainda a ordenação dos fatos e situações narradas, o enredo pode 
apresentar uma organização linear, mais próxima da ordem da narrativa oral, da 

narrativa tradicional (mitos, lendas, casos, contos populares) em que se respeita 

a cronologia (narra-se antes o que aconteceu antes), obedece-se à ordem 

começo, meio e fim, ao princípio da causalidade (os fatos são ligados pela 
relação de causa e efeito) e à verossimilhança (procura-se a aparência da 

verdade, respeita-se a logicidade dos fatos). Esses aspectos podem sofrer 

alterações mais ou menos violentas, que levem a uma quase pulverização da 
matéria narrada. Tais alterações caracterizam a narrativa contemporânea, 

moderna, a narrativa do século XX, que se opõe à do século XIX em função da 

subversão da forma, bem como de outros procedimentos [...]. (MESQUITA, 
1986, p.16-17) 

  

Assim, podemos compreender que no século XX houve uma radical ruptura na forma de 

organização do enredo, e que os aspectos antes respeitados em narrativas tradicionais 

(linearidade da cronologia, princípio de causa e efeito, e a verossimilhança) podem sofrer 

algumas alterações. E segundo Mesquita, esta mudança radical na forma de organização do 

enredo é uma das mudanças que caracterizam a narrativa moderna, opondo-se à narrativa do 

século XIX. 

Também no século XX ocorreram outras inovações na narrativa moderna, uma delas foi 

a presença do fluxo de consciência, em que a ausência de ligação causal converge para a 

existência de tal fato, fazendo transparecer na narrativa a situação psicologicamente perturbada 

dos personagens. Portanto, somos levados a investigar sobre como ocorrem essas alterações na 

narrativa do século XX partindo mais uma vez da construção do enredo.  

De acordo com Mesquita, o enredo é constituído por sequências propositalmente 

organizadas para que haja a progressão, a continuidade da narrativa, onde a lei da causalidade é 

indispensável para este propósito.  

Dessa maneira,  

 

A matéria narrada é disposta horizontalmente em unidades sintagmáticas mais 

ou menos autônomas de sentido, a que podemos chamar sequências (S). À 
reunião de várias sequências designa-se Macrossequência (MS). Cada 

sequência pode ainda ser ―pulverizada‖ em microssequências (mS). Tais 

unidades compõem episódios, situações, incidentes, que, trabalhados pelo 

discurso narrador, constituem o enredo. Se examinar o enredo no plano 
paradigmático, depreender-se-á o seu tema, tecido pelo conjunto dos motivos, 

que são as unidades menores nesse plano (amor à primeira vista, viagem, 

rivalidade entre irmãos são exemplos de motivos). [...] Os últimos são 
articulados pela lei da causalidade e agem sobre o eixo da narrativa, orientado-

lhe o rumo. (MESQUITA, 1986, p.26-27) 
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Portanto, entendemos que o enredo é composto por partes, chamadas macrossequências, 

que vão desprendendo-se em microssequências, nas quais estão inseridas os episódios/situações. 

Analisando o enredo paradigmaticamente, estaremos frente ao seu tema que é formado pelos 

motivos, nos quais encontramos a ligação causal, que é o articulador dos motivos. 

Contudo, sem os articuladores dos motivos/eventos, o enredo ficará prejudicado. É o que 

acontece com um dos primeiros enredos da literatura brasileira que possui o fluxo da 

consciência – Angústia -, onde as ausências de ligações causais são criadas propositalmente para 

que fique transparente a condição perturbada dos personagens da narrativa. 

 Para Forster, o enredo, uma narrativa de eventos, é composto pela causalidade. Quando 

faz uma diferenciação entre estória e enredo, o autor indica o mistério como uma forma de dar 

seguimento à narrativa do enredo, diferentemente da estória.  Assim,  

 

Definimos a estória como uma narrativa de eventos dispostos conforme a 

seqüência do tempo. O enredo também é uma narrativa de eventos, na qual a 
ênfase recai sobre a causalidade. ―O rei morreu, e depois a rainha morreu‖ é 

uma estória. ―O rei morreu, e depois a rainha morreu de desgosto‖ é um 

enredo. A seqüência do tempo é mantida, mas o senso de causalidade a ofusca. 
Novamente: ―A rainha morreu, não se sabia de quê, até descobrirem que foi de 

desgosto pela morte do rei‖. Eis um enredo com um mistério, uma forma que 

se presta a um desenvolvimento maior. Suspende a seqüência do tempo, afasta-

se tanto da estória quanto permitem suas limitações. Consideremos a morte da 
rainha. Se for numa estória, diremos: ―E depois?‖. Se for num enredo, 

perguntaremos: ―Morreu de quê?‖. É esta a diferença fundamental entre esses 

dois aspectos do romance. Não se pode contar um enredo para uma audiência 
de bocejantes homens da caverna, nem para um sultão tirânico, nem para seus 

descendentes, o público de cinema. Estes só ficam despertos pelo ―E depois? E 

depois?‖. Tudo o que oferecem é a curiosidade. Acontece que um enredo 
requer também inteligência e memória. 

 

Com as palavras do autor nos exemplos acima, podemos entender que o mistério produz 

um fio de sentido (onde está implícita a lei da causalidade) que impede que o enredo fique 

estagnado, tornando-se complexo e exigindo do leitor inteligência e memória, o que explica a 

menção sobre o homem das cavernas em suas palavras, e não que o homem das cavernas não 

tenha inteligência, mas pelo fato de não tê-la desenvolvido.  

 A inteligência e a memória possuem um papel imprescindível para a leitura, pois é a 

partir desses aspectos que são ativadas as percepções de  relações de causa e efeito  contidas no 

enredo – uma coisa ocorreu porque outra aconteceu antes. 

Forster ainda afirma a razão de ser fundamental a memória e a inteligência, além de ser 

necessário que o autor da narrativa não deixe ―falhas‖ (ausência de ligação causal) que 

atrapalhem a construção de sentido na leitura da narrativa. É o que podemos destacar: 
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A memória e a inteligência estão intimamente ligadas: só podemos 

compreender se lembrarmos. Se, quando a rainha morreu, já tivéssemos nos 

esquecido da existência do rei, nunca entenderíamos de que ela terá morrido. O 
criador de enredos espera que lembremos, e nós esperamos que ele não deixe 

pontas soltas. Todas as palavras e ações de um enredo devem contar; ele deve 

ser econômico e comedido; mesmo quando é complicado, precisa ser orgânico 
e isento de material inerte. Pode ser difícil ou fácil, pode e deve conter 

mistérios, mas não deve confundir. Por cima dele, à medida que ele se 

desenrola, o leitor deixa pairar sua memória (esse ponto apagado da mente, 

cujas margens proeminentes e mais brilhantes são ocupadas pela inteligência), 
constantemente rearranjando e reconsiderando os fatos, encontrando novas 

pistas, novas cadeias de causa e efeito; o sentido final (se o enredo for bom) 

não será formado de pistas ou cadeias, mas de algo esteticamente compacto, 
algo que o romancista poderia ter mostrado de uma vez, só que se o tivesse 

feito nunca teria se tornado belo.  

 

Assim, entendemos que tudo em uma narrativa significa algo. Nada em um enredo 

acontece por acaso. O leitor está atento ao fazer sua leitura, considerando e rearranjando os 

fatos, pistas e as cadeias de causa e efeito para assim ser produzido o sentido final, que aparece 

como algo compactado. 

Como já mencionamos, na leitura de Angústia podemos encontrar ausências de ligação 

causal em seu enredo. Dentre as ocorrências desses fenômenos, elencamos quatro momentos, 

que dividimos em A, B, C, e D para fins de análise. 

No momento A, o protagonista relata que apesar de ter levantado há cerca de trinta dias, 

não se reestabeleceu completamente. Revela sobre visões que o perseguiam e que ainda há 

sombras que o perturbam e produzem calafrios. No parágrafo seguinte, Luís da Silva declara 

que há criaturas que não suporta, e que essas se aproximam dele parecendo assim que 

cresceram, e que vão tomar-lhe qualquer coisa. 

Portanto, no primeiro parágrafo temos: 

 
Levantei-me há cerca de trinta dias, mas julgo que ainda não restabeleci 

completamente. Das sobras que me perseguiam naquelas noites compridas 

umas sobras permanecem, sombras que s misturam à realidade me produzem 
calafrios. (RAMOS, 1981, p. 7) 

 

No parágrafo seguinte, observamos: 
 

Há criaturas que não suporto. Os vagabundos, por exemplo. Parece-me que eles 

cresceram muito, e, aproximam-se de mim, não vão gemer peditórios: vão 
gritar, exigir, tomar-me qualquer coisa. (RAMOS, 1981, p. 7) 

 

Após a leitura dos parágrafos acima, podemos perceber que não há elementos que 

indiquem a relação de causa e efeito, deixando assim os parágrafos desconectados, como apenas 

uma sucessão de fatos independentes.  
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Já neste primeiro momento, podemos afirmar a existência do fluxo da consciência, 

considerando o estado perturbado do protagonista, que revela que há sombras que o perseguem 

durante noites compridas. Seriam essas sombras as criaturas que ele não suporta, e vai exigir 

dele algo, como o mesmo relata no parágrafo seguinte? Luís da Silva oculta essa informação 

propositalmente. 

No primeiro parágrafo do momento B, Luís da Silva descreve o ambiente ao seu redor, e 

no parágrafo seguinte o mesmo relata sobre um artigo feito contra a sua vontade, somente para 

não agradar ao seu superior no jornal, Pimentel, a quem não quer desapontar. E conta também 

sobre uma ideia de um livro, que esta o persegue, e felizmente desapareceu.  Dessa forma, 

vejamos o primeiro parágrafo do momento B: 

 

Debaixo da chuva azucrinante, espécie de neblina pegajosa, a mangueira do 
quintal e as roseiras da casa vizinha estão quase invisíveis. (RAMOS, 1981, 

p.13)  

 

No segundo parágrafo do momento B, temos: 

 
Emendo um artigo que Pimentel me pediu, artigo contra a vontade, só para não 

descontentar Pimentel. Felizmente a ideia do livro que me persegue às vezes 

dias e dias desapareceu. (RAMOS, 1981, p.13)  

 

Assim, podemos observar que não há uma ligação causal entre os motivos do enredo, ou 

seja, não há um articulador entre o motivo do primeiro parágrafos do momento B e o motivo do 

segundo parágrafo do mesmo momento. Dessa forma, não possuem uma relação de causa e 

efeito acionada pela ligação causal. Portanto, podemos entender que são fatos relativamente 

soltos, independentes, sem razão aparente para estarem dispostos seguidamente na narrativa. O 

fato de o ambiente estar chuvoso não tem relação explícita com o artigo que tem que ser 

produzido por Luís da Silva e também não há relação com a ideia do livro que o perseguia e 

felizmente desapareceu. 

No momento C, podemos ver que, no primeiro parágrafo deste, Luís da Silva fala da Rua 

do Comércio e sobre as pessoas que encontra nela. Fala ainda que se distrai e não pensa em 

Marina, apesar de revelar que a mesma se encontra a apenas algumas ruas que os separam. 

Conta que está em um bonde e que este segue para oeste, dirigindo-se assim para o interior. Luís 

da Silva conta apenas que parece que este bonde vai levá-lo ao seu município sertanejo. Revela 

ainda sobre o ambiente, casebres e palacetes e, quanto mais se aproxima de Bebedouro, mais 

remoço sente-se, e assim Marina e Julião Tavares parecem nunca ter existido. No segundo 

parágrafo desse momento, o protagonista conta que revê a figura do avô, do pai, e conta sobre 

os dias de criança na fazenda do avô.  
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É o que podemos ver: 

 
Rua do Comércio. Lá estão os grupos que me desgostam. Conto as pessoas 

conhecidas: quase sempre até os Martírios encontro umas vinte. Distraio-me, 

esqueço Marina, que algumas ruas apenas separam de mim. Afasto-me outra 

vez da realidade, mas agora não vejo os navios, a recordação da cidade grande 
desapareceu completamente. O bonde roda para oeste, dirige-se para o interior. 

Tenho a impressão de que ele me vai levar ao meu município sertanejo. E nem 

percebo os casebres miseráveis que trepam o morro, à direita, os palacetes que 
têm os pés na lama, junto ao mangue, à esquerda. Quanto mais me aproximo de 

Bebedouro mais remoço. Marina, Julião Tavares, as apoquentações que tenho 

experimentado estes últimos tempos, nunca existiram. (RAMOS, 1981, p.11) 
 

No seguinte temos: 

 

Volto a ser criança, revejo a figura de meu avô, Trajano Pereira de Aquino 

Cavalcante e Silva, que alcancei velhíssimo. Os negócios da fazenda andavam 

mal. E meu pai, reduzido a Camilo Pereira da Silva, ficava dias inteiros 
manzanzando numa rede armada nos esteios do copiar, cortando palha de 

milho para cigarros, lendo Carlos Magno, sonhando com a vitótia do partido 

que padre Inácio chefiava. Dez ou doze reses, arrepiadas no carrapato e na 
varejeira, envergavam o espinhaço e comiam o mandacaru que Amaro vaqueiro 

cortava nos cestos. O cupim devorava os mourões no curral e as linhas da casa. 

No chiqueiro alguns bichos bodejavam. Um carro de bois apodrecia debaixo 
das catingueiras sem folhas. Tinham amarrado no pescoço da cachorra 

Moqueca um rosário de sabugos de milho queimados. Quitéria, na cozinha 

mexia em cumbucos cheios de miudezas, escondia peles de fumo no caritó. 

(RAMOS, 1981, p.11) 
 

Podemos constatar que nesses trechos há ausência de ligação causal por considerarmos 

que Luís da Silva não deixa clara a relação – por meio de nexos de causa e efeito - que há entre 

o percurso que ele faz no bonde pela cidade e a fazenda do avô, citada no segundo parágrafo. 

Luís da Silva apenas relata que o caminho que do bonde levá-lo para a sua cidade sertaneja. Mas 

seria isso o motivo da evocação das lembranças da infância? Ou seria a precariedade citada por 

ele, que desencadeou as lembranças da precariedade encontrada na fazenda de seu avô? Não fica 

claro. 

No momento D, o protagonista fala sobre um artigo que lhe foi encomendado, porém, 

contra a sua vontade, o faz para não desagradar ao seu superior no jornal em que trabalha e 

ainda relata sobre a ideia de um livro que felizmente desapareceu. No segundo parágrafo fala 

sobre os pensamentos que o levam até o mestre Domingos, o velho Trajano e ao seu pai e ainda 

revela que não sabe por qual motivo pensou neles, pois estão há anos de separação e, assim, 

Luís da Silva não possui nenhuma relação com as pessoas que estão a sua volta. 

Assim temos no primeiro parágrafo do momento D:  
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Emendo um artigo que Pimentel me pediu, artigo contra a vontade, só para não 
descontentar Pimentel. Felizmente a ideia do livro que me persegue às vezes 

dias e dias desapareceu. (RAMOS, 1981, p.13)  

 

E no segundo parágrafo desse momento podemos observar: 

 
Penso em mestre Domingos, no velho Trajano, em meu pai. Não sei porque 

mexi com eles, tão remotos, diluídos em anos de separação. Não têm nenhuma 

relação com as pessoas e as coisas que me cercam.  
 

Nesse trecho fica bem clara a falta de relações de causa ou efeito, pois até mesmo o 

protagonista a deixa clara em suas palavras quando diz que  não sabe por que mexeu com os 

personagens Domingos, Trajano, seu avô, e Camilo Pereira, seu pai. Não há relação entre o 

artigo que Luís da Silva tem que escrever e as suas lembranças. Assim podemos constatar mais 

uma vez a ausência de ligação causal no enredo de Angústia. 

 

Considerações Finais  

 

Neste trabalho pudemos reconhecer a ausência de causalidade como fator característico e 

essencial no enredo de romances que possuem o fluxo de consciência, em especial o que aqui 

estudamos, pois este fenômeno contribui para transparecer a situação psicológica perturbada do 

personagem principal Luís da Silva em meio à frustações e decepções em sua vida amorosa e 

profissional. Além de percebemos que nada é por acaso, tudo significa em uma obra. 
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RUPTURAS NA TRADIÇÃO DA NARRATIVA LITERÁRIA EM A MORTE DE D.J. 

EM PARIS 

Ana Emília de Lima Ferreira 

(UFRN) 

 

Introdução 

 

Tendo perpassado todas as épocas e estando apta a adentrar nas que ainda hão de vir, a 

tradição, porque inerente ao humano e a tudo que este produz, não se dissocia do desenrolar 

histórico das mais diversas culturas. Dada tal relevância, a abordagem da temática sempre 

suscitou posicionamentos diversos, seja do senso comum ou da ciência, e é certo se afirmar que 

a neutralidade e a uniformidade no pensamento têm pouco espaço nos debates que a tomam por 

tópico. 

Em relação à literatura, campo de estudo em que se insere o presente trabalho, não 

acontece diferente. Ao longo de sua história, é possível observar que o próprio movimento de 

evolução literária envolve a complexa relação entre a tradição e a ruptura. As correntes 

literárias, bem como as próprias correntes críticas da teoria da literatura, vêm sendo sempre 

substituídas: uma nova corrente surge, em ruptura com a vigente, e se torna tradição para, depois 

de um tempo, ser substituída por uma nova corrente. Geralmente, o principal argumento da 

substituição diz respeito às falhas ou deficiências de tal movimento estético ou crítico, as quais 

o novo se propõe a resolver. 

Acredita-se que esse movimento, na literatura, continua acontecendo a todo o tempo, 

visto que a evolução literária segue o curso ininterrupto da história. Dessa forma, de modo 

análogo, este trabalho tem por objetivo mapear e analisar as marcas de ruptura da tradição em A 

morte de D.J. em Paris (1975), de Roberto Drummond, compreendendo as escolhas que 

envolvem essas rupturas e as influências que o contexto de produção exerceu sobre elas. 

Para isso, o texto estará organizado em partes. A princípio, entendendo que a relação 

entre tradição e ruptura tende antes ao complexo que ao trivial, será apresentada uma abordagem 

conceitual do tema, com base em Elliot (1989), Candido (2000) e Paz (1984), traçando, ao fim 

dessa seção, um paralelo ilustrativo com a situação do Modernismo. A parte seguinte trará uma 

abordagem de Candido (1989) sobre a literatura dos anos 70, época em que se insere o texto 

objeto de análise, e suas respectivas inovações. Em sequência, será apresentada a obra em 

análise e seus comportamentos ruptivos em relação à escrita tradicional. A penúltima seção do 

trabalho traz uma amostragem analítica que organiza em tópicos as rupturas ligadas à 
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composição estrutural do gênero. À última seção estão destinadas as considerações finais, 

seguidas, por fim, das referências bibliográficas. 

  

2 A tradição, a ruptura e o Modernismo 

 

As conotações relacionadas à palavra ―tradição‖ e as implicações de sentido de acordo 

com cada contexto de uso consagram ou rebaixam aquilo que a ela se associa. Numa visão 

panorâmica e simplificada dos debates, é possível elencar dois pontos de vista comuns e que em 

muito se distanciam: por um lado, a tradição é vista como sinônimo de ultrapassado, 

conservador, retrógrado; por outro, ela é considerada símbolo de resistência, de continuidade, de 

preservação. 

Contudo, a discussão acerca do conceito é muito mais ampla e complexa. São diversos 

os críticos que discorreram a respeito e são variadas as suas posições. Já nas primeiras décadas 

do século XX, T.S. Elliot problematizou a tradição fazendo um contraponto com o talento 

individual do escritor. Segundo ele, no contexto inglês daquela época, a crítica voltava os 

sentidos para o talento pessoal do autor. Por outro lado, ele defende em seu ensaio que a 

grandeza de um escritor não se deve somente à sua essência peculiar, mas ao que ele recebeu 

daqueles que vieram antes. Ele acredita que ―se nos aproximarmos de um poeta sem esse 

preconceito, poderemos amiúde descobrir que não apenas o melhor mas também as passagens 

mais individuais de sua obra podem ser aquelas em que os poetas mortos, seus ancestrais, 

revelam mais vigorosamente sua imortalidade‖ (ELLIOT, 1989, p. 38). 

Além disso, Elliot alerta para o fato de que a tradição não pode ser herdada futilmente, 

mas conquistada com esforço, e não deve estar baseada em um apego irracional aos elementos 

de sucesso deixados pelos antecessores. É preciso levar em consideração a consciência histórica, 

temporal e coletiva de que nenhum homem se constrói sozinho, pois outros já desempenharam 

tal função antes dele, reforçando que ―o presente consciente constitui de certo modo uma 

consciência do passado‖ (ELLIOT, 1989, p. 41). 

Outra perspectiva que fortalece a ideia da continuidade é a trazida por Antonio Candido 

em ―Literatura como sistema‖, na introdução do primeiro volume de Formação da literatura 

brasileira.  Ao discorrer sobre os elementos necessários para haver um sistema literário, o 

crítico utiliza a metáfora da tocha e dos corredores como figuras que representariam a tradição 

sendo levada adiante. Observe-se o seguinte excerto: 

 

Quando a atividade dos escritores de um dado período se integra em tal 

sistema, ocorre outro elemento decisivo: a formação da continuidade literária – 
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espécie de transmissão da tocha entre corredores, que assegura no tempo o 
movimento conjunto, definindo os lineamentos de um todo. É uma tradição, no 

sentido completo do termo, isto é, transmissão de algo entre os homens, e o 

conjunto de elementos transmitidos, formando padrões que se impõem ao 
pensamento ou ao comportamento, e aos quais somos obrigados a nos referir, 

para aceitar ou rejeitar. Sem esta tradição não há literatura, como fenômeno 

de civilização. (CANDIDO, 2000, p. 24, grifos nossos) 
 

Enquanto Elliot acaba por sistematizar (partindo de uma ―falha‖ encontrada na crítica 

inglesa, na qual estava inserido) uma concepção mais eurocêntrica para se enxergar a tradição 

no que diz respeito ao que ele nomeia ―senso histórico‖, Candido vai desenvolver o conceito de 

modo a situá-lo num contexto espaço-temporal mais específico e particular: a época em que a 

literatura brasileira se formava, desde os primeiros indícios do que se convencionou chamar 

―literatura colonial‖. 

É necessário comentar, ainda, a colocação de Candido posta em destaque. Tal fragmento 

dá margem para abordar uma postura inerente à temática da tradição: a ruptura. Comportamento 

que procura ir na linha contrária à manutenção, a busca pela ruptura procura ser a negação 

desses ideais tradicionais. Enquanto a tradição é um tipo de resistência a certas imposições, a 

postura ruptiva, por sua vez, é sinal de resistência a uma ordem estabelecida e procura romper 

com ela para, teoricamente, acrescentar valores novos. No entanto, ainda que esse rompimento 

aconteça, a tradição não poderá, jamais, ser negada de todo: ela persistirá, ainda que modificada, 

visto que é impossível fugir dela completamente, ainda que para negá-la. 

Em ―A tradição da ruptura‖, Octavio Paz, em abordagem mais densa, tematiza 

justamente esse vínculo inseparável entre a tradição e a ruptura e desenvolve uma argumentação 

sobre a relação cíclica que existe entre elas: a tradição sempre será superada por algo novo; o 

novo, por sua vez, assumirá o posto de tradicional até que apareça algo ainda mais novo para 

tomar o seu lugar. Nas palavras do crítico mexicano, ―a modernidade é uma tradição polêmica e 

que desaloja a tradição imperante, qualquer que seja esta; porém, só desaloja-a para, um instante 

após, ceder lugar a outra tradição, que, por sua vez, é outra manifestação momentânea da 

atualidade.‖ (PAZ, 1984, p. 18). 

O texto, como dito já de início, tem por objetivo discutir a respeito da tradição moderna 

da poesia, o que implica dizer também que o moderno é uma tradição. Deve-se atentar, porém, 

para o fato de que nem tudo que é novo é moderno. Não é preciso apenas romper, mas 

apresentar algo inovador diante do que imperava no momento anterior, algo que ―alheio e 

estranho à tradição reinante, [...] irrompe no presente e desvia seu curso em direção inesperada. 

Não é apenas o diferente, mas o que se opõe aos gostos tradicionais: estranheza polêmica, 

oposição ativa‖ (PAZ, 1984, p. 20). 
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Ao longo do texto, Paz procura responder a questionamentos lançados por ele mesmo a 

respeito das relações conflitantes entre os pares moderno e tradicional, antigo e novo, passado e 

presente, em tese antagônicos. Quanto a este último, afirma que na tradição do moderno os 

limites temporais se evaporam, pois as três instâncias do tempo – passado, presente e futuro – se 

misturam, o que acaba por mudar a própria concepção de tradição. Desse modo, a sociedade da 

tradição moderna buscaria seu fundamento não no passado ou em um princípio inabalável, mas 

na mudança, que seria constante. Diferente da sociedade que foi construída sobre uma ideia de 

linearidade temporal, é a primeira ―que exalta a mudança e faz dela seu fundamento‖ (PAZ, 

1984, p. 34). 

A esta altura, acredita-se ser impossível falar em ruptura da tradição, tradição da ruptura 

e moderno sem fazer alusão ao Modernismo, movimento surgido nas primeiras décadas do 

século XX. É ele, decerto, o exemplo mais visível em que toda a procura pelo rompimento 

aparece com clareza. O objetivo era romper com o tradicional, propor uma libertação da estética 

(a qual se realizaria principalmente a partir de uma prática que priorizasse a experimentação 

constante), promover a independência cultural do Brasil e aproximar a arte da linguagem do 

povo. Entretanto, é possível perceber que mesmo dentro do escopo modernista há marcas da 

tradição. Silviano Santiago (2002, p. 120) elenca alguns indícios na literatura nacional desse 

período em que é possível identificar tais marcas, conforme se pode ver no excerto a seguir: 

 

[…] por volta de 1945, na poesia brasileira há um retorno positivo das 
chamadas formas clássicas de poetar, o vírus do Sonetococcus brasiliensis. Há, 

por exemplo, um retorno do soneto tanto num Levo Ivo quanto num Vinícius 

de Moraes, e vamos encontrar ainda o envolvimento com a tradição até mesmo 
em João Cabral, quando escreve poemas utilizando o verso retirado do 

romance popular, ou quando, no nível da composição, vai utilizar o auto dentro 

da tradição de Gil Vicente. 
 

Dessa forma, é importante reforçar a noção de que por mais que se almeje negar a 

tradição, é impossível ignorá-la, pois i) não se pode construir algo novo sem a consciência do 

passado (ELLIOT, 1989); ii) é preciso considerar a tradição, seja para continuá-la ou para repeli-

la (CANDIDO, 2000); e iii) é necessário que se reconheça o pertencimento a uma tradição, 

ainda que para criticá-la (PAZ, 1984). Se observarmos a história literária, uma escola surge para 

acrescentar à vigente algo que nela esteve em falta. Uma terceira e nova corrente, por sua vez, se 

sobressairá à segunda tal qual esta se sobressaiu, em outro momento, à primeira. Se a terceira 

fase modernista vai de 1945 aos anos 1960, é possível ver, já nas produções que se sucederam a 

essa escola, marcas que conversam ou rompem com os aspectos introduzidos pela Semana de 

22, em maior ou menor grau, conforme se poderá ver na seção a seguir. 



 

 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

672 

 

  

3 O contexto repressivo dos anos 70 e a produção literária nacional 

 

Antonio Candido, em ―A nova narrativa‖, faz um panorama do período da literatura 

brasileira que vai dos anos 30 até a atualidade da data de publicação do texto, no ano de 1979. O 

que particulamente interessa aqui é o momento posterior ao Modernismo, isto é, o intervalo 

temporal que compreende anos 60 e 70. A respeito desse recorte, Candido (1989, p. 13) afirma 

que ―o timbre dos anos 60 e sobretudo 70 foram as contribuições de linha experimental e 

renovadora, refletindo de maneira crispada, na técnica e na concepção da narrativa, esses anos 

de vanguarda estética e amargura política‖. 

De fato, ―amargura política‖ define boa parte dos sentimentos que o Brasil viveu durante 

o período da ditadura militar, que ainda se estenderia até 1985. Nos anos 60, a crise iniciada 

ainda no governo de Jânio Quadros seria fortalecida no governo Jango, culminando com sua 

deposição pelo golpe civil-militar em 1964. Em 1968, com a instauração do Ato Institucional nº 

5, considerado um golpe dentro do golpe, o regime se fortaleceu e o argumento da Lei de 

Segurança Nacional, usado desde o pré-golpe, ainda era tido como pretexto para seguir 

combatendo quaisquer que pudessem ser considerados inimigos da nação. Dentro desse grupo 

constantemente vigiado e perseguido pelo governo estavam atores, escritores, músicos e demais 

grupos sociais, externos à esfera artística, que ousassem se posicionar contra o sistema 

repressivo que se instalara. A censura era o principal instrumento para cercear as liberdades de 

expressão, inclusive da literatura. 

A existência de órgãos públicos – cujos censores tinham por função principal enquanto 

funcionários públicos procurar elementos contrários à moral e à ordem em textos, programas de 

TV, peças cinematográficas – era uma realidade daquela época. Desse modo, era comum que os 

artistas procurassem maquiar suas produções de modo a passarem pelo crivo da censura. 

Decorrente dessa tendência à experimentação, surge o que Candido nomeou ―vanguardas 

estéticas‖. Observe-se o seguinte excerto: 

 

A ditadura militar — com a violência repressiva, a censura, a caça aos 
inconformados — certamente aguçou por contragolpe, nos intelectuais e 

artistas, o sentimento de oposição, sem com isto permitir a sua manifestação 

clara. Por outro lado, o pressuposto das vanguardas era também de negação, 

como foi entre outros o caso do tropicalismo dos anos 60, que desencadeou 
uma recusa trepidante e final dos valores tradicionais que regiam a arte e a 

literatura, como bom-gosto, equilíbrio, senso das proporções. (CANDIDO, 

1989, p. 16) 
 

Por conseguinte, acredita-se que o contexto histórico influenciou diretamente na 
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modificação do texto literário e nas rupturas que ele acabou por sofrer dadas as circunstâncias 

de produção da época. Ainda que num ambiente hostil, o conto aparece, segundo o crítico, como 

o melhor da ficção brasileira mais recente até então. Para ele, ―alguns contistas se destacam pela 

penetração veemente no real graças a técnicas renovadoras, devidas, quer à invenção, quer à 

transformação das antigas‖ (CANDIDO, 1989, p. 14) Ressalte-se que isso levou a uma recusa 

dos valores tradicionais que regiam a arte em geral e a literatura, assunto a que procurará se 

deter a parte analítica deste trabalho. É justamente nesse contexto, de turbulência política e de 

mudanças nas formas de ver e fazer literatura, que surge A morte de D.J. em Paris, objeto de 

estudo escolhido para a análise e temática central da seguinte seção. 

 

4 A obra: A morte de D.J. em Paris e as rupturas com a narrativa tradicional 

 

Publicada em 1975, a obra A morte de D.J. em Paris é uma coletânea de contos (dez) 

assinados por Roberto Drummond. É a primeira obra publicada pelo jornalista mineiro, que, 

antes disso, participara de concursos literários e trabalhara em jornais. De sua obra, a mais 

famosa é Hilda Furacão (1991), que foi adaptada para a televisão. O livro faz parte do ―Ciclo da 

Coca-Cola‖, que engloba mais três obras – O dia em que Ernest Hemingway morreu crucificado 

(1978), Sangue de Coca-Cola (1980) e Quando fui morto em Cuba (1982), sendo esta última 

também de contos – e que fazem parte do projeto que o autor nomeou ―literatura pop‖. 

Em entrevista concedida a J. A. de Granville Ponce, Roberto Drummond explica a 

―literatura pop‖ como sendo ―uma literatura sem cerimônia, sem intelectualismo, uma literatura 

sem nenhum vínculo com a literatura tradicional‖ (DRUMMOND, 1975, p. 3). Torna-se 

evidente, portanto, a intenção do autor em produzir um texto literário que rompe com os moldes 

tradicionais. 

A própria concepção de literatura do escritor mineiro confirma a sua postura ruptiva. Ao 

afirmar sua ―convicção na literatura aberta, que permita várias interpretações, contra a literatura 

fechada‖ (DRUMMOND, 1975, p. 5), Drummond se afasta da ideia de composição de traz um 

início, um meio e um fim bem definidos, sendo este último conclusivo e resolutivo no tangente 

à interpretação. Drummond (1975, p. 4) se propõe a fazer ―um tipo de literatura com um 

conteúdo revolucionário, mas também com uma forma revolucionária‖. Tendo isso em vista, a 

fim de uma melhor organização dos aspectos, é possível sistematizar o comportamento ruptivo 

do texto de Roberto Drummond em duas frentes: uma primeira, mais ligada ao conteúdo; e uma 
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segunda, mais ligada à forma
3
. 

A respeito da primeira frente, deve-se apontar, já de início, que os textos da coletânea 

trazem temáticas que estão sempre voltadas para o contexto sócio-histórico local da época, 

como a tortura, a repressão e as dualidades entre a loucura e a sanidade, a liberdade e a prisão, 

por exemplo. Drummond (1975, p. 4), na mesma entrevista, afirma que a linguagem ―explodiu 

por aí, refletindo um conteúdo social violento‖. Entendendo que a linguagem e a ideologia 

estabelecem uma relação de proximidade, ele compreende que se deve incorporar a linguagem 

do próprio leitor (seja, como ele cita, um menino em tempo de folga ou uma garçonete do 

barzinho, que não são escritores) ao texto literário, a fim de promover um reconhecimento 

imediato. Seria a incorporação da ―verdadeira maneira de falar brasileira, a linguagem do povo‖ 

(DRUMMOND, 1975, p. 4-5) que logo levaria ao contato com as temáticas, as quais, segundo 

ele, também deveriam ser brasileiras. 

Portanto, identifica-se no autor um posicionamento que rompe com a própria ordem 

política estabelecida, ilustrado pela escolha de temáticas que, naquele determinado momento, 

eram proibidas e ilegais. Para o escritor mineiro, o texto tem que ser ―uma literatura de briga e 

de luta, ainda que aparentemente ela não esteja demonstrando nada disso‖ e o escritor, uma 

figura cujo papel seria ―bagunçar totalmente o coreto da sociedade‖ (DRUMMOND, 1975, p. 

5). 

Tais escolhas revelavam uma postura ousada por parte do escritor, uma vez que a força 

repressora do Estado em relação às produções culturais chegava a ser sufocadora. Crê-se que a 

elaboração e a utilização da ―forma revolucionária‖, a que o autor se refere na entrevista, teve 

papel imprescindível na abordagem de tais temáticas. Não podendo ser tratados de modo 

explícito, temas como a tortura exigiam uma manipulação artística que ao mesmo tempo 

atendesse aos propósitos comunicativos do autor e driblasse a censura. 

No tocante aos aspectos mais ligados ao formal, referidos anteriormente como fazendo 

parte de uma segunda frente ruptiva, é possível encontrar nos contos de Roberto Drummond 

rupturas i) com os próprios limites de composição estrutural do gênero (a estrutura típica do 

gênero conto) e ii) com os elementos estruturais basilares da narrativa de modo geral (enredo, 

tempo, personagens, espaço e narrador). Vale salientar, a esta altura, que não são encontradas as 

mesmas rupturas em todos os contos, mas que elas estão distribuídas neles. Alguns dos contos, 

por exemplo, apresentam configurações que se aproximam da organização tradicional. Além 

                                                             
3 A divisão pretendida entre os dois planos tem por único objetivo ser um recurso organizador da apresentação das 

marcas de ruptura e uma via facilitadora da compreensão. O entendimento de que forma e conteúdo são 

indissociáveis no texto literário deve ser preservado quando do estado de análise. Conforme o próprio Roberto 

Drummond (1975, p. 4), ―a linguagem tá violentamente ligada à ideologia‖. 
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disso, julga-se necessário destacar: a análise não tem por pretensão demonstrar ou argumentar a 

inexistência da tradição, pois acredita-se que suas marcas persistem, ainda que modificadas. 

Para a ilustração dos aspectos, recorrendo ao texto literário, entende-se que uma 

topicalização renderia melhor visibilidade e acrescentaria à abordagem de cada um. Devido à 

delimitação de extensão do presente artigo, o primeiro subtópico, que tratará dos aspectos 

ligados aos limites de composição estrutural do gênero, será priorizado. Considerações a 

respeito das rupturas relacionadas aos elementos basilares da narrativa ficam como sugestão 

para um próximo trabalho. 

 

5 Rupturas ligadas aos limites da composição estrutural do gênero 

 

5.1 Incorporação de outros gêneros discursivos ao gênero conto 

 

Um primeiro comportamento dentre os que acabam por dissolver os limites de 

composição do gênero em alguns contos de A morte de D.J. em Paris é a incorporação de outros 

gêneros discursivos, que acontece em um nível macro (quando o gênero conto se comporta 

como um outro gênero discursivo, sendo ―engolido‖ por este último) ou micro
4
 (quando ele 

incorpora como elemento estrutural e interno outros gêneros do discurso, isto é, engloba-os para 

dentro de si). Eles podem ser tanto da esfera pragmática do discurso, quanto da esfera artística.  

A exemplo do que se convencionou chamar de ―assimilação macro‖, os contos ―A morte 

de D.J. em Paris‖ e ―Objetos pertencentes a Fernando B, misteriosamente desaparecido‖ 

conseguem ilustrar perfeitamente o comportamento do gênero conto tomando formas de outros 

gêneros (nesses dois casos, ligados à esfera policial). Ambos são escritos como se fossem 

relatórios de inquérito, sendo o primeiro dividido até mesmo em atos, e parecem ter sido 

colocados em um molde diferente daquele que é típico do gênero literário em questão. 

Quando ao nível micro de incorporação, nos mesmos dois contos é possível ver outros 

gêneros sendo internalizados e funcionando como elementos constituintes do próprio texto. Em 

―A morte de D.J. em Paris‖, são encontradas cartas anexadas ao relatório, as quais D.J. teria 

enviado da suposta Paris para os seus amigos do Brasil, conforme demonstra o fragmento a 

seguir: 

 
[…] fechou a porta de Paris e, de lá, começou a mandar cartas para o Brasil. 

                                                             
4 A utilização das nomenclaturas ―nível micro‖ e ―nível macro‖, nesse contexto, não tem ou pretende ter ligação 

com a teoria bakhtiniana, que será mencionada posteriormente, ou com outras teorias. Ambas foram tomadas como 

convenções a fim de se referir a dois casos de incorporação de gêneros. 
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Paris, coeur du monde, 29 de abril de 1969. 
Antoine, mon cher: 

Aqui estou, Antoine: depois de adiar minha vinda nem lembro quantos anos, 

aqui estou, em Paris! Quando o boeing em que eu viajava desceu em Orly, e eu 
vi Paris, pensei que fosse um sonho: mas meu Gauloises me queimou o dedo e 

eu senti que era verdade. […] (DRUMMOND, 1975, p. 80, grifos do autor) 

 

Um outro exemplo, relacionado ao segundo conto mencionado, seria a incorporação de 

uma dedicatória (Ver Anexo B) ao conto. A dedicatória faz com que a mulher da fotografia em 

que foi escrito o texto (direcionado ao desaparecido Fernando B) se torne uma das principais 

peças do inquérito e a mulher, a principal suspeita do desaparecimento. 

É possível reforçar essa ideia de que o conto extrapola os limites de sua estrutura ao 

incorporar gêneros de esfera discursiva igual ou diferente, assimilando-se até mesmo à 

composição do romance. A narrativa romancesca, por possuir uma extensão visivelmente maior 

que a do conto, comporta e traz como característica típica a incorporação de outros gêneros. É 

essa característica uma das formas de organização do plurilinguismo (ou heterodiscurso) no 

romance, conforme a teoria bakhtiniana. Para o filósofo da linguagem, 

 

O romance admite introduzir na sua composição diferentes gêneros, tanto 
literários (novelas intercaladas, peças líricas, poemas, sainetes dramáticos, 

etc.), como extraliterários (de costumes, retóricos, científicos, religiosos e 

outros). Em princípio, qualquer gênero pode ser introduzido na estrutura do 
romance, e de fato é muito difícil encontrar um gênero que não tenha sido 

alguma vez incluído num romance por algum autor. [...] Todos eles podem não 

só entrar no romance como seu elemento estrutural básico, mas também 
determinar a forma do romance como um todo (romance confissão, romance-

diário, romance epistolar, etc.). [...] O romance também utiliza esses gêneros 

precisamente como formas elaboradas de assimilação da realidade. 

(BAKHTIN, 1988, p. 124) 
 

Desse modo, é possível perceber uma clara assimilação com o gênero romance. Os dois 

contos mencionados não só incorporam outros gêneros transformando-os em elemento estrutural 

básico das narrativas (―nível micro‖), mas assumem, como um todo, as formas de um outro 

gênero (―nível macro‖). Por esse motivo, acredita-se que ambos representam uma ruptura no 

que diz respeito ao limite composicional do gênero. 

 

5.2 Utilização de mecanismos de linguagem gráfica como elementos constituintes da 

narrativa 

  

Outro aspecto a ser considerado é o uso de mecanismos de linguagem gráfica que são 

inseridos no texto e desempenham papel funcional dentro dele. Dois casos merecem ser 
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apresentados: o primeiro está relacionado à inserção de uma grande sequência de pontos; o 

segundo diz respeito à inserção de imagens. Ambos os casos podem ser ilustrados pelo conto 

―Objetos pertencentes a Fernando B, misteriosamente desaparecido‖. No que se refere ao 

primeiro caso, observe-se o seguinte trecho retirado da obra: 

 

[...] apesar das incessantes buscas e apesar de todos estarem atentos para o 

mínimo sinal que possa denunciar as mulheres nas quais os homens sempre hão 

de pensar, em ocasiões tais como morte por fuzilamento, desejando mandar 
para elas, antes do primeiro tiro, cartas começando assim: - Minha neguinha: 

são 5 horas da tarde no Brasil 

e.............................................................................................................................
(DRUMMOND, 1975, p. 41) 

 

No conto, esse é o trecho final e que revela a conclusão do inquérito que investigava o 

desaparecimento de Fernando B. Assim como no final, a sequência de pontos aparece em outros 

momentos do texto como um indício de supressão de fala, seja dos personagens (depoentes) ou 

do próprio narrador (um possível escrivão que relata o inquérito). Geralmente, a sequência de 

pontos oculta momentos decisivos de fala que poderiam ser decisivos para a resolução do caso. 

Esse comportamento de omitir o que é mais relevante leva a supor que o inquérito seria um 

documento forjado e a história da época, quando vista com os olhos do presente, comprova tal 

hipótese. 

O outro caso diz respeito a três imagens que são inseridas nesse mesmo conto. A 

primeira é uma fotografia (ver Anexo A), um dos objetos que são analisados pelos 

investigadores. 

 

Imagem 1: Fotografia de Catherine D 

 

Fonte: DRUMMOND, 1975, p. 37 

 

A segunda, o verso da fotografia (ver Anexo B), comporta uma dedicatória que muda os 

rumos do caso, conforme foi mencionado no subtópico anterior. 
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Imagem 2: Dedicatória contida no verso da fotografia de Catherine D. 

 

Fonte: DRUMMOND, 1975, p. 37 

 

A terceira diz respeito a um cartaz ―procura-se‖ (ver Anexo C), em que foi estampada a 

mesma mulher da fotografia, escolhida como principal suspeita.  

 

Imagem 3: Cartaz de ―procura-se‖ com fotografia de Catherine D. 

 

Fonte: DRUMMOND, 1975, p. 41 

 

As três imagens são inseridas no texto como parte integrante desse inquérito 

ficcionalizado, de modo que elas não estão incorporadas pelo conto de forma gratuita e 

influenciam diretamente no curso da história contada. 

Acredita-se que essa inserção da sequência de pontos e das imagens ao conto caracteriza 

um rompimento com a estrutura tradicional do gênero. Na narrativa tradicional, quanto à 

produção contística, não se encontram manifestações de tal tipo, estando o texto literário voltado 

para o curso linear e uniforme das palavras. Sendo assim, os casos mencionados aqui podem, de 

fato, ser consideradas inovações de escrita do gênero. 

 

5.3 Recursos de linguagem 

  

Quanto à linguagem, é possível elencar dois casos como inovações e rompimentos com a 

escrita tradicional. O primeiro seria a linguagem utilizada no conto ―Rosa, Rosa, Rosae‖. Todo o 
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texto é construído como se houvesse uma ―latinização‖ da Língua Portuguesa, isto é, como se 

fosse feito o movimento evolutivo contrário e regressivo da referida língua românica.  O 

núcleo do conto é aplicação de uma prova por José Evangelista, professor de Latim, pretexto 

para a ―latinização‖ da Língua Portuguesa. É o que se pode ver no seguinte excerto: 

 

Memento Rosa, de Amélia, que colou, o Prof. José Evangelista como um Tigre 

Tigrorum por trás de Amélia chegou, nnhóc, a prova tomou, deu zero zerorum 

para Amélia que ficabus vermelha vermelhae como Ingrid Bergman em 
tecnicolor tecnicoloribus. Memento Rosa Louca, ssssss, Rosa, sssss Rosa, lá 

vem o Prof. Evangelista, avisava Jesus Cristo, ssssss, Rosa, esconde a perna 

morena, morena, morenae, Rosa louca, louca, loucae. (DRUMMOND, 1975, p. 
71) 

 

Outro exemplo seria a utilização de metáforas de longo espectro, tal como se pode ver no 

exemplo a seguir, retirado já utilizado conto ―Objetos pertencentes a Fernando B, 

misteriosamente desaparecido‖: 

 
Gessy L morde o lábio inferior e se sente como um casarão abandonado com 

32 janelas azuis desbotadas pelo sol e pela chuva, existem, dentro dela, Gessy 

L, quartos escuros, morcegos voando, corredores que cheiram a mofo, nos 
quais vaga o fantasma da bisavó que chicoteava os escravos e mandava cortar o 

seio das escravas, dentro dela, Gessy L, tem um quarto com o assoalho 

manchado de sangue desde que o tio deu um tiro no ouvido, dizendo que por 
amor não correspondido a Ângela [...]. (DRUMMOND, 1975, p. 35) 

 

Toda a metáfora é construída de forma alongada, recorrendo a gerações anteriores na 

genealogia e a fatos passados, com o propósito de apresentar uma descrição interior de Gessy L, 

ex-namorada de Fernando B que vai à delegacia depor sobre o desaparecimento. A fim de 

comprovar a hipótese de que ambos os casos citados como exemplo rompem realmente com o 

conto em sua forma tradicional, vale ver o que Moisés (201, p. 280, grifos nossos) diz a seguir: 

 

A linguagem em que o conto é vazado distingue-se por ser tão objetiva quanto 
possível, plástica, e utilizar metáforas de curto espectro, de imediata 

compreensão para o leitor; despe-se de abstrações e da preocupação pelo 

rendilhado ou pelos esoterismos. 

 

De um lado, tem-se que a linguagem utilizada na narrativa tradicional deve ser clara e 

objetiva, bem como as metáforas devem ser de compreensão imediata, de modo que o leitor não 

sinta grandes dificuldades de compreensão durante a leitura. Contudo, não é o que acontece em 

ambos os casos retirados do livro de Roberto Drummond. Primeiramente, a linguagem utilizada 

em ―Rosa, Rosa, Rosae‖ dificulta e retarda a leitura e a interpretação a ser construída a partir 

dela. Em segundo lugar, a metáfora retirada de ―Objetos pertencentes a Fernando B, 

misteriosamente desaparecido‖ não permite ao leitor fazer uma rápida recuperação do sentido 
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que está implícito. Desse modo, ambos os exemplos se configuram como rupturas à organização 

tradicional da linguagem do conto. 

 

Considerações Finais 

  

Se a ruptura, assim como a tradição, é um tipo de continuidade, é interessante observar 

como ela, ao longo da história e da evolução literária, se manifesta de diversas maneiras e com 

objetivos específicos. É relevante que se ressalte, inclusive, como esse desejo pela ruptura e suas 

motivações chegam a ser parecidas. Se, por exemplo, José de Alencar, no século XIX, rompia 

com um fazer literário em prol de um outro, novo, que ajudasse a firmar uma literatura nacional; 

nos anos 20 do século seguinte, os modernistas buscavam, num mesmo desejo de afirmação, 

romper com moldes tradicionais estabelecidos e produzir algo que reafirmasse a identidade do 

povo brasileiro. 

Em linha semelhante seguiu Roberto Drummond, cerca 50 anos após a eclosão do 

Modernismo brasileiro. Ele acreditava que o Brasil (e a América Latina de modo geral) não 

precisava depender de um movimento cultural nova-iorquino ou londrino. Para ele, era uma 

nação com condições de ditar e produzir a própria literatura sem reproduzir ou copiar a que era 

importada dos países hegemônicos. É aí que entra sua concepção de conteúdo e forma 

revolucionários, aspectos que o aproximam dos ideais modernistas. A valorização do nacional, o 

rompimento com uma ordem estética tradicional, a experimentação constante, a incorporação da 

―linguagem do povo‖ à literatura e o contexto repressivo (se for considerada, para isso, a 2ª fase 

modernista durante a época do Estado Novo) são elementos que aproximam Roberto 

Drummond e os modernistas. 

Todavia, com evidência e força tais quais as da ruptura, a tradição persistiu no discurso 

do movimento modernista, conforme demonstrado por Santiago (2002). De igual modo, é 

impossível fugir dela também em Roberto Drummond, como em qualquer outro texto literário, 

ainda que possua caráter fortemente ruptivo. Embora no texto do escritor mineiro sejam 

evidentes as marcas que contrastam claramente com a narrativa tradicional, os conceitos de 

tradição apresentados nos fazem entender que ela permanece no texto literário, ainda que 

modificada. Por mais que as narrativas de A Morte de D.J. em Paris rompam com o modelo 

prototípico de conto, ainda são reconhecidas como tal. Desse modo, ratifica-se que a tradição 

não pode ser descartada inteiramente. Até mesmo para ser negada, precisará ser conhecida. Dada 

até às conotações mais negativas, estará presente ainda nos discursos daqueles que mais a 

rechaçarem. 
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QUEBRANDO AS CORRENTES: UMA REFLEXÃO SOBRE O DISCURSO DE 

PROMETEU NA OBRA PROMETEU ACORRENTADO, DE ÉSQUILO. 

 

Carlos Eduardo Barbosa 

(UFPE) 

 

Introdução  

 

As grandes histórias sempre serviram a mitologia grega para explicar o mundo e contar 

os fatos que acontece, era através dos mitos que os gregos retratavam o mundo que conheciam. 

Destacamos então a história de Prometeu: o titã que foi punido pelo pai de todos os deuses por 

salvar a vida dos homens. As tragédias eram uma importante parte da cultura grega, passando da 

tradição oral para a escrita, sendo posteriormente apresentadas na forma teatral no período 

clássico, alcançando assim a grande população, desta forma, as tragédias tinham um papel não 

somente artístico, mas também político e social, buscando apresentar os mitos já conhecidos e 

as histórias de guerras e dos próprios homens. 

A peça Prometeu Acorrentado foi escrita por Ésquilo, um dos grandes escritores da 

antiguidade, por volta do séc. V, onde é exposta a desgraça de Prometeu, explorando a revolta 

do titã contra a tirania de Júpiter, a dedicação para salvar os humanos, e as consequências de tal 

rebeldia. Ésquilo é hoje considerado um dos grandes nomes no que se refere as tragédias gregas, 

sua obra chama atenção por diversos aspectos, seja pela influência que sofreu o escritor, o qual 

cresceu no tempo onde a tirania dominava a Grécia chegando até a criação da democracia, seja 

pela relação política que é mostrada a obra. 

O trabalho aqui feito buscou a obra selecionada através dos conhecimentos da Análise do 

discurso, criando um elo entre linguística e literatura, tendo como objetivo analisar o discurso de 

Prometeu, verificando o traço humano desse discurso, como esse se representa e representa os 

outros, e se ele realmente é representado como um herói. Para alcançar tal objetivo trazemos 

algumas questões norteadoras para nos guiar nesse processo: Prometeu se representa como um 

deus? Se sim, quando ele se trata assim? Como se dá o traço forte do humano no discurso de 

Prometeu? Prometeu se representa como um herói? 

Para buscar responder a tais questionamentos e observar como funcionam os discursos 

que constroem a imagem de Prometeu, adotamos como referencial teórico a Análise do 

Discurso, para a qual o sujeito é determinado sócio-historicamente e mantém uma relação 
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intrínseca com o discurso e a produção de sentidos, sabendo assim das peculiaridades próprias 

do discurso literário.  

 

A sociedade grega  

 

Primeiramente, devemos tratar da religiosidade que é tão intrínseca a aos gregos, os 

quais retratavam os deuses como divindades da natureza, de maneira física e espiritualmente. Os 

homens viviam e famílias e guardavam os deuses que adoravam, se eles prosperassem, os 

deuses ganhavam popularidade. Pensando que os deuses eram espectadores da vida dos homens, 

ver uma tragédia seria algo demasiadamente grandioso, pois apenas os deuses ocupavam essa 

posição de quem vê algo, visto que a contemplação é divina.  

A organização das cidades na antiga Grécia se dá pela associação das famílias, tribos e 

fratrias, como diz Coulanges (1998, p. 136) ―a cidade não é um agregado de indivíduos, mas 

uma confederação de muitos grupos já anteriormente constituídos e que a cidade deixa 

subsistir‖. Podemos dizer então que cada cidadão era parte de quatro sociedades, nas quais 

seguia um processo de ascensão (família, fratria, tribo, cidade) até se tornar cidadão. Não 

podemos dizer se foi o progresso social que influenciou o crescimento religioso, ou se o 

religioso fez crescer o social, mas ambos foram produzidos ao mesmo tempo, visto que para os 

gregos não há sentido em separar o material e o espiritual. Os gregos buscavam uma 

organização entre si, onde todos obedeciam as regras e seguiam o mesmo ideal, e para que fosse 

possível a prosperidade de todos, a religião se configurava como um ponto comum, algo 

compartilhado, fazendo com que as famílias não tivessem deuses individuais, e sim deuses 

compartilhados com toda a sociedade. 

Coulanges (1998) diz que a crença é uma criação humana e é tratada como sobrenatural, 

pois é algo mais forte do que nós, o que faz com que a obedeçamos e passemos a chance de 

dominar a natureza, visto que viramos reféns dos nossos próprios pensamentos, neste caso, a 

crença é aquilo que une os homens mas que também os limita. Tamanha devoção fazia com que 

os homens se esforçavam pela harmonia com o divino, eles viam os deuses tanta cruéis quantos 

protetores.  A palavra religião não tinha o significado que tem para nós; para os antigos ela 

significava ritos e cerimônias. A religião era algo tratado como palpável, o homem a tinha 

inventado e se deixava governar por ela. Como a cidade foi fundada sobre a religião, o império 

religioso era absoluto, e religião e Estado se apoiavam mutuamente.  

A partir da queda da realeza, a aristocracia governou em Atenas por quatro séculos, 

sendo o descontentamento do povo muito grande. Porém, entre o cair do domínio da nobreza e o 
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surgimento do estado democrático, a tirania tomou conta do Estado. Como diz Jaeger (1979) a 

tirania não importou apenas como fenômeno espiritual do tempo, mas como força que 

impulsionou o processo educativo que teve início com o fim do domínio dos nobres. Entre a 

queda da realeza que governava Atenas e a instauração da democracia, por muitos problemas a 

cidade passou, o povo não era tão contente com a situação do governo e as revoluções não 

paravam, sendo a nova aristocracia igualmente atacada. Através dessa instabilidade continua 

que os pobres se esforçavam mais para entrar no corpo político.  

Foi a guerra que deu a força para a democracia, visto que a guerra preencheu o espaço 

entre as classes inferiores e a aristocracia, a desigualdade era grande e com a guerra veio a 

necessidade da presença das classes inferiores, as quais recusavam a lutar sem ter algum direito. 

Coulanges (1998, p. 370) diz que esse processo foi tão verdadeiro, que foi necessário garantir 

direitos para todos os homens livres, formando assembleias realmente populares e sem a divisão 

de classes visto que a plebe começou a ter seus próprios comícios, estabelecendo o sufrágio 

universal. 

 

Ésquilo e a tragédia 

 

Ésquilo cresceu no tempo dos tiranos e tornou-se homem durante o reinado do povo, foi 

o primeiro grande representante espiritual do novo Estado ático. A fé deste escritor parte da 

mesma crença de Sólon, o qual era seu guia espiritual, podendo assim atribuir a força trágica de 

sua fé as experiências de liberdade e vitória, as quais são vínculos que unem sua fé no direito à 

realidade da nova ordem.  

As formas poéticas segregaram do modelo da epopeia, assim, grande parte delas 

deixaram parcial ou totalmente o mito de lado, dando espaço para reflexões filosóficas, para as 

pessoas reais e vivas, fazendo com que os deuses deixassem de ser os únicos objetos da poesia. 

Azevedo (2011) diz que o surgimento da tragédia pode ser relacionado com as mudanças sociais 

que vinham ocorrendo, com os homens e seu novo pensamento, o que fez com que a tragédia 

fosse além de arte, parte do social, político e judiciário, de um sistema democrático. Ainda que 

perdendo espaço para o real, o mito mantinha sua importância como fonte de inspiração. O que 

vemos aqui é uma mudança de foco do mítico para um ambiente com base em reflexões 

filosóficas, onde os protagonistas podem ser pessoas reais.  

A tragédia tomou tamanha proporção, que fez com que os grandes poetas fossem 

tratados com a mesma, se não maior, importância que os chefes políticos, restava a eles uma 

responsabilidade com o público. O Estado percebeu tal poder dos poetas, quando uma peça 
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sobre a conquista de mileto pelos persas levou o público as lagrimas, uma vez que Atenas se 

sentia responsável por tal fato, assim Nussbaum diz que (2009, p. 21) ―A tragédia mostra 

pessoas boas sendo arruinadas em razão de coisas que simplesmente acontecem a elas, coisas 

que elas não controlam. Isso é certamente triste; mas é um fato comum da vida humana, e 

ninguém negaria que acontece.‖. As tragédias se tornam tão relacionáveis por tratarem de coisas 

atemporais, por tratar da desgraça humana, ou seja, do drama que possuímos em nós, das forças 

naturais que convivemos e das limitações que possuímos. Sendo assim, a tragédia retoma o que 

há de fundamental nas relações humanas, tendo o erro um valor comunitário para o herói 

trágico. A excepcionalidade dos heróis trágicos é mostrada nas suas fragilidades. 

Ao tratarmos de textos antigos, estamos sobre o efeito do dogma temporal, onde somos 

levados a crer que tal texto é uma produção de um passado distante, ou, podemos ver o mesmo 

como uma produção profunda sobre a psicologia humana, como fonte filológica ou 

antropológica. A tragédia e a filosofia mantém uma forte ligação, do mesmo modo como a 

filosofia questiona, a tragédia questiona as virtudes. Assim, esses questionamentos podem ser 

encontrados nas falas das personagens trágicas, sendo elas composta nos campos político, social 

e religioso. 

 
A tragédia, apesar de mergulhada no político, (no sentido originário do termo), 

não expõe problemas políticos entendidos como pertinentes à esfera pública e 

governo, mas questões humanas que incidem no campo das relações entre 

todos e no campo das emoções de cada um. Por isso mesmo, a explicitação 
dessas questões é algo pertinente ao político, no sentido grego o termo, não 

havendo a dicotomia tão moderna entre público e privado que se imagina. 

(GAZZOLA, 2001, p. 59-60) 
 

Na poesia, não cabe aos poetas trágicos serem os detentores da verdade absoluta, uma 

vez que a verdade se torna obscura e questionável, mas cabe aos espectadores analisar todos os 

fatos, e assim decidir o que é certo e errado, configurando assim, uma infinita busca pela 

verdade e o questionamento de todas as coisas. Até sua fé e sua relação com os deuses tende a 

ser questionada, já que os deuses não são tão familiares como eram nos tempos dos heróis 

Homéricos, daí a visão contraditória dos deuses no teatro trágico. Os heróis trágicos questionam 

os deuses mesmo sabendo que estão a sua mercê. Podemos ver que o herói é um refém do 

destino, e ele só pode deixar de acreditar no destino quando apresentar vontade e capacidade 

intencional, impondo e expondo suas intenções, o que faria com que a crença no destino fosse 

enfraquecida, Gazolla (2001) diz que a ponderação antes da ação dos heróis, na tragédia, 

acontece devido ao conflito que se encontra nas suas ações, pois eles são perpassados pelo que 

deseja, pelo que é determinado pelos deuses e pelo que eles esperam e a sociedade impõe. 
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O teórico da Análise do Discurso 

 

A Análise do Discurso (AD) surge entre a década de 60 e 70 na França, tendo seu início 

envolto por motivações políticas e linguísticas. O foco da teoria está baseado no pressuposto de 

que o sujeito não é o dono do seu discurso, mas é assujeitado por ele. Em 1969, na obra Análise 

Automática do Discurso, Pêcheux apresenta algumas noções da sua teoria do discurso, como a 

própria noção de discurso, o qual é definido como ―efeito de sentido entre locutores‖, as 

condições de produção, onde ―A e B designam lugares determinados na estrutura de uma 

formação social‖, e as formações imaginárias, noção que será desenvolvida nas análises.  

 Em um outro momento mais à frente, Michel Pêcheux, juntamente a Fuchs, fazem a 

apresentação da noção de formação discursiva de Foucault, ou seja, aquilo que controla o que 

pode/deve ser dito a partir de um lugar social que o sujeito ocupa, assim, entendemos que o 

sujeito é um lugar determinado numa estrutura social. Os autores tratam também das condições 

de produção e sua relação com as formações ideológicas, expondo que ―toda formação 

discursiva deriva de condições de produção‖ (PECHEUX & FUCHS, 1997, p. 167). De acordo 

com Pêcheux e Fuchs (1975), as formações ideológicas constituem um complexo de atitudes e 

representações, as quais não são individuais ou universais, mas mantém uma relação mais ou 

menos direta com as posições de classe que se encontram em conflito umas com as outras. 

Segundo Pêcheux (2014, p. 147), a formação discursiva é ―aquilo que, numa formação 

ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, determinada pelo 

estado da luta de lasses, determina o que pode e deve ser dito‖.  Podemos então, entender FD 

como aquilo o que pode e deve ser dito pelo sujeito. 

Outra noção apresentada por Pêcheux e Fuchs (1975) é a referente às noções de 

esquecimento. Os autores tratam do esquecimento de nº 2, o qual refere-se ao sujeito 

assujeitado, já o de nº 1 diz ser da ordem do ―inconsciente‖. Orlandi (2012) afirma que o 

esquecimento nº 2 é o ―esquecimento enunciativo‖, da ordem do pré-consciente, consciente, que 

determina se dizemos algo de uma maneira e não de outra; enquanto o esquecimento nº 01 é de 

ordem do inconsciente, o chamado ―esquecimento ideológico‖, que, por sua vez, resulta do 

modo pelo qual somos afetados pela ideologia.   

Já, a questão do sentido para a AD se dá através da relação do sentido com a constituição 

do indivíduo em sujeito. Sabemos que o sujeito é dotado de incompletude e acredita ser (através 

do esquecimento) o dono do seu dizer, sendo ele assujeitado pelo discurso. Assim, o sentido é 

atrelado à língua, uma vez que a língua é a materialidade do discurso. O sentido então resulta da 
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inscrição do sujeito numa FD, relacionando a língua em sua historicidade. Concluímos então, 

que o sujeito não é a fonte do seu dizer, sendo ele assujeitado à formação discursiva na qual 

inscreve o seu dizer, onde produz movimentos de (des)identificação com o seu discurso. 

Pêcheux trata da questão da interpelação do indivíduo em sujeito, ―explicitando a relação 

sujeito/Sujeito constitutivo da interpelação ideológica‖. (PECHÊUX, 2013, p. 7), através dessa 

relação Pêcheux trata então da questão do desdobramento do sujeito, onde são produzidos, a 

partir da relação Sujeito/sujeito, efeitos de identificação, contra-identificação e desidentificação. 

Indursky (2007) fala que a primeira modalidade resulta no discurso do bom sujeito, revelando 

assim uma completa identificação do sujeito enunciador com a forma-sujeito da FD que o afeta. 

A segunda modalidade é a que vai refletir no referido discurso do mau sujeito, resultando na 

contra-identificação do discurso com a forma-sujeito da FD que o afeta. Por fim, a terceira 

modalidade se configura através do processo de desidentificação do sujeito do discurso com a 

forma-sujeito da FD que o afeta, produzindo um processo de ruptura com tal FD. Mas, mesmo 

que exista uma ruptura, o sujeito não se encontra desassujeitado, ou à deriva de uma FD, pois, 

ao romper com uma determinada FD, o sujeito já se encontra inserido, por meio da 

identificação, em uma outra FD. 

Indursky (2011) afirma que ―se há repetição é porque há retomada/regularização de 

sentidos que vão constituir uma memória que é social, mesmo que esta se apresente ao sujeito 

do discurso revestida da ordem do não-sabido.‖ (INDURSKY, 2011, p. 71). De acordo com a 

autora, a repetição pode ocasionar uma ressignificação do sujeito do discurso, sendo que tal fato 

ocorre, pois o sujeito do discurso é capaz de se desidentificar com os saberes da FD que o afeta 

e se identificar com outros. Indursky (2013) diz que os sentidos regularizados quando os 

discursos são retomados, ao serem repetidos, ―em suma, o discurso se faz no regime de 

repetição‖ (INDURSKY, 2013, p.93). Esse efeito de repetição não acontece fora da ideologia, 

mesmo que haja uma desidentificação do sujeito com um FD, ele irá continuar assujeitado, 

sendo assujeitado a uma outra FD na qual inscreve seu discurso.  

Orlandi (2012) afirma que o discurso é atravessado por falhas e furos, sendo, portanto, 

incompleto. É através dessa incompletude que pode ser produzida a resistência dos sujeitos, a 

qual pode levar à desidentificação com a FD de origem; essa relação também vai ser tratada por 

Indursky (2008), quando trata sobre a fragmentação da forma-sujeito. A autora diz que as 

fronteiras das FD‘s são porosas, sendo por esses poros que os saberes de diferentes formações 

discursivas se fazem ali presentes, ocasionando um domínio do saber perpassado por outros 

saberes, outras posições sujeito, que comporta ―igualdade, mas também diferença e divergência, 

sendo, pois, a contradição o que se instaura ai em lugar de igualdade de sentidos e unicidade do 
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sujeito.‖ (INDURSKY, 2008, p. 17) Diante deste panorama, podemos afirmar que a forma-

sujeito não é dotada de unicidade, pelo contrário, essa fragmentação apresenta mais do que duas 

simples posições.  

 

Análise de dados 

 

Dando início às análises, as quais são desenvolvidas a partir de SD‘s (sequências 

discursivas) extraídas da peça e que julgamos representativas de um determinado funcionamento 

discursivo, somos apresentados as seguintes SD‘s selecionadas: 

 

SD1: Mas aqui, exposto ao ar, eu sofro, miserável, suplícios que são motivos de júbilo 

para meus inimigos! (p. 16) 

SD2: Após tamanho serviço, eis o prêmio ignóbil com que me recompensou o tirano do 

céu! Tal é a prática frequente da tirania: a ingratidão para com seus amigos [...] porque 

me apiedei dos mortais, ninguém tem pena de mim! No entanto, tratado sem piedade eu 

sirvo de eterna censura à prepotência de Júpiter. (p. 19-20) 

SD3: Eu quis cometer o meu crime! eu o quis, conscientemente, não o nego! Para 

acudir aos mortais, causei minha própria perdição, mas nunca supus que me veria 

assim consumido sobre estes rochedos, no cume deserto de montanha inabitável. (p. 22) 

SD4: Se eu sou desgraçado, não quero arrastar comigo a quem quer que seja, ao 

abismo da desgraça. (p. 26) 

 

O que vemos inicialmente é a expressão do sofrimento no discurso de Prometeu, o qual 

produz determinados efeitos de sentido: efeitos de que o titã é um injustiçado e também um 

herói. A representação que Prometeu faz de si mesmo é de um sofredor, de um injustiçado: ―eu 

sofro, miserável; eu sou desgraçado‖. Entendemos que se trata de uma representação de 

posição-sujeito
1
. 

Pêcheux (1975, apud GRIGOLETTO, 2005, p. 2) ―chama de posição-sujeito a relação de 

identificação entre o sujeito enunciador e o sujeito do saber (forma-sujeito)‖. Tal noção é 

posteriormente retomada por Courtine (1982) que, ao refletir sobre a forma-sujeito e, por sua 

vez, a posição-sujeito, propõe a FD como heterogênea. Para o autor, a ―descrição de um 

conjunto de diferentes posições de sujeito em uma FD como modalidades particulares de 

identificação do sujeito da enunciação com o sujeito do saber, considerando os efeitos 

discursivos específicos que aí se relacionam
2
‖ (COURTINE, 1982, p. 252).  

                                                             
1 A noção é explicada de acordo com Petri (2008, p. 61) que diz que a ―representação de ―posição-sujeito‖ funciona 

como um modo possível de se apresentar o sujeito que representa, na ficção, a relação entre sujeito e forma-sujeito, 

que advém do ―mundo social‖, produzindo assim ―efeitos de real‖ na literatura.‖  
2 Tradução da autora. 
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Assim, Courtine (2009, p. 88) compreende a posição-sujeito como a relação existente 

entre o sujeito enunciador e o sujeito do saber de uma FD, sendo essa uma relação de 

identificação com modalidades variantes, fazendo com que sejam produzidos diferentes efeitos-

sujeito no discurso. Através da representação da posição-sujeito injustiçado, vemos que esta 

imagem de sofredor reflete a maneira como Prometeu se sente, sofrendo as consequências de 

suas ações contra Júpiter. Tal caracterização se assemelha ao que fala Indursky (1997) ao tratar 

do discurso do injustiçado3: 

 
Trata-se de uma imagem que reflete a mágoa, o sentimento de injustiça que 

invade D1. Pensamos ser lícito afirmar que essa imagem revela a dificuldade 

por parte do sujeito de D1 em administrar sua frustração diante dos efeitos de 
sentido que seu discurso provocou. (INDURSKY, 1997, p. 63-64) 

 
Essa representação que Prometeu faz de si mesmo busca cristalizar sua imagem de 

vítima da ira divina. Podemos, através das marcas linguísticas destacadas em itálico nas SD‘S, 

perceber como ocorre essa representação do injustiçado no seu discurso. Prometeu se representa 

como o sujeito que diz ―eu‖, colocando em evidência aquilo que Indursky (1997, p.65) trata 

como a ―relação entre poder e frustração‖, mostrando que, após ajudar Júpiter, foi castigado por 

defender os mortais e está desiludido com o ocorrido. Desta forma, podemos ver, através das 

marcas linguísticas nas SD‘s 1-2, elencadas anteriormente, que o dito ―eu‖ produz um efeito de 

sentido que coloca em evidência a imagem de sofredor, visto que essa representação exemplifica 

sua história. Dessa forma, por se rebaixar perante os deuses, Prometeu mostra não estar 

totalmente identificado com os saberes da Formação Discursiva (FD) na qual inscreve o seu 

discurso: a FD divina, aquela onde estão inscritos os saberes que os deuses que ocupam o 

Olimpo se identificam, representando uma posição sujeito de injustiçado. Sendo um deus, 

ou um titã, Prometeu deveria se tratar como superior, incapaz de sofrer algum mal advindo 

de seus semelhantes, entretanto, o que vemos aqui é algo contrário: Prometeu não se 

identifica completamente com os saberes da FD divina e, apesar de ser uma entidade dotada 

de poder, foi castigado por outro deus, por dar assistência aos mortais. O que vemos então é 

aquilo que é tratado por Pêcheux (2014) como a contra-identificação: 

 

Discurso no qual o sujeito da enunciação ―se volta‖ contra o sujeito universal 

por meio de uma ―tomada de posição‖ que consiste, desta vez, em uma 
separação (distanciamento, duvida, questionamento, contestação, revolta...) 

com respeito ao que o ―sujeito universal‖ lhe ―dá a pensar‖. (PÊCHEUX, 2014, 

p.199) 

                                                             
3
 No texto, a autora trabalha com os discursos dos presidentes militares e como eles se representam, sendo D1 o 

sujeito do discurso. 
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Assim, existe uma revolta da parte de Prometeu, o qual questiona a prepotência e o 

comando de Júpiter, fazendo com que mesmo inscrevendo seu discurso na FD dos deuses, 

questione alguns saberes dessa FD e seja determinado por saberes advindos de outra 

Formação Discursiva, a qual chamaremos de FD humana, buscando nela os saberes que 

permitem questionar aquilo que pode e deve ser dito na FD divina. Outro aspecto desse 

discurso se dá pela relação que existe entre o que é dito por Prometeu e a imagem que ele 

faz de si. Essa representação que o sujeito faz de si mesmo está relacionada com a questão 

das formações imaginárias propostas por Pechêux (1969), que diz que os discursos são 

―efeitos de sentidos entre locutores‖, onde ―A e B designam lugares determinados na estrutura 

de uma formação social‖, ou seja, o discurso não se dá apenas em uma troca de informações, 

mas nos ―efeitos de sentido‖ que acontecem entre os participantes. Esses sentidos são 

produzidos através de um imaginário, o qual é de ordem social e resultado das relações de poder 

e sentidos.  

 

O que funciona nos processos discursivos é uma série de formações 

imaginárias que designam o lugar que A e B se atribuem cada um a si e ao 
outro, a imagem que eles fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro. 

(PECHÊUX, 1997, p. 82) 

 

Desta forma, as formações imaginárias designam os lugares que A e B atribuem a si 

mesmo e ao outro. Assim, podemos considerar as relações imaginárias como a maneira através 

da qual a posição dos participantes em um determinado discurso interfere nas condições de 

produção do discurso, sendo através dessas formações que Prometeu se atribui a imagem de 

herói.  

Nota-se que o uso dessas marcas linguísticas mostram como Prometeu se caracteriza 

na imagem de alguém que sofre, e tal imagem mantém relação com as SD‘s 3-4, nas quais o 

―eu‖ se coloca nessa posição de sofredor por causa dos seus atos, produzindo os já tratados 

efeitos de sentidos (destaques em itálico nas SD‘S). Vemos que o ―eu‖, aqui, já não é o 

mesmo ―eu‖ das SD‘s anteriores, pois ele significa de forma diferente, enobrecendo 

Prometeu, marcando sua autoridade, sua culpabilidade e aceitação, mostrando assim as 

relações de poder e sentido que determinam a produção de sentidos no discurso, onde 

as formações imaginárias ―quem sou eu para lhe falar assim?‖, não representam mais a 

figura de um sofredor, fazendo com que vejamos a representação de outra posição 

sujeito, a de um herói. 
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Essa forma de representação do dizer [...] confere a sua imagem uma certa 
autenticidade, pois o que está sendo veiculado pela língua contribui para a 

cristalização de dizeres que são da ordem do repetível, que vivificam o mito do 

[...] que faz parte do já-dito da mitologia e da história. (PETRI, 2004, p. 245) 
 

Ainda que se mostre sofrer por ser castigado, Prometeu defende uma nobreza em 

seus atos. Assim, o sujeito do discurso, na voz do Prometeu, declara sua intenção, ainda 

que ilusória, de que não pretende juntar ninguém a seu sofrimento. Tal discurso, na 

relação com a contra-identificação, dá lugar para que Prometeu promulgue sua imagem 

de herói, daquele que lutou pelos humanos; assim, temos que a construção da imagem 

que Prometeu faz de si é de um ser castigado, mas por um nobre motivo, podendo, 

desta forma, se colocar numa posição heroica4, a qual sofre por ter ajudado outros. 

 
Então, sob condições de produção representadas como favoráveis à construção 

da representação de um herói, nos deparamos com a representação do sujeito 

que é dito ―eu‖, produzindo efetivamente um efeito de sentido de que estamos 

diante de um sujeito [...] que assume a posição de herói e diz ―eu‖. (PETRI, 
2008, p. 98) 

 

Assim, o sujeito do discurso se contra-identifica com os saberes da FD divina, na qual 

está inscrito, fazendo com que ele se identifique com alguns saberes que estão inscritos na FD 

humana, a qual é um meio para a construção da sua imagem de herói. Desta forma, notamos que 

a forma-sujeito é fragmentada, representando duas posições sujeitos que estão relacionadas 

ideologicamente.  

 

Considerações Finais   

 

Pesquisar sobre o discurso de Prometeu nos fez observar a produção de sentidos no 

discurso, como é constituída uma imagem de um (suposto) herói no milenar texto da tragédia 

grega. Primeiramente, pudemos perceber que os sentidos deslizam, fazendo com que tenhamos 

diferentes efeitos de sentido: a imagem de um herói por um lado e, por outro, de um injustiçado. 

Trata-se de diferentes representações da posições-sujeito, as quais se encontram relacionadas de 

maneira ideológica, uma vez que o discurso de Prometeu se inscreve na Formação Discursiva 

divina e sofre atravessamento dos saberes de uma outra FD: a humana. Dessa forma, notamos 

que tal atravessamento no discurso de Prometeu faz com que ele se represente na forma de um 

herói, porém ele não se configura como o típico herói, mas como um herói trágico, que sofre 

pelos seus atos de salvação, Prometeu trata de si mesmo como um ser superior aos homens 

                                                             
4 No texto, a autora trabalha com o discurso literário sobre o sujeito gaúcho, o qual é falado em ―eu‖ e ―ele‖, 

caracterizando assim, respectivamente, um sujeito herói e um que deixa de ser herói. 
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(representando o outro como inferior), como um deus que é injustiçado e que não merece a ira 

divina. 

Vemos então que o discurso de Prometeu se encontra instaurado entre dois planos, o 

divino e o temporal, através dos quais ele se pode se representar de duas maneiras diferentes, ora 

pertencente a um plano, ora pertencente a outro. Mas inscreve seu dizer na FD divina, onde 

acontece um efeito de contra-identificação, fazendo com que ele se identifique com saberes 

outros que não os da FD divina, sem que haja uma ruptura com tal FD. 

Dessa forma, percebemos que o discurso literário se encontra cheio de significados, 

sendo a tragédia grega aqui tratada um vasto campo de estudos. Podemos fazer, a partir da obra 

de Ésquilo aqui estudada, um paralelo entre a ficção e a realidade, notando em ambos a presença 

do político e da revolta, seja através da luta pela democracia de Ésquilo, seja pela luta na qual 

Prometeu embarca contra a tirania divina.   
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O CONTROLE E A VIGILÂNCIA PRESENTES EM GAME OF THRONES 

 

Douglas do Nascimento Lima 

(UEPB)  

Rafael Francisco Braz 

(UFPB) 

Introdução 

 

É inegável a contribuição de Michel Foucault para a sociedade moderna. Seus estudos, 

perpassam diversas áreas do conhecimento como a filosofia, psiquiatria, antropologia, 

sociologia dentre outras áreas. Com uma temática ampla e distinta, no entanto, citaremos apenas 

algumas como forma de situar o leitor sobre a importância de suas obras para o entendimento da 

sociedade em sua conjuntura atual, assim, sua temática circula pelo campo da sexualidade, 

discurso, estudos relacionados ao poder e sua aplicação e evolução relacionados a vigilância 

como forma subjugar os indivíduos a um controle disciplinar, essa última, é que nos interessa 

nesse momento trabalhar nesta pesquisa. 

Até a primeira metade do século XVIII, o poder era aplicado ao corpo dos indivíduos 

que cometessem algum crime como forma de punição e esse poder era centrado na figura do rei. 

As punições podiam variar de acordo com o crime, contudo, seguiam um mesmo padrão – as 

aplicações das penas eram abertas ao público, uma forma do rei manter a população sob controle 

por meio do medo. 

As punições e/ou suplícios eram as mais variadas para quem cometessem crimes, como 

por exemplo, a tortura, a redução e precarização da alimentação, eram jogados em masmorra, 

percorriam as ruas pelados portando o objeto do crime, tinham seus corpos queimados ou 

amarados a quatro cavalos, entre tantos outros rituais de punições. Podemos, assim, dizer que o 

condenado por algum crime passaria por verdadeiro ―inferno‖ em vida. 

Mediante as formas de suplícios/humilhações, começa a surgir um sentimento de revolta 

por parte da população. É a partir de meados da segunda metade do século XVIII e início do 

século XIX, os juristas começam a buscar novas formas de punição, podemos marcar que é a 

partir desse momento que nascem as prisões e, também, uma nova forma de aplicação do poder 

pautada na vigilância. 

Nessa nova perspectiva de aplicação de poder, ou mesmo, ótica do olhar, não mais serão 

submetidos a castigos físicos os indivíduos que transgrediram as normas, mas sim a vigilância, 

mecanismo que vai coagir, prevenir e punir qualquer forma de transgressão das leis e, ainda, 
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disciplinar os indivíduos. Essa nova forma de aplicação de poder possibilita o Estado tomar os 

corpos desses indivíduos e tirar todo o potencial desses corpos para a realização de atividades, 

vemos então que essa forma de punir também é uma forma econômica de aplicação de poder. 

Essa nova técnica de aplicação de poder baseia-se em conceito desenvolvido por Jeremy 

Bentham, o qual denominou de estrutura Panóptica, estrutura por meio dá qual se permite vigiar 

de forma permanente e continua os indivíduos. É a partir desse conceito de Bentham, que se 

baseiam as mais modernas e tecnológicas formas de vigilância, como exemplo; câmeras, GPs, 

redes sociais e os satélites de monitoração. 

Nessa linha de raciocínio, evidenciamos não haver mais limites para a aplicação da 

vigilância, pois seus limites ultrapassam o mundo real, atingindo outros mundos – virtual, 

literário, fictício e cinematográfico – esses fatos reforçam a ideia de estarmos inseridos em uma 

sociedade disciplinar de vigilância.   

Diante da inquietação de estarmos vivendo em uma sociedade de vigilância – onde todos 

os passos são vigiados, seja no mundo real, virtual e fictícios – nos propomos nesta 

comunicação analisar as formas de vigilâncias presentes na série televisiva Game of Thrones na 

primeira temporada. Ressaltamos as seguintes formas de vigilância e objeto de nosso estudo 

presentes em Game of Thrones na primeira temporada: a grande Muralha, os Deuses Antigos e 

os Pássaros 

A referida temporada da série é uma adaptação dos livros As Crônicas de Gelo e Fogo – 

mais especificamente do seu primeiro volume – (a obra é centrada no gênero fantasia) do 

escritor norte americano George Raymond Richard Martin ou, simplesmente, George R.R. 

Martin.  

A série televisiva Game of Thrones foi estreada em 2011, transmitida pela rede de 

televisão americana HBO sob a direção executiva de David Benioff e D.B. Weiss. A narrativa 

fílmica gira em torno dos conflitos entre os Sete Reinos pelo controle do Trono de Ferro, pois o 

controlar garantirá sua sobrevivência durante o longo inverno que se aproxima. Reiteramos, 

novamente, o intuito do nosso trabalho, o de analisar as formas de vigilâncias na primeira 

temporada de Game of Trones. 

Nesta perspectiva, conduzimos a presente pesquisa, buscando evidenciar a aplicação do 

poder por meio da vigilância, que ultrapassa as barreiras do mundo real, mostrando a dimensão 

da manutenção do poder via vigilância. Esta pesquisa é de caráter quanti/qualitativa. 

O referencial teórico usado para a realização dessa pesquisa leva em consideração as 

questões discursivas na perspectiva de Foucault (1996), (2010). Enquanto para a questão do 
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poder, Foucault (1979), (1988) e Revel (2005); e em se tratando da vigilância Foucault (1987) e 

Iazbek (2012); e para entender alguns pontos sobre a série Jacoby (2012).  

Portanto, os focos recaem sobre as formas de vigilância na série Game of Thrones 

primeira temporada. Dessa forma, para a realização desta pesquisa optamos por dividir nosso 

artigo nas seguintes partes: no primeiro tópico nomeado - O poder em Foucault: as relações 

de micropoderes– expomos os mecanismos de controle do discurso bem como as relações de 

poder que permeiam a sociedade. 

Finalizamos com o segundo tópico chamado – vigilância e controle – expondo em breve 

relato considerações sobre a serie Game of Thrones e discorrendo a análise do corpus desse 

trabalho de conclusão de curso. Por último, nossas considerações finais e referências usadas na 

elaboração deste trabalho. 

Neste presente trabalho, buscamos mostrar a dimensão fluida, da aplicação do poder 

coercitivo na perspectiva da vigilância que perpassa as barreiras do mundo real com o ficcional 

através dos elementos analisados na série Game of Thrones em sua primeira temporada. Desta 

maneira, esperamos poder oferecer uma singela contribuição no tocante ao estudo da vigilância 

nos campos sociais e filosóficos do saber. 

 

O poder em Foucault: as relações de micropoderes 

 

Nesse momento, se faz necessário nos situarmos a respeito do termo poder, para isso 

recorremos ao próprio Foucault (1988),  

 
Parece-me que se deve compreender o poder, primeiro, como a multiplicidade 

de correlações de forças imanentes ao domínio onde se exercem e constitutivas 

de sua organização; o jogo que, através de lutas e afrontamentos incessantes as 
transforma, reforça, inverte; os apoios que tais correlações de força encontram 

umas nas outras, formando cadeias ou sistemas ou ao contrário, as defasagens e 

contribuições que as isolam entre si; enfim, as estratégias em que se originam e 

cujo esboço geral ou cristalização institucional toma corpo nos aparelhos 
estatais, na formulação da lei, nas hegemonias sociais. (FOUCAULT, p. 102-

103). 

 

De acordo com o pensamento foucaultiano, o poder não é uma coisa nem uma 

propriedade, ele não está localizado somente no governo ou no estado, ele encontra-se 

distribuído em várias instancias da sociedade. Conforme afirma Revel (2005, p., 67), ―Foucault 

nunca trata do poder como uma entidade coerente, unitária e estável, mas de "relações de 

poder" que supõem condições históricas de emergência complexas e que implicam efeitos 

múltiplos [...]‖.  



 

 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

697 

 

O poder é uma rede relacionamentos de relações sociais (micropoderes), isso quer dizer 

que em todos os lugares em todas as classes sociais há sempre relações de poder, o Estado não é 

o órgão central e único do poder, há um deslocamento de lugar, onde o poder se descola do 

centro para as extremidades (instituições como, família, escola, igreja, presidio, hospital). 

 

[...] tomar o poder como um fenômeno de dominação maciço e homogêneo de 

um indivíduo sobre os outros, de um grupo sobre os outros, de uma classe 

sobre as outras, mas ter bem presente que o poder – desde que não seja 
considerado de muito longe – não é algo que se possa dividir entre aqueles que 

o possuem e o detêm exclusivamente e aqueles que não o possuem e lhe são 

submetidos. O poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, 
como algo que só funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui e ali, nunca 

está em mãos de alguns, nunca é apropriado como uma riqueza ou um bem. O 

poder funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas, os indivíduos não só 

circulam, mas estão sempre em posição de exercer este poder, e de sofrer sua 
ação; nunca são alvo inerte ou consentido do poder, são sempre centros de 

transmissão. Em outros termos, o poder não se aplica aos indivíduos, passa por 

eles (FOUCAULT, 1979, p. 183). 
 

O poder é acima de tudo coercitivo, controlando e disciplinando os indivíduos. 

Diferentemente, do que acontecia durante o século XVII e primeira metade do século XVIII, 

onde as punições para quem cometesse algum crime eram as mais cruéis possíveis, trata-se de 

verdadeiros suplícios, que levava o condenado a pior das mortes, pois os rituais de torturas 

(suplícios) eram abertos ao público, uma verdadeira demonstração de poder do rei, além de ser 

também uma forma de controle da população.  

Esse panorama começa a mudar quando juristas, pensadores e filósofos do século XVIII, 

buscam uma nova forma de punição, pois o suplício já não é bem visto pela população. Essas 

formas de aplicação de poder nascidas na segunda metade século XVIII, torna-se foco da obra 

Vigiar e punir de Michel Foucault, conforme Yazbek (2012) a obra discorre sobre, 

 

[...] interessa sublinhar que a análise genealógica desenvolvida em Vigiar e 

punir não se constitui no estudo da ―prisão‖ propriamente dito, mas de toda 

uma ―tecnologia de poder‖ egressa da segunda metade do século XVIII, 
momento em que as práticas punitivas ocidentais sofrem uma modificação 

fundamental: uma generalização da detenção como forma de principal de 

punição terá lugar aqui, apontando para a configuração de uma nova economia 
do poder na qual o corpo suplicado será substituído pelo corpo disciplinado 

pelos dispositivos de exame e vigilância‖. (YAZBEK, p., 107-108). 

 

Percebemos que o nascimento de uma nova forma de punição, deixando de lado os 

suplícios aplicados ao corpo físico do indivíduo (dando espaço para a ―popularização‖ da prisão 

como forma de punição), para moldar, disciplinar, adestrar o corpo e a mente por meio de 
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mecanismos de controle sob a perspectiva do olhar (vigilância), ou seja, formas de exercer o 

poder e produzir um determinado tipo de sociedade. 

Nesse sentido, instituições como, a escola, prisão, hospícios, quarteis, eram recintos de 

condicionamentos, onde os indivíduos são colocados por um determinado período para moldar 

sua conduta e disciplinar seu comportamento. Por disciplina entende-se como sendo, ―certo 

número de técnicas de coerção que exercem um esquadrinhamento sistemático do tempo, do 

espaço e do movimento dos indivíduos e que atingem particularmente as atitudes, os gestos, os 

corpos: Técnicas de individualização do poder‖. (REVEL, 2005, p., 35). 

Essa nova forma de punir (vigilância) baseia-se na estrutura do Panóptico idealizado 

pelo filosofo Jeremy Bentham (1748-1832). Yazbek (2012), descreve o Panóptico Bentham 

como, 

 

[...] uma construção periférica, em forma de anel, com uma torre de vigilância 

em seu centro. O edifício é dividido em celas, cada qual possuindo duas janelas 
– uma para o exterior, por onde entra a luz, e uma para o interior, de frente para 

a torre central. A torre central, por sua vez, possui janelas que permitem olhar 

através das janelas interiores das próprias celas. Sendo assim, basta situar o 
vigilante na torre central para assegurar a vigilância daqueles que estão presos 

nas celas. O jogo de luminosidade – que emana das janelas que dão para o 

exterior das celas – permite que o vigilante veja sem ser visto. [...] trata-se de 

induzir no detendo um estado consciente e permanente de visibilidade que 
assegura o funcionamento automático do poder. (YAZBEK, p. 114-115).  

 

Aplicando esse princípio em nosso contexto social, podemos dizer que vivemos em uma 

sociedade vigilante, a vigilância se dá seja por meios das instituições (Estado, escola, hospitais, 

quarteis, etc.), seja por dispositivos (câmeras, GPS, satélites etc.), estamos sendo 

constantemente vigiados e, consequentemente, condicionados por esse poder.   

 

Vigilância e Controle 

 

Incialmente, faz-se necessário situarmos o(s) leitor(res) a respeito da série televisiva 

Game of Thrones, pois alguns elementos (que denotem a condição de vigilância) e estão 

presentes na série, serão o foco principal desta análise. Estreada em 2011, no canal HBO, canal 

a cabo da rede de televisão norte-americana, em sua primeira temporada a série atingiu a 

impressionante marca de aproximadamente 2,5 milhões de telespectadores em média a cada 

episódio. 

Devido ao sucesso estrondoso, a série (na primeira temporada), logo, conquista fãs em 

todo o mundo, inclusive no Brasil. Atualmente, a série está na sua sétima temporada, que deverá 



 

 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

699 

 

ser a penúltima temporada dessa série televisiva, como consequência de tanto sucesso vieram 

vários prêmios dentre, os quais destacamos os diversos Emmy. 

Baseada em As Crônicas de Gelo e Fogo (volume composto por cinco livros) do romancista 

George R. R. Martin de origem norte-americana, que foram publicados pela editora Bantam 

Spectra (1996), a narrativa possui contornos que beiram o fantástico (presença das feras míticas, 

dragões e além de mortos vivos) que possui como cenário o período medieval. Jacoby (2012) 

nos conta ainda sobre a série, 

 

A narrativa se concentra nos conflitos dinásticos que dividem os Sete Reinos 

sob a sombra de uma catástrofe iminente. Essa catástrofe pode ser obra de seres 
nefastos e talvez seja o fim da narrativa, mas a escolha de Martin em manter o 

foco nos personagens demasiadamente humanos, com suas falhas 

demasiadamente humanas, foi tão bem-feita que conquistou legiões de fãs do 
assim chamado ―realismo corajoso‖ da narrativa. (JACOBY, 2012, p. 9). 

 

A série traz à tona, as diversas lutas pelo poder, pelo acumulo de fortuna, pela honra, os 

sentimentos mais vis que habitam nos corações dos seres humanos, a imposição do poder por 

meio da violência e em várias das vezes a morte, a histórias de intrigas, e anseios que 

atravessam, as vidas dos habitantes dos Sete Reinos de Westeros, talvez esses sejam de fato os 

―ingredientes mágicos‖, conferem tamanho sucesso a essa obra televisiva. 

Outro ponto a se destacar é com relação a delimitação desse trabalho, diz respeito ao fato 

de que nós iremos nos deter, apenas, a primeira temporada do seriado Games of thrones, uma 

vez que os elementos a serem analisados, embora apareçam nas demais temporadas não sofrerão 

alterações em sua função aos olhos do referencial teórico utilizado como aporte para realização 

desse trabalho. Os elementos a serem analisados dentro da série são: a muralha, Deuses Antigos 

(As árvores) e os corvos, pois rementem a condição de constante vigilância. 

Análise será desenvolvida com base na estrutura panóptica estudada por Foucault em seu 

livro Vigiar e punir (1987) e de acordo com conceitos de poder, controle, disciplina e vigilância 

ambos de ordem foucaultiana. Novamente faremos uma breve retomada a respeito da estrutura 

panóptica afim de facilitar seu entendimento, conforme as palavras de Foucault (1987) o 

panóptico é,  

 
O aparelho disciplinar perfeito capacitaria um único olhar tudo ver 

permanentemente. Um ponto central seria ao mesmo tempo fonte de luz que 

iluminasse todas as coisas, e lugar de convergência para tudo o que deve ser 

sabido: olho perfeito a que nada escapa e centro em direção ao qual todos os 
olhares convergem. Foi o que imaginara Ledoux ao construir Arc-et-Senans: no 

centro dos edifícios dispostos em círculo e que se abriam todos para o interior, 

uma alta construção devia acumular as funções administrativas de direção, 
policiais de vigilância, econômicas de controle e de verificação, religiosas de 
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encorajamento à obediência e ao trabalho; de lá viriam todas as ordens, lá 
seriam registradas todas as atividades, percebidas e julgadas todas as faltas; e 

isso imediatamente, sem quase nenhum suporte a não ser uma geometria exata. 

(FOUCAULT, 1987, p.146). 

 

Agora, traremos exemplos imagéticos dessa estrutura, como forma de sintetizar as 

palavras de Foucault em um plano visual. 

 
Figura 1:  J. Bentham. Planta do Panópitico. 

 
Fonte: (FOUCAULT, 1987, p., 43). 

 

  Com o do desenvolvimento da estrutura panóptica, muda-se o rumo não só das prisões 

– como pensado inicialmente – mas, também de outras instituições, como é o caso das escolas, 

fabricas, entre outras instituições. É a partir do aprimoramento dessa perspectiva a sociedade 

começa a ganhar contornos disciplinares, até chegarmos a nossa contemporaneidade, na qual, 

somos permanentemente vigiados e consequentemente controlados pelas diversas estruturas 

panóticas existente na sociedade.  

 

Figura 2: Castelo de Winterfell. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: DVD; 1ª Temporada; disco 1; capítulo 1 

 

Na figura 1, temos o modelo do cárcere perfeito (estrutura panóptica) projetado pelo 

filosofo inglês Jeremy Bentham, que na qual se coloca um vigilante em um ponto estratégico 

(torre), de onde ele poderia vigiar os encarcerados sem ser notado, assim, os presos não 

transgrediriam as normas, pois não sabem se o vigilante está ou não em seu posto,  

Na figura 2, temos o Castelo de Winterfell, (um dos cenários da série Game of thrones), 

o mesmo é cercado por torres, elas serviam como pontos de vigilância no caso de possíveis 
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conflitos entre reinos, era possível por meio delas observar a chegada dos inimigos a uma 

determinada distancia, possibilitando o ganho de tempo para um contragolpe.  

Logo, podemos notar que ambas as figuras se assemelham, pois, exprimem condição de 

vigilância, assim, indo ao encontro das palavras de Foucault (1987, p., 170), ―O esquema 

panóptico é um intensificador para qual quer aparelho de poder: assegura sua economia (em 

material, em pessoal, em tempo); assegura sua eficácia por seu caráter preventivo, seu 

funcionamento contínuo e seus mecanismos automáticos‖.  

 

A muralha 

 

A muralha é uma gigantesca construção com aproximadamente 500 Km de extensão por 

200 m de altura, que protege toda costa norte dos sete reinos de ameaças como, dos selvagens, 

Caminhantes Brancos e de qualquer outra ameaça que exista além dela. 

A construção da muralha é atribuída a Brandon Stark (o construtor), sua estrutura é 

composta do gelo solido e rocha, pois a sua construção já soma mais oito mil anos, fato esse que 

dá margem para histórias que dizem que além dos compostos que compõem sua estrutura física, 

nela também haveria algum tipo de magia, que explicaria toda longevidade desse monumento. 

A muralha é guardada pelos guardiões da noite que é uma ordem militar que se distribui 

em fortalezas ao longo da muralha. As fortalezas são, o Castelo Negro, o castelo Atalaialeste do 

Mar, a Torre Sombria, o castel Fortenoite e a última é Dádiva (propriedade cedida pela Casa 

Stark a Patrulha da Noite para seu sustento e suporte). 

Partindo da perspectiva de vigilância proposta por Foucault, a muralha assemelha-se ao 

modelo do panóptico, por se tratarem de um certo tipo de poder coercitivo, na forma de controle 

e vigilância dos indivíduos presentes na muralha, uma vez que os membros da Patrulha da Noite 

são em sua maioria são indivíduos infratores da lei como podemos ver no diálogo entre Yoren 

membro da Patrulha da Noite e Tyrion Lannister, 

 

-Tyrion: Então, você vaga pelos sete reinos capturando batedores de carteira e 
ladrões de cavalo e os traz pra cá como recrutas? 

-Yoren: Sim. Mas, nem todos eles fizeram coisas ruins, alguns são pobres 

coitados procurando comida, outros bem-nascidos procurando a glória‖. (DVD; 
1ª Temporada; disco 2; capitulo 3) 

  

Logo, tanto a muralha quanto a Patrulha da Noite são instituições disciplinares, pois 

como afirma Foucault (1987),  
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A disciplina "fabrica" indivíduos; ela é a técnica específica de um poder que 
toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de seu 

exercício. Não é um poder triunfante que, a partir de seu próprio excesso, pode-

se fiar em seu superpoderio; é um poder modesto, desconfiado, que funciona a 
modo de uma economia calculada, mas permanente. Humildes modalidades, 

procedimentos menores, se os compararmos aos rituais majestosos da 

soberania ou aos grandes aparelhos do Estado. (FOUCAULT, 1987, p.143). 

 

Desse modo, a disciplina é um meio de garantir o controle sobre esses indivíduos, já que 

―o exercício da disciplina supõe um dispositivo que obrigue pelo jogo do olhar; um aparelho 

onde as técnicas que permitem ver induzam a efeitos de poder, e onde, em troca, os meios de 

coerção tornem claramente visíveis aqueles sobre quem se aplicam‖. (FOUCAULT, 1987, p. 

143). 

Ser membro da Patrulha da Noite, também, é uma forma punição para os indivíduos que 

transgredem a lei, pois ―eles recebem uma escolha entre ―vestir-se de negro‖, isto é, jurar 

defender Westeros com a vida dos horrores inenarráveis para lá da Muralha, ou a morte‖. 

(JACOBY, 2012, p., 169). Assim, em vez do rei impor-lhes castigos físicos ou simplesmente 

mata-los, o rei toma seus corpos si, após um longo processo de ―adestramento‖, onde esses 

indivíduos que antes praticavam crimes contra a sociedade agora irão defende-la com sua vida, 

caso necessário. 

Nesse contexto, a muralha torna-se uma espécie de ―albergue penal‖ onde os indivíduos 

que ali estão inseridos, modificando sua conduta por meio dessa ―uma arquitetura que seria um 

operador para a transformação dos indivíduos: agir sobre aquele que abriga, dar domínio 

sobre seu comportamento, reconduzir até eles os efeitos do poder, oferecê-los a um 

conhecimento, modificá-los. As pedras podem tornar dócil e conhecível‖. (FOUCAULT, 1987. 

p., 144). 

 

Deuses Antigos (As árvores)  

 

A fé é conceito tipicamente do campo religioso, que perpassa as mais distintas 

sociedades sobrevivendo ao tempo e a história, e que estar intimamente as palavras crença, 

confiança, acreditar e adorar, alguns seres ou objetos, por acreditar que eles possuem poderes, 

que os tornam capazes de controlar os acontecimentos dentro de um continuo espaço-tempo, e a 

essas entidades são atribuídos os títulos de divindades (os Deuses). 

 A manifestação da fé se dá por meio de cultos, rituais ou práticas de adorações a essas 

entidades, que se diversificam de acordo com a sociedade e ao longo do tempo. Essa 
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manifestação da fé em nossa sociedade contemporânea, não é única e exclusiva do mundo real, 

ela também se materializa em diversas narrativas do mundo ficcional, como é o caso da série 

Game of Thrones, onde temos diversos Deuses com distintas formas de adoração. Contudo, para 

essa análise nos deteremos apenas aos Deuses Antigos (entidades fictícias presentes na série 

Game of Thrones), afim de demonstrarmos por meio dos foucaultianos que a fé é uma forma de 

disciplina e controle dos indivíduos. 

Os Deuses Antigos, são na verdade os espíritos da natureza, e são as divindades mais 

antigas cultuadas nos sete reinos e são representados pelas Árvores Corações, no entanto, 

atualmente o culto a esses deuses é quase que exclusividade das populações do Norte de 

Westeros e nas Ilhas de Ferro. O abandono da adoração aos Deuses Antigos é consequência do 

advento de Novos Deuses, nascendo assim a nomenclatura opositiva entre os Deuses Antigos e 

Novos Deuses. 

Podemos ver o a adoração e devoção aos Deuses Antigos (Árvore Coração), quando 

Bran Stark pede proteção para seu irmão (Robb Stark) e os outros como podemos em sua 

suplica aos Deuses Antigos, 

 

-Bran: Por favor cuide do Robb e cuide de todos os outros homens de 

Winterfell e do Theon também, eu acho. 
-Osha: Ouvi eles garoto? Os Deuses Antigos estão te respondendo. 

-Bran: O que você está fazendo aqui? 

-Osha: Também são meus Deuses, além da muralha são os únicos Deuses. 
(DVD; 1ª Temporada; disco 4; capitulo 8).  

 

O papel de vigilância aqui é dado pelo discurso ―a vigilância é um de seus principais 

instrumentos de controle. Não uma vigilância que reconhecidamente se exerce de modo 

fragmentar e descontínuo; mas que é ou precisa ser vista pelos indivíduos que a ela estão 

expostos como contínua, perpétua, permanente; que não tenha limites, penetre nos lugares mais 

recônditos, esteja presente em toda extensão do espaço‖. (FOUCAULT, 1979. p., XVIII). 

Nesse contexto, percebemos que adorarmos os Deuses porque eles possuem poderes, que 

os tornam onipresentes, ou seja, estão em todos os lugares nada escapa de seus olhos, mantendo 

os indivíduos disciplinados por ―temerem‖ seu poder, 

 
O poder disciplinar, ao contrário, se exerce tornando-se invisível; em 

compensação impõe aos que submete um princípio de visibilidade obrigatória. 

Na disciplina, são os súditos que têm que ser vistos. Sua iluminação assegura a 

garra do poder que se exerce sobre eles. É o fato de ser visto sem cessar, de 
sempre poder ser visto, que mantém o indivíduo disciplinar.  (FOUCALT, 

1987. p. 156).   

 



 

 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

704 

 

Outra cena, que merece destaque é quando Catelyn Stark vai conversar com seu 

prisioneiro Jaime Lannister e o mesmo vai questionar a existência dos Deuses Antigos, 

 

-Jaime: Que são esses deuses? 
Mais árvores para as quais seu marido orava? 

Onde estavam elas quando estavam cortando a cabeça dele? 

Se seus deuses são reais e se são justos, por que o mundo é tão cheio de 

injustiça? (DVD; 1ª Temporada; disco 5; capítulo 10). 
 

Neste momento, a questão da fé é que é imposta, pois a fé é uma forma de controle e, 

também, de disciplina, Foucault nos diz, ―que lá onde há poder há resistência e, no entanto (ou 

melhor, por isso mesmo) esta nunca se encontra em posição de exterioridade em relação ao 

poder‖ (FOUCAULT, 1988, p., 105). Ou seja, mesmo Jaime questionando o poder dos Deuses 

Antigos, não se tem como escapar da materialidade do poder, pois estamos sempre expostos as 

suas regras. 

 

Os pássaros (Corvos) 

 

Os corvos são aves ―inteligentes‖ que sofram treinados para transportarem mensagens 

entre os sete reinos.  

Sendo parte fundamental na transmissão de informações como podemos observar em 

alguns diálogos, 

 

-Luwin: O que? Haverá uma batalha na floresta dos Deuses? Hã? 

Facilmente as palavras de guerra se tornam atos, ainda não sabemos a 

verdade. Lord Stark, deve ser informado.     

-Catelyn: Não confio num corvo para levar a mensagem. (DVD; 1ª 

Temporada; disco 1; capitulo 2). 
-Varys: Acho que está confundindo negócios com prazeres.  

-Petyr Baelish: Estou? Todos os pássaros sussurram em seus ouvidos coisas 

muito bonitas. Acredite nós fornecemos para todos os gostos. 

-Varys: Com certeza! 
(DVD; 1ª Temporada; disco 3; capítulo 5).  

 
Como materialidade discursiva, os pássaros, na série são representados como agentes dos 

discursos de vigilância, ou seja, são formas menores de passar a informar, ou melhor, o 

conhecimento do escrito através de mensagem, que ―um poder da escrita é constituído como 

uma peça essencial nas engrenagens da disciplina. Em muitos pontos, modela-se pelos métodos 

tradicionais da documentação administrativa‖. (FOUCAULT, 1987. p. 157). 
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Outro ponto a se destacar, com relação aos agentes dos discursos de vigilância, que 

encontram no personagem Lorde Varys uma onisciência absoluta, como o mesmo afirma 

durante um diálogo que teve com Catelyn, 

 

-Catelyn: Como sabia que eu estava vindo? 

-Varys: Sabedoria é o meu negócio milady. Por acaso trouxe sua adaga?   
-Varys: meus pássarinhos estão por toda parte, até mesmo norte, eles 

sussurram para mim as histórias mais incomuns. (DVD; 1ª Temporada; disco 2; 

capítulo 3).  

 
O fato de Varys ter conhecimento sobre os acontecimentos mais relevantes que ocorrem 

nos sete reinos, possibilita-o manipular os fatos e controlar suas consequências por meio de, 

―uma série de mecanismos de vigilância que aparecem entre os séculos XVIII e XIX e que têm 

como função não tanto punir o desvio, mas corrigi-lo, e, sobretudo, preveni-lo: Toda a 

penalidade do século XIX transforma-se em controle, não apenas sobre aquilo que fazem os 

indivíduos - está ou não em conformidade com a lei? - mas sobre aquilo que eles podem fazer, 

que eles são capazes de fazer, daquilo que eles estão sujeitos a fazer, daquilo que eles estão na 

iminência de fazer‖.  (REVEL, 2005, p. 29). 

 

Conclusão 

 

Neste trabalho, foi desenvolvida a análise analítica/interpretativa das estruturas de 

vigilância na série televisa Game of Thrones. Partimos da perspectiva de que paulatinamente ao 

passo que essas estruturas de vigilância exercem seu papel primário – o de vigiar – elas também 

exercem um poder coercitivo controlador sobre os indivíduos que estão dentro de campo de 

visibilidade.  

Concernente a relevância desse estudo, que traz em sua temática a aplicação do poder – 

não mais como forma de castigos/punições físicos severos sobreposto àqueles que cometiam 

crimes ou contrariavam a ordem vigente – tais formas de aplicação do poder datam entre os 

séculos XII e XVIII – centrados na figura de um soberano o rei, mas a partir de uma nova forma 

de se aplicar o poder, que pauta-se na vigilância, como forma de controlar e adestrar os 

indivíduos, no entanto, esse princípio já se faz presente na obra audiovisual Game of Thrones, 

que tem seus acometimentos narrados na Idade Média. 

A análise do corpus onde a partir da perspectiva da aplicação do poder como forma de 

vigilância, analisaremos as seguintes estruturas presentes na série Game of Thrones: A Muralha, 

Deuses Antigos (As árvores coração) e os Pássaros (Corvos), pois, essas estruturas que denotam 
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vigilância, desempenham um papel de relevância em se tratando da manutenção e aplicação do 

poder. 

   Podemos constar, por meio das analises, a materialização de um poder – poder esse 

que alvo de estudo do filosofo francês Michel Foucault –, existente nas diversas sociedades 

contemporâneas, incluindo a nossa, que fora transposto para realidade cinematográfica e se 

apresenta na obra televisual em questão, com os mesmos padrões coercitivos manifestados no 

mundo real. 
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Palavras Iniciais 

 

Em nossa literatura podemos encontrar uma diversidade de obras que retratam a 

identidade do Nordeste brasileiro sendo essas, de certa maneira, responsáveis pela disseminação 

e criação das várias identidades dos sujeitos em nossa sociedade. Com base nesse contexto, 

nosso trabalho objetiva analisar o discurso literário acerca do nordeste em Vidas Secas, 

observando como os mecanismos de exclusão corroboram para uma construção equivocada e 

preconceituosa acerca do nordestino no imaginário social, sobretudo em redes sociais.  

Na atualidade, as mídias digitais e sociais se tornaram mais uma ferramenta para a 

disseminação da informação, visto que tem um alcance considerável e se apresenta de forma 

democrática; hoje uma grande parcela da população se informa, cria opiniões a partir do 

manuseio das ferramentas disponíveis nas mídias sociais. No entanto, a que possui um maior 

alcance ainda é a mídia televisa que insiste em reproduzir, a partir do discurso literário, 

telenovelas que, em sua maioria, apresentam um caráter estereotipado transmitidas no horário 

nobre, para atingir um maior número de pessoas. Sendo assim, as novelas e minisséries, através 

da técnica da repetição e todo um aparato tecnológico, reforçam os estereótipos do sujeito 

nordestino quando representam os sotaques, as paisagens (com predominância de solo e 
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vegetação árida), os efeitos/edições de imagens que contrastam como o paraíso das capitais do 

sudeste, ou ainda, com os efeitos da luminosidade e cores (sempre amarelada ou alaranjada), 

bem como na forma como os personagens nordestinos se comportam: sempre com aspectos 

animalescos e grotescos, ou seja, o sujeito nordestino é aquele que precisa passar por uma 

domesticação ou uma docilização.  

Com base na Análise do Discurso francesa (AD), na esteira de teóricos como, Foucault 

(2002), Pêcheux (1999), Albuquerque (2009), Gregolin (2003), Hall (2006), nosso trabalho 

objetiva, assim, analisar os contrapontos entre a imagem/identidade do nordestino 

discursivizada em Vidas Secas (discurso literário) e em dois casos emblemáticos, em que os 

comentários em redes sociais foram punidos pelo Ministério Público por motivos de xenofobia e 

preconceito.  

Os comentários foram situados em dois momentos distintos: Na campanha eleitoral 

quando a presidenta Dilma Rousseff ganhou as eleições sobre José Serra em 2010, e Aécio 

Neves em 2014. O primeiro comentário refere-se à estudante de direito Mayara Petruso, que foi 

punida pela Justiça Federal de São Paulo por disseminar comentários preconceituosos contra o 

nordestino na internet. E o segundo refere-se ao Edson Bueno Toledo que foi denunciado ao 

Ministério Público sob a acusação de incitar o preconceito. Ambos foram condenados, mas por 

serem réus primários as penas foram revertidas em serviços à comunidade. 

 Durante a gestão administrada pelo Partido dos Trabalhadores, ficou evidente uma 

divisão da população do país, muitas vezes influenciada pela mídia brasileira, na qual se criou 

no imaginário social que as pessoas mais carentes, sobretudo concentradas nas regiões Norte e 

Nordeste, votariam no governo do Partido dos Trabalhadores para assegurar o ―Bolsa Família‖, 

programa instituído no governo Lula para beneficiar as famílias mais carentes e proporcionar o 

básico para sobreviver: alimentação, acesso à educação e à saúde. Por outro lado, as regiões de 

―prestígio‖ e de ―intelectuais‖ – a sul e sudeste - votariam visando uma melhoria no governo e 

para o Brasil, assim deveriam eleger o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). A partir 

dessa divisão, ficou evidente que se intensificaram discursos de segregação entre as regiões 

Norte e Nordeste e Sul e Sudeste (as últimas sempre consideradas a partir da visão do 

dominador, como as mais desenvolvidas em vários aspectos, sobretudo culturais). 

A fim de uma melhor sistematização, nosso trabalho divide-se em dois momentos: No 

primeiro momento, analisamos o sujeito nordestino em Graciliano Ramos e suas questões 

identitárias, especificamente em sua obra Vidas Secas (1938). Observaremos como os 

personagens sofrem como o processo de esteriotipização e de ―apagamento‖ de suas 

identidades: o Pai, por não apresentar certo grau de escolaridade e pela nítida dificuldade em 
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lidar com as palavras, e os filhos, por não terem nomes. Graciliano Ramos busca, em sua obra, 

realizar uma literatura de resistência na qual enfatiza que aquela família de retirantes representa 

tantas outras que se encontram nas mesmas condições de vida precária, fazendo assim uma 

pertinente crítica social.  E no segundo momento, analisaremos os dois comentários retirados 

das redes sociais, onde há uma reiteração de discursos preconceituosos sobre o 

nordeste/nordestino e os mecanismos de punição sofridos pelos dois infratores – quando 

observamos as justificativas do Ministério Público para deliberar as medidas punitivas. Com 

base nos aspectos analisados, notamos como os discursos passam a representar vontades de 

verdade constituídas de preconceitos e estereótipos quando são materializados nas redes sociais. 

Mas percebemos, também, que tudo o que proferimos publicamente passa por um controle, uma 

vigilância e que podem sofrer consequências tanto positivas quanto negativas.  

 

O nordestino em Graciliano Ramos: questões identitária 

 

É um traço característico de Graciliano Ramos apresentar em suas obras os discursos 

partindo da formação discursiva do dominante, esta ironia tem a finalidade de realizar uma 

crítica acerca deste cenário no qual as relações de poder tendem a excluir e silenciar o 

dominado. Com este recurso, Graciliano, em sua função de autor, busca ―despertar desconfiança 

daquilo que se afirma; joga com as palavras não visando impor verdades, mas suscitar dúvidas, 

fazer rir das certezas, buscando o avesso da palavra e do poder‖ (ALBUQUERQUE, 2009, p. 

257). Isto é, suscitar em seu leitor o poder da dúvida e da criticidade acerca dos ditos e não 

ditos. Este é um dos papéis da literatura: incomodar, refletir, dar voz aos silenciados e apagados 

da nossa história. 

Com base nessa perspectiva, trazemos os estudos apresentados por Hall (2006), com o 

intuito de compreendermos como os processos identitários são construídos. Para Hall essa 

construção se materializa através dos processos de interação entre os sujeitos em um dado 

momento da história com a sociedade em que estão inseridos. Essa formação da identidade é 

construída com base nas necessidades do meio, ou seja, não é algo sólido, pelo contrário, são 

voláteis, líquidas e instáveis. Sendo assim, Hall afirma que ―O próprio processo de 

identificação, através do qual nos projetamos em nossas identidades culturais, tornou-se mais 

provisório, variável e problemático‖ (HALL, 2006, p. 12).  

Esse é o sujeito discursivo nordestino, que tem sua identidade atravessada pela história e 

pelos discursos que permeiam seu convívio social. Contudo, temos o discurso midiático, que é 

responsável por, ao longo da história, produzir sujeitos mediante suas vontades de verdade, ou 
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seja, em busca de atender a indústria cultural. Para Gregolin (2003, p. 97) ―O que os textos da 

mídia oferecem não é a realidade, mas uma construção que permite ao leitor produzir formas 

simbólicas de representação da sua relação com a realidade concreta‖. Isso se dá a partir do 

mecanismo da repetição incessante de determinados enunciados, como veremos mais adiante 

com a análise dos comentários das redes sociais. 

Para Albuquerque (2009) toda essa necessidade de enquadrar o nordestino em bolha 

totalmente estigmatizada, compreende uma ―estratégia da estereotipização‖ entende-se que:  

 

é um discurso assertivo, repetitivo, é uma fala arrogante, uma linguagem que 

leva à estabilidade acrítica, é fruto de uma voz segura e autossuficiente  que se 
arroga o direito de dizer o que é o outro em poucas palavras. O estereótipo 

nasce de uma caracterização grosseira e indiscriminada do grupo estranho, em 

que as multiplicidades e as diferenças individuais são apagadas, em nome de 
semelhanças superficiais do grupo (ALBUQUERQUE, 2009, p. 30). 

 

Esse processo sociohistórico resulta em uma identidade mitificada e sempre associada a 

elementos de ordem pejorativa como a seca (referindo-se tanto ao solo da região quanto às 

personalidades de seus moradores), fome, desnutrição, analfabetismo, e outros, como podemos 

comprovar na própria linguagem de Graciliano Ramos ―Na planície avermelhada os juazeiros 

alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados 

e famintos.‖ (RAMOS, 2001, p.6). Deste modo, tais características evidenciam-se no processo 

de construção e estereotipização dos sujeitos, esses estigmas pré-construídos corroboram para 

evidenciar as regiões Sul e Sudeste, isto é, resultam na construção social de uma vontade de 

verdade que só reforça o preconceito entre o sul/sudeste para com o norte/nordeste. 

Partindo da construção imagética discursiva na qual a mídia faz acerca do Rio de 

Janeiro, podemos observar uma duplicidade de sentidos: o primeiro como uma Cidade 

extremamente violenta, sem leis, dominada pelo tráfico de drogas, na qual os índices de 

violência são exorbitantes, porém há outro discurso que contradiz todos esses dizeres, o da 

―cidade maravilhosa‖, da ―garota de Ipanema‖, mas essa relação com a região Nordeste não é 

feita na mesma intensidade, pelo contrário, há uma necessidade mercadológica em reforçar o 

discurso de um pseudo-dominador tido como figuras que devem ditar um padrão de língua, 

comportamento, cultura, etc. Vejamos o que diz Albuquerque sobre este discurso da miséria: 

 

O Nordeste e o nordestino miserável, seja na mídia ou fora dela, não são 
produtos de um desvio de olhar ou fala, de um desvio no funcionamento do 

sistema de poder, mas inerentes a este sistema de forças e dele constitutivo. O 

próprio nordeste e os nordestinos são invenções destas determinadas relações 
de poder e do saber a eles correspondentes (ALBUQUERQUE, 2009, p. 31). 
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Essa construção se dá a partir do momento em que há o deslocamento do discurso 

literário, obra fictícia, para se tornar meio de propagação de preconceitos na mídia, sobretudo 

televisiva. Sabemos do papel da mídia e sua função como um dispositivo de poder que é 

utilizado como meio de disseminação de um ideal para atender um determinado grupo, visto que 

são os discursos que produzem os sujeitos. Assim, ―A identidade torna-se uma ―celebração 

móvel‖; formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos 

apresentados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam‖ (HALL, 2006, p. 13). 

Deste modo, notamos que esta prática em, certo ponto, culmina em tornar a região Nordeste 

mais visível, mas mediante várias contradições. Ela torna-se visível por suas belas praias, por 

seus eventos culturais, porém torna-se invisível quanto ao caráter de qualificação social e de 

reafirmação de uma identidade genuinamente representativa.  

Vejamos melhor do que se trata a obra em análise: Vidas secas – publicada em 1938 -

narra a história de uma família de retirantes nordestinos em busca da sobrevivência e em fuga da 

seca. O livro é estruturado em treze capítulos, mas não precisamos ler em ordem cronológica, 

menos o primeiro capítulo intitulado, ―Mudança‖ onde vemos a família de retirantes em busca 

de um lugar para se abrigar e se animam ao encontrar uma fazenda com um pouco de água e o 

último ―fuga‖ que retrata a partida da fazenda pelo motivo da seca ter chegado naquele 

ambiente. Com essa estratégia o autor demonstra que isso é um processo cíclico e que este é seu 

destino - sempre fugir da seca para não morrer.  

Graciliano Ramos utiliza de vários enunciados para descrever os personagens como: 

infelizes, famintos, grossos, agressivos. O ambiente é sempre descrito como algo seco, feio e 

quente: ―A caatinga estendia-se de um vermelho indeciso salpicado de manchas brancas que 

eram ossadas‖. (RAMOS, 2001, p. 07). Com essa caracterização dos aspectos regionais, o autor 

faz uma correlação com os aspectos emocionais dos personagens, essa ―secura‖ e ―aridez‖ se 

mesclam tanto com o solo, como no modo de agir dos personagens - o que, de certo modo, 

acaba sendo utilizado no imaginário preconceituoso de uma sociedade excludente quando 

apregoa o discurso de que os nordestinos são pessoas grossas e sem educação. No entanto, o 

autor desperta no leitor que essa regularidade não pode e não deve ser vista como algo ―natural‖ 

e ―real‖, mas procura instaurar questionamentos acerca desta região. Utilizando, assim, tais 

enunciados como marcas identitárias e não de caráter pejorativo.  

Outro posicionamento pertinente de Graciliano Ramos em Vidas Secas é enfatizar a 

importância do uso da linguagem no processo de interação. De acordo com a narrativa, Fabiano 

e sua família estão condicionados a um único destino - viver como retirantes fugindo da seca - 

visto que ao longo da obra, são constantes as retomadas dos discursos nos quais eles se 
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lamentam por não poderem constituir um lar na fazenda em que estão alojados: ―Suspirou. Que 

havia de fazer? Fugir de novo, aboletar-se noutro lugar, recomeçar a vida‖. (RAMOS, 2001, p. 

50), Ou seja, estão sempre nesse processo cíclico, nestes deslocamentos, sempre fugindo da seca 

e da fome, mas consideramos com um mecanismo de resistência.  

Como analistas do discurso não podemos desconsiderar o processo sociohistórico da 

obra. Graciliano Ramos fala do lugar que lhe constituiu, ou seja, o nordeste; logo, essa ótica 

resulta em vivências de uma dada condição de produção acerca do universo nordestino. É 

interessante observar que o livro Vidas Secas foi publicado em 1938 e nesse período, o mundo 

passava por uma crise econômica e estava no período que antecederia a segunda guerra mundial 

(que durou de 1939-1945). Aqui no Brasil estávamos sob o governo do Presidente Getúlio 

Vargas, este que era intolerante com os ideais do comunismo, o que determinou o exílio ou à 

prisão de vários artistas, entre eles, Graciliano Ramos.   

Diante da grandeza da obra de Graciliano Ramos, podemos observar sua escrita como 

um movimento de resistência, por retratar essa temática tão estigmatizada, utilizando os vários 

efeitos de sentidos para causar no leitor essa sensação de inquietude acerca do tema. Vejamos 

adiante como estes dizeres articulados por Graciliano retomam outras nuanças a partir de outros 

sujeitos que falam de outros lugares, sobretudo nas redes sociais.  

 

Comentários de Facebook: estereotipização e preconceito contra o nordestino e 

mecanismos de controle  

 

Como vimos, desde o final do século XIX houve uma crescente disparidade econômica, 

social e étnica entre as regiões Norte e Sul do Brasil. O discurso da seca, responsável pela 

sobrevivência de uma ―elite regional‖ durante décadas, os fenômenos messiânicos e o 

―banditismo‖ do cangaço alimentaram uma visão de um povo nordestino sem educação, 

violento e fanático religioso que perduraram em práticas discursivas nas quais estereotipam os 

habitantes dessa região proclamadas, majoritariamente, por habitantes das regiões Sul e Sudeste 

e, também, por alguns habitantes do próprio Nordeste.  

Não custa reafirmar que a grande mídia brasileira é uma das grandes responsáveis pelo 

olhar preconceituoso dos sulistas sob o Nordeste, pois é recorrente a transmissão de novelas que 

caracterizam a região focalizando a seca, a miséria e a brutalidade dos nordestinos, além da 

recorrente atuação de personagens ou atores e atrizes nordestinas em papeis subalternos. Em 

vista disso, Albuquerque (2009) discorre sobre as construções discursivas que vêm sendo 

responsáveis, historicamente, pelas vontades de verdade acerca da região. Segundo o historiador 
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(2009, p. 33), ―o Nordeste nasce onde se encontra poder e linguagem‖. Os discursos negativos 

perante o Nordeste refletem a histórica dominação política e econômica dos sulistas sobre os 

nordestinos.  

As relações de poder presentes em uma sociedade perpassam desde as instituições 

estatais até as microrrelações de poder existentes entre os seus habitantes. O estigma 

preconceituoso que cerca os nordestinos é fruto de históricas relações de poder que resultaram 

no descaso político dessa região e seu tardio desenvolvimento econômico e social em relação às 

regiões sulistas. De acordo com Albuquerque, 

 

Definir a região é pensá-la como um grupo de enunciados e imagens que se 

repetem, com certa regularidade, em diferentes discursos, em diferentes épocas, 

com diferentes estilos e não pensá-la com uma certa homogeneidade, uma 
identidade, presente na natureza. (ALBUQUERQUE, 2009, p. 35) 

 

Sendo assim, as práticas discursivas que estereotipizam a região Nordeste se 

reconfiguram de acordo com a época e com os dispositivos de controle que imperam na 

sociedade em diferentes momentos sócio-históricos-discursivos.  

O século XXI inicia, no Brasil, com uma ruptura no padrão de políticos sulistas vigentes 

até então. As mudanças do cenário político com a vitória de um partido de esquerda (PT), 

sobretudo que coloca em sua agenda a classe trabalhadora resultam em uma série de conflitos 

ideológico principalmente por parte daqueles que sempre dominaram o país (a extrema direita e 

o império do coronelismo amplamente difundido no nordeste).  

A ascensão das redes sociais, vista por alguns críticos como o Quinto Poder, no século 

XXI, facilitou a participação política da população brasileira através da expressão de opiniões, 

concernentes a esse assunto, dos cidadãos por meio do Facebook, Twitter, Instagram etc. Apesar 

de alguns benefícios advindos das redes sociais, a sensação de liberdade por trás das telas dos 

celulares e computadores vem promovendo uma série de opiniões que ferem aos direitos 

humanos por parte de alguns usuários. No entanto, os discursos produzidos nas redes sociais são 

controlados a todo o instante por outros usuários e por instâncias vigilantes e disciplinares. 

Segundo Foucault  

 
Em toda sociedade, a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 

selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que 

têm com função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento 
aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade. (FOUCAULT, 2004, p. 

8-9) 

 

Sabemos que o discurso está intrinsecamente ligado ao poder, sendo esse um atributo 

passível de interdições. Ainda segundo Foucault (2004, p. 9) ―sabe-se que não tem o direito de 
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dizer tudo, que não se pode falar tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não 

pode falar de qualquer coisa‖. Portanto, comentários que estão fora da ―ordem do discurso‖ são 

constantemente vigiados e, em alguns casos, punidos.  

A eleição e reeleição, no Brasil, da presidente Dilma Rousseff, também membro do 

Partido dos Trabalhadores, nos anos de 2010 e 2014, respectivamente, foi motivo de alguns 

comentários preconceituosos proferidos por dois habitantes do Estado de São Paulo contra o 

Nordeste/nordestinos na rede social Twitter e Facebook, haja vista que a região é o colégio 

eleitoral que mais concedeu votos à candidata. Vejamos dois desses comentários abaixo: 

 

Figura 1: Comentários do Twitter Mayara Petruso 

 
Fonte: <https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/justica-condena-estudante-mayara-petruso-por-

preconceito-contra-nordestinos/> 

  

A primeira postagem foi feita pela estudante de direito Mayara Petruso, no dia 31 de 

outubro de 2010, logo após a vitória de Dilma Rousseff, no segundo turno, sobre o candidato 

psdbista José Serra. Além de preconceituoso, o comentário feito pela paulista incita o ódio e a 

violência contra os nordestinos ao sugerir a morte de um nordestino afogado. A publicação 

retoma o histórico discurso de preconceito pelos nordestinos, estereotipados historicamente por 

serem considerados analfabetos, pouco produtivos no trabalho e, até mesmo, indigentes, como a 

estudante cita na publicação ao dizer que ―nordestino não é gente‖.  

Devido à publicação, a estudante foi punida pela Justiça Federal de São Paulo com 1 

ano, 5 meses e 15 dias de prisão, sendo convertido em prestação de serviço e pagamento de 

multa. Este fato ilustra o poder disciplinador do Estado diante dos discursos proferidos pela 

sociedade. Conforme Foucault, ―É sempre possível dizer o verdadeiro no espaço de uma 

exterioridade selvagem; mas não nos encontramos no verdadeiro senão obedecendo às regras de 

uma ―polícia‖ discursiva que devemos reativar em cada um de nossos discursos. (FOUCAULT, 

2004, p. 34). Além do próprio Estado, cada indivíduo controla o seu discurso mediante as regras 

discursivas impostas na sociedade. No caso da estudante, a Justiça atuou como a ―polícia 
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discursiva‖, já que a mesma contrariou os princípios de regras discursivas que regem a 

sociedade brasileira. Ainda segundo Foucault (2004, p. 34) a disciplina ―(...) fixa os limites pelo 

jogo de uma identidade que tem a forma de reatualização permanente de regras‖. Ou seja, as 

instituições disciplinadoras atualizam suas regras conforme os discursos vão se atualizando.  

O segundo comentário foi publicado na rede social Facebook pelo usuário Edson Bueno 

Toledo, no dia 26 de outubro de 2014, também em retaliação à vitória da presidente petista 

Dilma Rousseff, sendo reeleita no referido ano. A publicação foi denunciada pelo Ministério 

Público Federal e julgada pela Justiça Federal de Taubaté, no interior de São Paulo. Por ser réu 

primário, o usuário do Facebook foi condenado à prestação de serviços à comunidade.  

 
Para o MPF, o internauta, ―mediante o emprego de termos pejorativos, 

qualificou os nordestinos, nortistas e cariocas como hipossuficientes perante os 

paulistas, além de lhes atribuir a responsabilidade pelas mazelas que assolam o 
País‖. Pelo crime, previsto no art. 20, § 2º, da Lei 7.716/89, Edson de Toledo 

pode ser punido com até cinco anos de prisão, além de multa.
2
 

 

Eis os enunciados proferidos pelo usuário Edson Toledo:  
 

Parabéns especial para o povo nordestino, nortistas e para os cariocas 

também!!!! Mais uma vez vcs acabaram de foder com Brasil seus bostas!!!! Na 
hora de Pedir comida, teto, saúde e o caramba a quatro, vem para SP pedir 

nossa ajuda. Meus Parabéns povinho de merda!!!!. Não tenho dúvida alguma, 

por esse motivo sou a favor da criação do imposto sobre jegue e burro. 
Imaginem a receita que teríamos principalmente no norte e no nordeste do 

Brasil!!! (TOLEDO, 2014). 

        

Assim como o primeiro comentário, a segunda publicação retoma o discurso 

preconceituoso contra o povo nordestino, sendo ampliado também, à população nortista e 

carioca, pois essas duas regiões registraram um alto índice de votos à candidata petista. Percebe-

se uma retomada ao fato histórico da migração interna de milhares de nordestinos e nortistas ao 

estado de São Paulo, principalmente no século XX, em busca de melhores condições de vida. 

Além disso, há o uso de enunciados depreciativos em relação à população dessas três regiões, o 

que caracteriza boa parte dos discursos de ódio proclamados nas redes sociais.  

 O usuário caracteriza os habitantes das regiões Norte, Nordeste e Rio de Janeiro como 

―jegue e burro‖, sendo esses dois animais escolhidos não de forma aleatória, mas sim pelo fato 

dos dois serem sinônimos de ignorância e idiotice. Ademais, esses animais remontam ao 

imaginário da seca nordestina que, diferentemente do discurso da seca proferido por Graciliano 

Ramos na obra Vidas Secas, produz divergentes condições de produção. Como visto acima, o 

                                                             
2 Disponível em: <https://www.pragmatismopolitico.com.br/2016/03/internauta-que-xingou-nordestinos-apos-

eleicoes-de-2014-e-denunciado-pelo-mpf.html>. 
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escritor aborda o assunto de uma forma crítica, através da estética literária, de forma que induza 

o leitor a refletir sobre a condição social de alguns nordestinos da época, como podemos 

perceber na passagem (2001, p. 9) ―Na planície avermelhada os juazeiros alargavam duas 

manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos‖. Já 

no comentário do Facebook, o usuário aborda o discurso da seca de forma preconceituosa e 

pejorativa.  

A consequente visibilidade nas redes sociais que, de acordo com Foucault (1987, p.166) 

―é uma armadilha‖ facilita a sensação de constante vigilância e controle dos seus usuários. 

Temos, assim, nesse sistema de controle atual uma reconfiguração do Panóptico de Bentham 

que, também, segundo o filósofo, tem como efeito mais importante:  

 

(...) induzir no detendo um estado consciente e permanente de visibilidade que 
assegura o funcionamento automático do poder. Fazer com que a vigilância 

seja permanente em seus efeitos, mesmo se é descontínua em sua ação; que a 

perfeição do poder tenda a tomar inútil a atualidade de seu exercício; que esse 
aparelho arquitetural seja uma máquina de criar e sustentar uma relação de 

poder independente daquele que o exerce; enfim, que os detentos se encontrem 

presos numa situação de poder de que eles mesmos são os portadores. 

(FOUCAULT, 1987, p. 166)  
 

A ideia de estar sendo constantemente observado desindividualiza o poder e potencializa 

a sua eficácia sobre os detentos, no caso do Panóptico, como nos usuários, quanto às redes 

sociais. A punição sofrida pelos dois usuários mencionados acima é consequência desse 

permanente efeito da vigilância e controle dos discursos, que pune aqueles que descumprem as 

ordens discursivas estabelecidas pela sociedade.  

O constante resgate de discursos preconceituosos contra, principalmente, nordestinos e 

nortistas, é fruto de uma construção social que perdura há mais de um século, pautada na 

dominação sulista sobre essas regiões, o que acarreta em uma homogeneização de estereótipos 

negativos em torno de todos os habitantes do Nordeste e Norte do Brasil.  

 

Considerações Finais 

 

Nossa análise procurou mostrar os diferentes discursos que permeiam o imaginário 

social da população brasileira acerca do povo nordestino. Para isso, analisamos, em um primeiro 

momento, o sujeito nordestino e suas questões identitárias em Graciliano Ramos, 

especificamente em sua obra Vidas Secas. No segundo momento, analisamos dois comentários 

preconceituosos contra a população do Nordeste publicados em 2010 e em 2014, 
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respectivamente, em resposta à eleição e reeleição da presidente do PT (Partido dos 

Trabalhadores) Dilma Rousseff.  

Percebemos, com as análises aqui desenvolvidas, as diferentes condições de produção do 

discurso proferidas na obra Vidas Secas e nos comentários das redes sociais que, enquanto o 

primeiro busca retratar a imagem da seca e do nordestino de maneira crítica, com o intuito de 

despertar a reflexão do leitor diante daquela triste realidade vivida por milhares de nordestinos, 

o segundo discurso retoma um imaginário social preconceituoso e estereotipado acerca do 

Nordeste, fruto de um histórico processo de dominação das regiões sulistas diante das regiões 

Norte/Nordeste.  

A punição pela Justiça brasileira nos dois comentários das redes sociais analisados acima 

é fruto de uma série de mecanismos de controle instaurados na nossa sociedade. A pseudo-

liberdade nas redes sociais acarreta na exteriorização de concepções estigmatizadas e 

provenientes de uma histórica construção discursiva enraizada desses preconceitos. No entanto, 

o discurso está intrinsecamente ligado ao poder, transformando-o em alvo constante de controle 

e punição por parte do Estado.  

 

REFERÊNCIAS 

 

ALBURQUERQUE, Durval Muniz de Jr. A invenção do Nordeste e outras artes. 4ª Edição. 

Editora Cortez, São Paulo, [1999; 2009].  

 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão; tradução de Raquel Ramalhete. 

Petrópolis, Vozes, 1987. 

 

______. A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de 

dezembro de 1970. –24 ed. – São Paulo: Edições Loyola, 2014. 

 

GREGOLIN, Maria do Rosário. Foucault e Pêcheux na análise do discurso – diálogos e 

duelos. São Carlos: Claraluz, 2003. 

 

HALL, Stuart; SILVA, Tomaz Tadeu da; LOURO, Guacira Lopes. A identidade cultural na 

pós-modernidade. 11. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. 102p.  

 

OLIVEIRA, Altemir. Vidas secas: resumo| análise | Graciliano Ramos. Disponível em: 

<https://geekiegames.geekie.com.br/blog/resumo-vidas-secas/> Acesso em: 11 de agosto de 

2018.   

 

RAMOS, Graciliano. Vidas Secas. Rio de janeiro: Record, 2001.  

 

Links: 

<https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/justica-condena-estudante-mayara-petruso-por-

preconceito-contra-nordestinos/>. 



 

 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

718 

 

 

<https://www.pragmatismopolitico.com.br/2016/03/internauta-que-xingou-nordestinos-apos-

eleicoes-de-2014-e-denunciado-pelo-mpf.html>. 



 

 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

719 

 

O DISCURSO DEMONÍACO EM LAVOURA ARCAICA  

 

Francisca Yorranna da Silva  

(UFC) 

 

Introdução  

 

O romance Lavoura arcaica (1975) de Raduan Nassar relata a história de uma família de 

imigrantes libaneses que residem no interior do Brasil em meados do século XX; distante de seu 

país de origem, Iohána, o patriarca, tenta manter a esposa e o filhos isolados a fim de assegurar a 

perpetuação dos valores morais e religiosos nos quais a família está arraigada. No entanto, 

André, um dos filhos de Iohána, não consegue se adaptar ao modo de viver imposto pelo pai e 

se rebela contra ele, abandonando a casa e os preceitos da família. Disposto a desconstruir a 

ordem erigida pelo pai, André apresenta um discurso questionador, opondo ao autoritarismo 

defendido por Iohána a liberdade do corpo e do pensamento. 

Todo o embate entre pai e filho ocorre mediado pelo discurso, o qual chamamos de 

demoníaco por nascer do sentimento de insatisfação, levando o indivíduo à transgressão 

(CAMUS, 1951). Desta forma, este trabalho tem por objetivo apresentar uma análise desse 

discurso demoníaco sob o viés da residualidade, isto é, demonstrando que tal concepção é 

oriunda de resíduos de imaginários vindos de épocas e espaços diferentes que se entrecruzam ao 

longo do tempo (PONTES, 2006), chegando à literatura contemporânea não apenas para 

reafirmá-los, mas, sobretudo, para contestá-los. 

 

Do culto à demonização do tempo 

 

Lavoura arcaica é a narrativa da história de uma família de imigrantes libaneses que 

habitam no Brasil em meados do século XX. A família é composta pelo seu patriarca, Iohána, 

sua esposa não nomeada, e os filhos: Pedro, Rosa, Huda, Zuleika, André, Ana e Lula, além da 

presença fantasmagórica do avô, chamado de velho imigrante libanês e que é evocado através da 

cadeira vazia onde assentava-se à mesa: 

 
[...] na doçura da velhice está a sabedoria, e, nesta mesa, na cadeira vazia da 

outra cabeceira, está o exemplo: é na memória do avô que dormem nossas 

raízes, no ancião que se alimentava de água e sal para nos prover de um verbo 

limpo, no ancião cujo asseio mineral do pensamento não se perturbava nunca 
com as convulsões da natureza [...] (NASSAR, 1989, p.58). 
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O modo como o narrador descreve a figura do avô demonstra que nele estão contidos 

todos os valores morais e religiosos da tradição mediterrânea a qual pertence, nele dormem as 

raízes da família e o exemplo de sabedoria, prudência e moderação a ser seguido pelos demais 

membros da família. Assim, o ―verbo limpo‖ com o qual alimentara a família enquanto vivera, 

representa a tentativa de perpetuar essa tradição através dos ensinamentos propagados nos 

sermões e, sobretudo, na sua conduta lacônica em meio aos familiares: 

 
[...] esse velho esguio talhado com a madeira dos móveis da família; era ele, 

Pedro, era ele na verdade nosso veio ancestral, ele naquele seu terno preto de 

sempre, grande demais pra carcaça magra do corpo, carregando de torpeza a 
brancura seca do seu rosto, era ele na verdade que nos conduzia, era ele sempre 

apertado num colete, a corrente do relógio de bolso desenhando no peito escuro 

um brilhante e enorme anzol de ouro; era esse velho asceta, esse lavrador 

fenado de longa estirpe que na modorra das tardes antigas guardava seu sono 
desidratado nas canastras e nas gavetas tão bem forradas das nossas cômodas, 

ele que não se permitia mais que o mistério suave e lírico, nas noites mais 

quentes, mais úmidas, de trazer, preso à lapela, um jasmim rememorado e 
onírico, era ele a direção dos nossos passos em conjunto, sempre ele, Pedro, 

sempre ele naquele silêncio de cristaleiras, naquela perdição de corredores, nos 

fazendo esconder os medos de meninos detrás das portas, ele não nos 

permitindo, senão em haustos contidos, sorver o perfume mortuário das nossas 
dores que exalava das suas solenes andanças pela casa velha era ele o guia 

moldado em gesso, não tinha olhos esse nosso avô, Pedro, nada existia nas 

duas cavidades fundas, ocas e sombrias do seu rosto, nada, Pedro, nada naquele 
talo de osso brilhava além da corrente do seu terrível e oriental anzol de ouro 

[...]‖ (NASSAR, 2016, p.44-45). 

 

Notemos, pois, que o avô é descrito sempre a partir da ausência, seja da carne que 

preencheria sua carcaça magra, seja da cor que falta em seu rosto, seja da voz que cede lugar ao 

―silêncio de cristaleiras‖ ou ainda dos olhos que não possui; essa ausência de órgãos, de sangue 

e de músculos, revelam que nada preenchia o ser do velho imigrante senão os valores antigos 

transportados com ele do Líbano ao Brasil. O fato também é significativo por representar a 

anulação do sujeito em nome de uma coletividade, de modo que, só o que tem destaque em sua 

pessoa é a corrente do seu ―terrível e oriental anzol de ouro‖, alusão ao relógio de bolso 

carregado por ele. 

Nesse sentido, o relógio simboliza o tempo, elemento de maior importância para o 

romance e para as personagens que sofrerão sua ação. O tempo, figurado na persona do avô, é a 

materialização da tradição milenar que se perpetuou no decorrer dos séculos e o sinal das 

transformações dos valores dessa tradição na família. O avô, enquanto esteve vivo, encarnou 

essa categoria misteriosa aos homens, e, inversamente, após a morte, é somente através do 

tempo que ele se faz presente, isto é, sua presença é mediada pelo tempo rememorado, de modo 
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que, um torna-se intrínseco ao outro e não podem ser dissociados. É o que comprovamos nesta 

outra discrição do ancião: 

 

[...] nenhum entre nós há de apagar da memória a formosa senilidade dos seus 
traços; nenhum entre nós há de apagar da memória sua descarnada discrição ao 

ruminar o tempo em suas andanças pela casa; nenhum entre nós há de apagar 

da memória suas delicadas botinas de pelica, o ranger das tábuas nos 

corredores, menos ainda os passos compassados, vagarosos, que só se detinham 
quando o avô, com dois dedos no bolso do colete, puxava suavemente o relógio 

até a palma, deitando, como quem ergue uma prece, o olhar calmo sobre as 

horas [...] (NASSAR, 1989, p.58). 
 

O trecho acima permite-nos afirmar a importância da memória e, por conseguinte, do 

tempo, cultuado como deus a quem o avô ―ergue uma prece‖. A comparação a um deus não é 

casual, uma vez que Chronos, segundo a mitologia grega, é o deus que personifica o tempo; do 

mesmo modo, Janus, na mitologia romana, associado às mudanças e às transformações, 

simboliza o passado e o futuro que se apresentam nas duas faces que o deus possui: uma voltada 

para trás e outra para frente. Desta forma, concluímos que o tempo se não é um deus, aparece 

pelo menos duas vezes representado por divindades na cultura ocidental. 

Essas representações se cristalizam em Lavoura arcaica no modo como Raduan 

estrutura seu romance: alternando entre a partida e o retorno, o tempo predominante é o do 

passado; no entanto, os fatos ocorridos em um passado próximo, nos momentos em que o 

narrador volta-se para um passado distante, tornam-se futuros, ou seja, como o narrador não 

tinha consciência do que está por vir, os acontecimentos que hoje já passaram faziam parte do 

porvir. Essa oscilação nada mais é que a presença de Janus, condutor da história e personificado 

em André: 

 

[...] que poeira clara, vendo então as costas daquele tempo decorrido, o mesmo 

tempo que eu um dia, os pés acorrentados, abaixava os olhos para não ver-lhe a 

cara; e que peso o dessa mochila presa nos meus ombros quando saí de casa; 
colada no meu dorso, caminhamos como gêmeos com as mesmas costas, as 

gemas de um mesmo ovo, com olhos voltados pra frente e olhos voltados pra 

trás [...] (NASSAR, 1989, p.31-32). 
 

Ciente das mudanças e do destino de André, o tempo é representado ―com olhos voltados 

pra frente e olhos voltados pra trás‖, demonstrando uma concepção residual de que sendo 

apenas um, o tempo é também multiforme. É o que podemos aprender com o avô que, frente a 

qualquer circunstância, responde com o ―Maktub‖ às possíveis indagações que questionariam os 

desígnios divinos, isto é, o avô atribui ao tempo, ao ―está escrito‖, expresso no provérbio árabe, 

o poder de nos levar a momentos de bonança e aos de tempestade. A sentença proverbial 

também condensa o caráter do tempo que, apesar de uno, pode ser vários. Logo, o ―está escrito‖ 
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revela um tempo sempre no presente, mas que, por não sabermos o que nele está escrito, é 

também futuro e que se torna passado assim que se dá a conhecer. 

Assim, a força do maktub tantas vezes pronunciado pelo avô não permite que homem 

nenhum escape ao que ―está escrito‖, uma vez que, ―[...] estava escrito, mas ninguém é/foi capaz 

de decifrar.‖ (RODRIGUES, 2006, p.140), acarretando a ironia e a tragicidade presente no 

romance, posto que, somente quando ―as coisas já desprovidas de vibração deixam de ser 

simplesmente vida na corrente do dia-a-dia para ser vida nos subterrâneos da memória [...]‖ 

(NASSAR, ANO, p.97) é que André reconhece o poder do tempo sobre ele. Nessa perspectiva, 

o tempo, para o jovem, ao contrário do que supõe o avô e o pai, é visto como daimon e não 

como deus: 

 

[...] o tempo, o tempo, esse algoz às vezes suave, às vezes mais terrível, 
demônio absoluto conferindo qualidade a todas as coisas, é ele ainda hoje e 

sempre quem decide e por isso a quem me curvo cheio de medo e erguido em 

suspense me perguntando qual o momento, o momento preciso da 
transposição? (NASSAR, 2016, p.97). 

 

 Deste modo, o primeiro aspecto a ser subvertido pelo filho é o culto direcionado ao 

tempo, esse ―demônio absoluto‖ que, não obstante temido, será desafiado por André. Sabemos 

que essa luta é vã e a própria personagem tem consciência disso, no entanto, ele prosseguirá 

porque sabe que esse daimon será seu aliado em outro embate, o que trava com o pai. Neste, seu 

adversário desconhece o poder subversivo do tempo, que ―se utiliza das próprias palavras (‗o 

peixe morre pela boca‘) e ações dos homens para lança-los no abismo.‖ (RODRIGUES, 2006, 

p.139). Neste ponto, a concepção de tempo aproxima-se mais do Chronos que, associado ao titã 

Crono, é o devorador dos seus filhos, ou seja, o tempo em Lavoura arcaica caminha em direção 

à morte, física ou simbólica, tragando seus descendentes. 

 Contrariando as expectativas daquele que teria sido seu servo mais fiel, o tempo devora, 

inclusive, a Iohána. É o fim do confronto entre pai e filho, mas não com o tempo. André rompe 

a ciclicidade do tempo apregoado pelo pai, mas se depara com um tempo histórico, linear, que 

não volta atrás e, por isso mesmo, irremediável. Nesse novo tempo, o jovem terá de conviver 

com a ausência de Ana, irmã por quem era apaixonado, e da família, arruinada pelos erros do 

filho e do pai. 

 Com a subversão do tempo e da adoração que era rendida a ele, finda-se uma série de 

desconstruções empreendidas por André. Estas, sendo mediadas pelo discurso, transforma o 

discurso do jovem em um discurso possesso, demoníaco, que tem o poder de subverter os 

mandamentos do pai, levando a desconstrução final que, consequentemente, representa a 
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construção de outra ordem, desta vez regida pelo desejo e a liberdade quase absoluto do 

indivíduo, uma vez que ele só está limitado pelo tempo. 

 

A subversão do amor e da união na família 

 

O tempo que condiciona André aos seus desígnios é uma forma de representar um deus 

absoluto e poderoso que poderia, até mesmo, uma forma de representação do deus cultuado 

pelas religiões judaico-cristã e islâmica às quais a família está vinculada. No plano terreno, o 

poder desse deus é encarnado na figura de Iohána, que desempenha o papel de patriarca, 

sacerdote e promulgador das leis da família; é ele que institui, por exemplo, o principal 

mandamento que deverá ser observado pelos demais: ―[...] cultivada com zelo pelos nossos 

ancestrais, a paciência há de ser a primeira lei desta casa [...]‖ (NASSAR, 1989, p.58). 

 Entretanto, a lei instituída por Iohána nasce das práticas dos ancestrais, dos quais o avô é 

o maior exemplo. Neste sentido, André vale-se dessa situação para começar seu trabalho de 

contestação: ―[...] o avô, ao contrário dos discernimentos promíscuos do pai — em que 

apareciam enxertos de várias geografias, respondia sempre com um arroto tosco que valia por 

todas as ciências, por todas as igrejas e por todos os sermões do pai: ‗Maktub.‘‖ (NASSAR, 

1989, p.89). A diferença estabelecida entre os sermões do pai e do avô diz respeito à qualidade, 

prejudicada pela ―contaminação‖ com os ―enxertos de várias geografias‖ ocasionada pelo 

processo de hibridação cultural, definida como 

 

[...] expressão usada para explicar que as culturas não andam cada qual por um 

caminho, sem contato com as outras. Ou seja, não percorrem veredas que vão 
numa única direção. São rumos convergentes. São caminhos que se encontram, 

se fecundam, se multiplicam, proliferam. (PONTES, 2006, p.05-06). 

 

 Desta forma, compreendemos que esse contato entre culturas possibilita transformações 

no modo de pensar e de agir de determinadas culturas, ou seja de suas mentalidades, 

representadas por diversos imaginários. Assim, as trocas culturais podem ser compreendidas 

como fator que colaboram para a contestação realizada por André, pois, se por um lado, elas 

―contaminaram‖ o discurso do pai, elas também fazem de André um inconformado com aqueles 

preceitos nos quais, na condição de indivíduo híbrido, não mais se reconhece. O pai, por sua 

vez, ignorando que ele mesmo já se deixara influenciar pela nova cultura, tenta evitar o 

―contágio‖ da família com valores que não fossem os seus. 

 Deste modo, obedecer ao pai, evitando o contato com o mundo exterior à fazenda em 

que vivem, torna-se outra lei fundamental para o convívio naquele microcosmo social: 
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[...] era este o cuidado, era esta pelo menos a parte que cabia a cada membro, o 

quinhão a que cada um estava obrigado, pois bastava que um de nós pisasse em 

falso para que toda a família caísse atrás; e ele falou que estando a casa de pé, 
cada um de nós estaria também de pé, e que para manter a casa erguida era 

preciso fortalecer o sentimento do dever, venerando os nossos laços de sangue, 

não nos afastando da nossa porta, respondendo ao pai quando ele perguntasse, 
não escondendo nossos olhos ao irmão que necessitasse deles, participando do 

trabalho da família, trazendo os frutos para casa, ajudando a prover a mesa 

comum, e que dentro da austeridade do nosso modo de vida sempre haveria 

lugar para muitas alegrias, a começar pelo cumprimento das tarefas que nos 
fossem atribuídas, pois se condenava a um fardo terrível aquele que se 

subtraísse às exigências sagradas do dever [...] (NASSAR, 1989, p.21). 

 

Ora, os mandamentos expostos no trecho acima são partes retiradas da ―mesa dos 

sermões‖ e levados por Pedro ao quarto de pensão onde André se encontra após ter abandonado 

a casa. Esses princípios podem ser sintetizados na fala da personagem demoníaca: ―O amor, a 

união e o trabalho de todos nós junto ao pai era uma mensagem de pureza austera guardada em 

nossos santuários, comungada solenemente em cada dia, fazendo o nosso desjejum matinal e o 

nosso livro crepuscular‖ (NASSAR, 1989, p.20). 

André, consciente dos valores que orientava a família, procura subverter cada um deles. 

Nesse sentido, com relação ao amor e a união, temos no abandono do lar o princípio 

transgressor da união, pois mesmo sabendo do risco que a ausência de um membro traria para a 

família, André não hesita em realizá-lo. Aliás, o romance todo se constrói como uma subversão 

da parábola do filho pródigo, pois nele o retorno do filho não representa um final feliz para a 

família. 

A reescritura da parábola é, portanto, um modo de cristalização do texto bíblico, isto é, 

de uma lapidação com fins de adaptá-lo ao novo contexto, visto que ―Cristalizar não é o mesmo 

que fossilizar‖ (PONTES, 2015, p.113). Logo, a cristalização é, em certa medida, uma forma de 

contestação, pois com ela é realizada uma subversão, uma ruptura com a obra anterior. Assim, 

esse processo, soma-se, por vezes, ao recurso intertextual da paródia, tida como a forma 

subversiva por excelência (PERRONE-MOISÉS, 1996). 

O caráter subversor da paródia pode ser observado também na corrupção do amor, 

sentimento de maior nobreza, para Iohána, mas que, para André, não era tão sublime assim: 

 

O amor que aprendemos aqui, pai, só muito tarde fui descobrir que ele não sabe 

o que quer; essa indecisão fez dele um valor ambíguo, não passando hoje de 
uma pedra de tropeço; ao contrário do que se supõe, o amor nem sempre 

aproxima, o amor também desune; e não seria nenhum disparate eu concluir 

que o amor na família pode não ter a grandeza que se imagina. (NASSAR, 
1989, p.165-166). 
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Esse sentimento, ao contrário do que propunha o pai, não era apenas sublime; existia um 

amor que era ―rebaixado‖ ao prazer e que, por isso mesmo, era a causa da perdição de André. O 

amor carnal, como foi usualmente chamado remete a uma mentalidade arcaica, assim como 

propõe o título do romance. Nela, o amor é representado pela deusa do amor, Afrodite, que traz 

essa duplicidade do sentimento desde sua origem: ―Decerto há uma divindade mais antiga, sem 

mãe, filha de Urano, pelo que chamamos de Urânia, a outra mais jovem, é filha de Zeus e 

Dione, e a chamamos de Pandemos.‖ (O banquete, 180d-e). A fala de Pausânias no diálogo 

platônico atribui a ambiguidade do amor à descendência da deusa que o simboliza, já que, 

considerando sua dupla descendência, celestial e ―mundana‖, o amor pode ser elevado ou não. 

Desse modo, a visão de André acerca do amor é um resíduo dessa concepção que vê em 

Afrodite a deusa do amor fatal: 

 

Os amores de Afrodite são a um tempo devastadores e férteis. Seu único dever 

divino é amar; está condenada a amar, chegando a ser repreendida por Atena 
quando se aventura a fazer outra coisa. Fatal é o efeito de sua cinta mágica, que 

faz todo mundo apaixonar-se por aquela que a usa. Deusa fatal, incontáveis são 

os que sucumbiram aos seus encantos. (MAZEL, 1983, p.178). 
 

 Fatal é a deusa e o efeito de sua cinta mágica com a qual laça as mulheres e homens que 

estarão também condenados a amar. Aliás, fatal é a palavra que André usa para caracterizar o 

amor na família: ―que culpa temos nós dessa planta da infância, de sua sedução, de seu viço e 

constância? que culpa temos nós se fomos duramente atingidos pelo vírus fatal dos afagos 

desmedidos?‖ (NASSAR, 1989, p.129). O sentimento exacerbado, desmedido, como o jovem 

chama, foi semeado pela mãe, acusada de estar ―destecendo desde cedo a renda trabalhada a 

vida inteira em torno do amor e da união da família‖ (NASSAR, 1989, p.37), de modo que o 

filho julga-se predestinado a sofrer as consequências do excesso de carinho, pois fora enredado 

pelo destino a expiar as suas paixões no seio da família. 

 Nessa trama tão bem tecida pelo tempo, do qual falávamos anteriormente, a mãe parece 

ser uma peça fundamental, pois, segundo o jovem, ―se o pai, no seu gesto austero, quis fazer da 

casa um templo, a mãe, transbordando no seu afeto, só conseguiu fazer dela uma casa de 

perdição [...]‖ (NASSAR, 1989, p.134). O amor devotado aos filhos parece exceder as relações 

maternas e fraternas, levando André a assumir, junto com a mãe, o papel de subversor da ordem 

familiar, assim, a personagem declara: ―[...] eu e a senhora começamos a demolir a casa [...]‖ 

(NASSAR, 1989, p.66). 

 Dessa forma, a desconstrução da casa iniciada com a mãe durante a infância de André, 

toma a forma da paixão incestuosa que sente por Ana no decorrer da adolescência e da vida 
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adulta. O incesto é, pois, a expressão demoníaca, isto é, subversiva que ele encontra para 

corromper de vez aquele que era o princípio essencial da família. Com relação a esse aspecto, 

Northrop Frye (2006, p.279) afirma: ―A paródia demoníaca do casamento, ou a união de duas 

almas em uma carne, pode tomar a forma do hermafroditismo, do incesto (a forma mais 

comum), ou da homossexualidade.‖; ou seja, é a transgressão à norma, ao que é socialmente 

aceito.  

 André assume, pois, a postura do ―homem revoltado‖ do qual falava Camus (1951), que 

movido pela insatisfação, era tomado pela revolta que o levava a transgredir os desígnios do 

deus ou dos deuses que o subjugam: 

 
A revolta nasce do espetáculo da desrazão diante de uma condição injusta e 

incompreensível. Mas seu ímpeto cego reivindica a ordem no meio do caos e a 

unidade no próprio seio daquilo que foge e desaparece. A revolta clama, ela 
exige, ela quer que o escândalo termine e que se fixe finalmente aquilo que até 

então se escrevia sem trégua sobre o mar. Sua preocupação é transformar. 

(CAMUS, 2010, p.21). 

 

 Analogamente, em Lavoura arcaica, é o desejo de transformação perante a insatisfação 

com o mundo criado pelo pai que leva André a romper com o que lhe aprisionava. Na percepção 

do jovem, o amor fraternal não bastava para saciar sua fome, pelo contrário, era necessário a 

união dos corpos para que eles estivessem, de fato ligados: 

 

‗Era Ana, era Ana, Pedro, era Ana a minha fome‘ explodi de repente num 

momento alto, expelindo num só jato violento meu carnegão maduro e 
pestilento, "era Ana a minha enfermidade, ela a minha loucura, ela o meu 

respiro, a minha lâmina, meu arrepio, meu sopro, o assédio impertinente dos 

meus testículos‘ (NASSAR, 1989, p.107). 

 

 Condenado ao amor pela deusa Afrodite, os irmãos concretizam o incesto e despertam 

com isso a ira do deus ao qual cultuam, encarnado na figura do pai, que trata de punir tão logo 

descobre a violação de suas leis: 

 

[...] e eu de pé vi meu irmão mais tresloucado ainda ao descobrir o pai, 
disparando até ele, agarrando-lhe o braço, puxando-o num arranco, sacudindo-

o pelos ombros, vociferando uma sombria revelação [...] e a partir daí todas as 

rédeas cederam, desencadeando-se o raio numa velocidade fatal: o alfanje 
estava ao alcance de sua mão, e, fendendo o grupo com a rajada de sua ira, meu 

pai atingiu com um só golpe a dançarina oriental (que vermelho mais 

pressuposto, que silêncio mais cavo, que frieza mais torpe nos meus olhos!) 

[...] (NASSAR, 1989, p.190-191). 
 

Permeado pela ambiguidade, o amor na família desencadeia uma tragédia, o assassinato 

de Ana cometido pelo próprio pai, que também assume uma postura ambígua, pois já não temos 
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como saber se a punição é executada para se expiar o crime cometido ou pelo sentimento de 

ciúmes, que remeteria a um resíduo do complexo de édipo, no qual, o conflito entre pai e filho 

termina com a vitória deste sobre aquele, o qual é morto ou expulso do clã. 

Em Lavoura arcaica, não sabemos ao certo o que ocorre ou se ambas as possibilidades 

estão corretas, posto que a morte de Ana é uma correção à violação do interdito ao incesto; 

nesse caso, sua morte tem função, de certo modo, pedagógica, pois, ―Deixando impune a 

violação, os outros se dariam conta de querer agir da mesma forma que o transgressor‖ 

(FREUD, 2013, p.28-29). Por outro lado, a súbita morte de Iohána permite a leitura do desfecho 

como um conflito semelhante ao de Édipo e Laio, diferenciando-se apenas por, no romance, 

André ter consciência de que aquele ato representaria a derrota do pai: 

 

[...] não teria a mesma gravidade se uma ovelha se inflamasse, ou se outro 
membro qualquer do rebanho caísse exasperado, mas era o próprio patriarca, 

ferido nos seus preceitos, que fora possuído de cólera divina (pobre pai!), era o 

guia, era a tábua solene, era a lei que se incendiava — essa matéria fibrosa, 
palpável, tão concreta, não era descarnada como eu pensava, tinha substância, 

corria nela um vinho tinto, era sangüínea, resinosa, reinava drasticamente as 

nossas dores (pobre família nossa, prisioneira de fantasmas tão consistentes! 

(NASSAR, 1989, p.191). 
 

 

Considerações Finais 

 

O amor incestuoso de André e Ana faz com eles subvertam as leis da família, fato que 

implica uma punição. Todavia, para puni-los, o pai também comete um crime, entrando em 

contradição com o próprio discurso, que valorizava o amor e a união da família. Com isto, 

percebemos que André, através de suas falas, ou seja, de outro discurso, desconstrói os 

princípios vigentes na família a ponto daquele que deveria ser o exemplo violar os limites 

estabelecidos. 

Portanto, o discurso de André faz-se demoníaco à medida que tem poder para contestar, 

romper e subverter o discurso do pai. Nessa perspectiva, as concepções de tempo, do amor e da 

união, como coisas elevadas, chegando a ser representada nas imagens de deuses, ainda que 

permaneça em nossa sociedade sob a forma de resíduos, isto é, daquilo ―[...] que remanesce de 

uma época para outra e tem a força de criar de novo toda uma obra, toda uma cultura‖ 

(PONTES, 2006, p.03); são modificadas ao longo tempo, acrescentando o elemento humano ou 

terreno, que fazem do tempo um daimon e dos sentimentos puros, valores ambíguos.  
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FAZES-ME FALTA DE INÊS PEDROSA: UMA REFLEXÃO A PARTIR DA CRÍTICA 

DE AGUSTINA BESSA-LUÍS  

 

Joanderson dos Santos Silva 

(UEPB) 

 

Introdução  

 

O romance, Fazes-me Falta, da escritora contemporânea portuguesa Inês Pedra, traz um 

duplo monólogo epistolográfico memorístico entre dois principais personagens que narram em 

forma de um diálogo lembranças que ficaram após a separação precoce de uma grande amizade, 

esta decorrente da misteriosa morte de um deles. Uma mulher e um homem. A mulher, morta, 

numa jornada em busca de sua própria glória. O homem, desamparado em estranha viuvez após 

a perda de sua grande melhor amiga. 

A autora do romance, Inês Pedrosa, formada em ciências da comunicação pela 

Universidade de Lisboa, foi diretora da Casa Fernando Pessoa entre 2008 e 2014 e publicou seu 

primeiro romance em 1992 com A Instrução dos Amantes. Desde então, já são 23 obras 

publicadas incluindo novelas, romances, crônicas e outros. Foi ainda, ganhadora de dois grandes 

Prémios Máxima de Literatura, o primeiro em 1997 com a obra Nas Tuas Mãos (1997) e o 

segundo em 2010 com Os Íntimos (2010), ambos editados pela Dom Quixote.  

A escritora possui como uma de suas grandes peculiaridades, no que se refere ao ramo 

literário, a de conseguir adentrar no universo do personagem alvo a ser trabalhado como, por 

exemplo, no romance d‘Os Íntimos (2010) em que a autora, de certo modo, consegue 

representar de maneira excepcional o universo masculino. Tal característica é esclarecida por ela 

através de sua vasta experiência individualmente e socialmente vivenciada, o que lhe permite, é 

claro, a criação de várias histórias associadas à realidade. 

Assim como o Fazes-me Falta teve como estrutura a epistolografia em relação às Cartas 

Portuguesas, lidas por Inês ainda quando criança, o personagem masculino do romance foi 

inspirado na vida de seu pai, ex-militar e que também lutou na guerra da África em favor ao seu 

país. As semelhanças com o real e o ficcional não param por aí: em entrevista com Julia 

Pinheiro (2016) a escritora revela que, o enunciado ―Fazes-me Falta‖ teria sido pronunciado por 

uma mulher antes de falecer de modo estranho. Inês Pedrosa teria presenciado este caso e o 

enunciado dito pela moça antes de sua partida acabou por se tornar o título de uma de suas mais 

belas e conhecidas obras.  
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Foi, então, a partir do comentário crítico de uma das mais renomadas escritoras 

contemporâneas portuguesas, Agustina Bessa-Luís, sobre a mencionada obra de Inês Pedrosa, 

que nos levou a algumas reflexões a cerca do romance de aprendizagem, nitidamente presente 

no personagem narrador do romance, podendo, inclusive, ser observado através de seu valor 

concreto perante a trajetória evolutiva do personagem. Levantar essas breves reflexões sobre o 

tema é o que o nosso trabalho pretende trazer. Além, é claro, de analisarmos, mesmo que de 

forma bem breve e simplista, a estrutura da narrativa. 

 

Metodologia 

 

Antes de prosseguirmos com a breve análise estrutural do texto e de adentrarmos em 

suas reflexões, que terá como início da discursão, a crítica literária de Agustina, esclareceremos 

que este trabalho baseia-se em uma pesquisa de carácter qualitativo, cabendo a este, valer-se da 

análise de referenciais teóricos que terá com base à fomentação do estudo.   

A fim de atender melhor o tema proposto no presente trabalho, o estudo bibliográfico, 

que nas palavras de Gil (2008): ―é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído de 

livros e artigos científicos‖, nos auxiliará quando referirmos as definições de alguns assuntos 

como, por exemplo, o romance epistolar, de aprendizagem e as estruturas da narrativa. Apoiar-

nos-emos as pesquisas de grandes nomes, como o Massaud Moisés (2008), Bakhtin citado na 

obra de Fiorin (2006), Foucault, reportado na pesquisa Regina Kohlrausc (2012), além de 

outros.  

 

Fundamentação Teórica  

 

 Para início da discussão contentemo-nos com um breve, mas importante conceito de 

romance na perspectiva de Bakhtin (1988: 164) ―O romance é a expressão da consciência 

galileana da linguagem que rejeitou o absolutismo de uma língua só e única, ou seja, o 

reconhecimento da sua língua como um único centro semântico-verbal do mundo ideológico‖ 

(apud FIORIN, 2006, p.115). Fazendo uso das palavras de Fiorin (2006, p.115) de maneira bem 

mais simplista, o romance, para Bakhtin, é um gênero textual que proporciona ao artista, até 

mais do que qualquer outro gênero o mais alto gral de expressões dialógicas, valendo-se com 

mais intensidade a diversidade e a heterologia.    

 

A natureza do romance é aquele que ele se define, por excelência, como um 

gênero literário plurilinguístico, pluriestilístico e plurivocal. É a expressão 
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artística da descentração e da consciência, é a forma estética da plurivocidade 
social, é a expressão de uma percepção galileana da linguagem.  (FIORIN, 

2006, p.115).  

 

Ao iniciamos a falar sobre a obra de Inês Pedrosa, dissemos que se tratava de um 

romance de estrutura epistolográfica, tal afirmação foi estabelecida ao constatar em nossa 

análise um percurso narrativo inteiramente ligado a constantes registros de lembranças que vão 

de um narrador para o outro. Segundo os estudos etimológicos, a palavra epístola é de origem 

grega que tem por sua vez o significado de cartas. ―O Romance Epistolar é um gênero literário 

caracterizado por uma narrativa escrita, principalmente, mas não exclusivamente, através de 

cartas‖ (FERRARA, 2013, p.1).  

Regina Kohlrausc (2012, p.148) reportando-se a teóricos como Foucault, traz suas 

contribuições sobre o gênero carta.  

 

 a carta, ―faz o escritor ―presente‖ àquele a quem a dirige‖, porque escrever é 

―mostrar-se, dar-se a ver, fazer aparecer o rosto próprio junto ao outro‖, ela é, 

por isso, ―simultaneamente um olhar que se volta para o destinatário e uma 
maneira de o remetente se oferecer ao seu olhar pelo que de si mesmo lhe diz‖. 

Por meio dela, ―abrimo-nos ao olhar dos outros e instalamos o nosso 

correspondente no lugar do deus interior.  
 

Em síntese, conclui-se que, mesmo que o romance de Inês Pedrosa, Fazes-me Falta, não 

seja notoriamente uma carta enquanto sua estrutura típica, talvez pelo a nossa pouca 

familiarização com o referido gênero, ainda assim, é possível constatar evidentes registros de 

pensamentos direcionados à um destinatário, estes registros encontram-se divididos em 

cinqüenta pequenos blocos de textos que não chegam a serem entendidos como capítulos.  

No romance são encontrados dois protagonistas da narrativa, ambos são os próprios 

narradores, definindo-os como narradores personagens.  

 

Primeira pessoa ou narrador personagem: é aquele que participa diretamente 
do enredo como qualquer personagem, portanto tem seu campo de visão 

limitada isto e, não é onipresente, nem onisciente. No entanto, dependendo do 

personagem que narra a história, de quando o faz e de que relação estabelece 
com o leitor, podemos ter algumas variantes de narrador personagem [...] 

Narrador protagonista: é o narrador que é também o personagem central. 

(GANCHO, 1991, p.18).  
 

Com relação aos seus respectivos nomes, vale lembrar que em nenhum momento os 

mesmo são mencionados, levando ao leitor valer-se, tão somente, da leitura contextual para 

associar e distinguir de qual personagem pertence o discurso. Sendo assim, para uma melhor 

abordagem do assunto, tomaremos como o uso dos termos ―discurso do homem‖ e ―discurso da 
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mulher‖ para distingui-los um do outro. A seguir, exemplificaremos o que afirmamos 

anteriormente sobre a definição dada sobre os narradores personagens.   

Discurso do homem. 

 

Estou sozinho. Sozinho com o coração em bocados espalhados pelas tuas 

imagens. Já não posso oferecer-te o meu coração numa salva de prata. Alguma 
vez o quis? Alguma vez o quiseste? Dava-me agora jeito um deus qualquer 

para um moço de recados. Um deus que te afagasse os cabelos e me recordasse 

como eram macios.(PEDROSA, 2003, p.11).  
 

Discurso da Mulher. 

 

Deus afrouxa a impulso, já posso revistar a cidade que tanto amei contigo. 

Coisas pequenas: no jardim próximo da tua casa, uma criança abre as asas no 

meio de uma toalha de pomos cinzentos, que esvoaçava e o deixa lá, a 
embracejar. Há uma mulher jovem que passeia para cá e para lá no jardim, 

vigiando a criança e falando ao telemóvel (PEDROSA, 2003, p.15).  

 

Observemos que em ambos os discursos, tanto do homem quanto da mulher, é possível 

identificar os constantes usos de pronomes em primeira pessoa, o que deixa evidente a 

classificação dos protagonistas do romance como personagens narradores.  

Apesar de, o romance possuir como âmago temático a saudade, como o próprio título da 

obra já apresenta, encontram-se presentes entre outros temas que acabam por fazer parte das 

características pessoais de cada personagem narrador, assim como, por exemplo, o feminismo e 

a política, características essas presente no discurso da mulher, o que acabara por torna-la uma 

personagem de personalidade forte ―Estavas para ser condecorada pelo teu labor incessante em 

prol da dignidade da mulher‖ (PEDROSA, 2003, p.58).  

Em contrapartida, temos o conservadorismo, característica essa presente no discurso 

masculino, talvez, marcas deixadas por uma família restritamente tradicional, além de uma 

juventude disciplinada militarmente em tempos de quando ainda estava a serviço do exército 

português, ―bem sei que não tens preconceitos contra os homossexuais, mas acabavas sempre 

por considerá-los diferentes.‖ (PEDROSA, 2003, p.212). 

Mesmo em meio a tantas diferenças encontradas entre ambos (a mulher, jovem, ex-

professora de história, feminista e deputada, e o homem, sendo seu ex-aluno, conservador e 

muito mais velho) existia um sentimento indefinível entre paixão e amizade entre ambos que 

crescia a cada momento. 

Na medida em que a história vai avançando, os narradores, fazendo uso do tempo 

psicológico, (ver as definições e as características mais detalhadas de tempo e espaço da 

narrativa em Massaud Moisés, 2004), retrocedem algumas vezes ao passando a fim de descrever 
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alguns acontecimentos importantes ocorridos em suas vidas. Essa quebra do tempo cronológico, 

mesmo ocorridas em ordem aleatória, ou seja, os protagonistas fazem uso de lembranças 

constantes sem que seja possível identificar com precisão em qual tempo ―físico‖ os mesmos 

estão, acaba por auxiliar o leitor a entender melhor os estágios que contribuíram na formação 

cognitiva e social de cada personagem. Esta estratégia de contar as trajetórias dos protagonistas 

da narrativa desde a sua infância até sua morte, por exemplo, foi percebida pela então escritora 

portuguesa Agustina Bessa-Luís, que ao publicar uma análise crítica da obra Fazes-me Falta, 

denominada A cintilação da mortalidade publicado no Jornal de Letras, Artes e Ideias, no ano 

de 2002, em Lisboa, classificou-a como um romance puramente de aprendizagem. 

Ao reportarmo-nos ao Cohan (1988), entendemos que o termo Bildungsroman, palavra 

de origem germânica criada pelo professor de filologia clássica Karl Morgenstern em 1803 para 

referir-se tanto a um tipo de romance de gênero digno quanto ao processo de aperfeiçoamento 

do indivíduo alemão burguês, antes atribuído apenas a filosofia, foi associado pela primeira vez 

a um romance, através da obra de Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre, 1795-1796(Os anos de 

aprendizado de Wilhelm Meister) após certa conferência ocorrida em 1820.  

 

poderá ser chamada de Bildungsroman, sobretudo devido a seu conteúdo, 

porque ela representa a formação do protagonista em seu início e trajetória em 
direção a um grau determinado de perfectibilidade [...]. Como obra de 

tendência mais geral e mais abrangente da bela formação do homem, sobressai-

se [...] Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, de Goethe,obra 
duplamente significativa para nós, alemães, pois aqui o poeta nos oferece, no 

protagonista e nas cenas e paisagens, vida alemã, maneira de pensar alemã, 

assim como costumes de nossa época. (MORGENSTERN, 1988, p. 64-66).  
 

Após esta associação, subtendeu-se que, o romance apresentando um percurso da 

formação cognitiva, política, religiosa, individual ou social, de uma personagem principal, 

iniciando desde a sua infância à sua maturidade, ou morte, seria definido como um 

Bildungsroman, (romance de aprendizagem). 

 

O Romance de Aprendizagem em Fazes-me Falta: Uma breve reflexão dentro da 

perspectiva de Agustina Bessa-Luís 

 

A escritora portuguesa Agustina Bessa-Luís, consagrada por escrever grandes romances 

como A sibila (1954), publicou em 2002 pelo Jornal de Letras, Artes e Ideias de Lisboa uma 

magnífica análise literária sobre a obra Fazes-me Falta de Inês Pedrosa, extremamente rica no 

que se refere a discussões reflexivas, que ao ser trabalhado por completo, acabaria por 
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ultrapassar facilmente os limites estipulados deste trabalho. Deste modo, limitemo-nos à tão 

somente algumas das suas questões abordadas na análise.  

Uma das vertentes reflexivas trazidas por Agustina Bessa-Luís e que será trabalhada no 

presente trabalho, mesmo que de forma bem simplista, infere-se à nova era do romance de 

aprendizagem no feminino, e como o romance Fazes-me Falta de Inês Pedrosa contribuiu para 

esse novo despertar cultural. 

A escritora inicia a análise crítica da obra de Inês Pedrosa realizando sua definição do 

tipo do romance no qual o mesmo pertence, ou seja, o romance de aprendizagem no feminino. 

Além, é claro, de trazer as características essenciais que o torna como tal.  

 
O romance de aprendizagem, a que Goethe deu voz escrita, é um tratado de 

formação do indivíduo. Os Anos de Aprendizagem de Wilhelm Meister 

desenvolve o tema da harmonia do indivíduo, do esteticismo da arte como 
forma de vida. A arte de viver a sociedade e de fazer com os outros o que se 

chama a Humanidade. (BESSA-LUÍS, 2002).  

 

Para a escritora, o idealismo clássico e o lado reflexivo confessional presente na obra de 

Inês Pedrosa são os ingredientes fundamentais que tanto agradava Goethe.  

 

vemos nele a evolução dos personagens para a aceitação dum destino que 

afinal eles não capturaram com as suas activas predilecções, com o amor, por 
puro que ele seja. "O que somos, para além do que vamos sendo?" (p. 13), 

pergunta o homem, senhor de todos os seus sentidos, mas homem em 

formação. A voz da mulher morta tem um esplendor que nos surpreende. "Era 
esta a glória que eu sonhava em adolescente: a de congregar toda a tristeza em 

volta da minha saudade" (p. 22). (BESSA-LUÍS, 2002).  

 

Vale lembrar ainda que, ao logo dos anos a produção do romance de aprendizagem no 

personagem feminino, Agustina faz questão de citar três principais escritoras do século XIX: 

Madame de Stael, George Sand e a Condessa de Ségur, tive como uma tentativa da 

representação da natureza feminina a dor da renúncia. Enquanto que o homem estaria 

predestinado a perseguir o sucesso em prol à grandes conquistas futuras, de aventuras, e de 

heroísmo, a mulher persegue, tão somente, a renúncia, como se a renúncia também não fosse 

obra do homem.  

Declara Agustina (2002) ―As coisas mais belas deste livro estão do lado da mulher 

morta. Como: "deste lado da morte é a mortalidade que cintila" (pág. 38) ‖ ou seja, somente o 

que é mortal pode aprender, somente o que é mortal, segundo a escritora, é capaz de ser mestre 

em algo, como por exemplo, em agradar ou em representar falsos personagens em prol de 

determinadas feitos. Seria este papel que realizamos em vida, tornando a personagem morta a 

chave para entendemos a verdade sobre o que vivemos? 
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A verdade que aqui tratamos refere-se a uma representação ou uma criação de papéis que 

o artista, por exemplo, realiza ao longo de um determinado espetáculo, valendo-se do uso da 

colação mímica do real como instrumento para alcançar-se o sucesso. ―A verdade é o que 

representamos, não o que somos‖ (BESSA-LUÍS, 2002) 

Fazendo proveitos das palavras de Goethe, segue Agustina (2002) trazendo uma breve, 

porem, importante definição do artista.  

 

Isto define o artista, para quem "através duma acção e reacção aparentemente 
estranha, mas absolutamente natural, graças ao conhecimento e à prática, a sua 

recitação, a sua declamação e gesticulação alcançaram um alto grau de verdade 

e franqueza, enquanto na vida e no trato ele parecia tornar-se cada vez mais 
secreto, artificial, até dissimulado e receoso". Este é o retrato do artista, de 

todos eles e não só o extraordinário Meister, de Goethe.  

 

Quando um ator entra em um palco e começa a encenar o mesmo está a representar um 

papel que não é o seu. Este papel é uma representação da verdade. Quanto maior for o seu gral 

de representação da verdade maior será a probabilidade do sucesso que o artista terá, maiores 

serão, ainda, suas chances de fazer romper o aplauso da platéia sobre seu espetáculo. Na 

realidade, ao encerrar seu papel tudo fica mais secreto. Os sentimentos apresentados durante a 

encenação não serão levados até o fim e o que restará é o tão somente mistério oculto por atrás 

das cortinas do espetáculo e da morte. No romance ―a verdade é a morta, a dança, a substância 

da mortalidade que ela traz à cena‖ (BESSA-LUÍS). 

Faz-me Falta já não possui como um dos focos principais a tal busca da perfeição da 

personagem principal, como é comum a tantos outros romances de aprendizagem do feminino, o 

que torna, ainda, a obra de Inês Pedrosa a ser definida por Agustina como antítese a ideologia da 

renúncia tão cara à natureza feminina.  

 

"Traías-me, traíste-me inúmeras vezes e nunca chegavas a tocar a fímbria da 

traição" – diz a morta (p. 62). Ela é um todo, a pessoa impossível de ser 

dividida, e a sua culpa está nisto. "Com uma seriedade travessa e um aparente 
entusiasmo", como o jovem Meister, a morta faz o seu papel. Aprendeu tão 

bem a economia dos gestos e das palavras, que a sua arte atingiu o sublime e, 

de repente, ganhou distância do seu próprio palco e passou além dos 
reposteiros, dos rompimentos e dos cenários. Ficou só o livro escrito.  

 

Ainda para Agustina Bessa-Luís (2002),  

 

Entramos numa nova era do romance de aprendizagem no feminino. Enquanto 
que no tempo de George Sand e depois no tempo de Simone de Beauvoir, a 

mulher pretendia lutar contra todas as formas de miséria, tanto afectiva como 

espiritual, hoje o romance, de que é exemplo o romance de Inês Pedrosa, tem 

um outro despertar cultural. A necessidade de amar e ser amada e de ser 
virtuosa sofre uma certa ofuscação. A depressão nervosa toma o lugar da 
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grande paixão e do estado de insatisfação que identifica a mulher do século 
XIX ao século XX.  
 

Agustina Conclui a análise literária sobre a obra Fazes-me Falta de Inês Pedrosa 

afirmando que o valor concreto da obra, característica presente no romance de aprendizagem e 

que acarretaria na conclusão do mesmo, deverá ser dada, tão somente pelo leitor. ―Inês Pedrosa 

escreveu Fazes-me Falta. O que isto quer dizer é assunto para pensar e talvez para pôr a palavra 

fim no romance, à nossa própria conta, a do leitor.‖ (BESSA-LUÍS, 2002). Tomaremos estas 

suas últimas palavras como inspiração às considerações finais do presente trabalho, trazendo, 

ainda, um novo e breve ponto reflexivo diferente do que acabamos de abordar. 

 

Considerações Finais 

 

Por fim, ao analisarmos esta tão brilhante obra somos condicionados a refletirmos sobre 

diversas questões que, como já afirmamos anteriormente, chega a ultrapassar facilmente os 

limites estabelecidos no trabalho. Um romance puramente de aprendizagem como já abordou 

Agustina Bessa-Luís, e que acredita que o ponto ápice desta tão gloriosa busca da formação 

humana, tão cobiçada pela voz feminina no romance, dá-se ao se deparar com a essência da 

mortalidade, fazendo-nos perceber que nada mais pode ser feito tão pouco alcançado. A mulher 

morta percebe este momento e declara: "Era esta a glória que eu sonhava em adolescente: a de 

congregar toda a tristeza em volta da minha saudade" (PEDROSA, 2003, p. 22). 

No romance de Inês Pedrosa ambos os personagens protagonistas chegam a demonstrar 

nitidamente um estranho e triste arrependimento no que se refere ao compartilhamento e 

demonstrações afetivas um do outro. Deste modo, lanço mão da ultima reflexão do trabalho 

sobre o Fazes-me Falta. Refiro-me aqui a importância de prioridades afetivas em quanto tempo 

de vida útil, em sacrificar tempo, saúde física e mental em prol de feitos heroicos que, mesmo 

que sejam alcançáveis ou não, mas, infelizmente, esquecer, ou dá pouca importância ao que para 

nós deveria ser o essencial: o amor da família e amigos, por exemplo, e perceber esta trágica 

perca frente à morte, onde tudo no final, segundo William Shakespeare (2012, Ato V, Cena II) 

na tragédia do príncipe Hamlet, torna-se silêncio. 
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Introdução 

 

Há pelo menos seis décadas, em especial, pesquisadoras das mais diversas universidades 

de nosso país vêm denunciando a ausência de mulheres no cenário literário brasileiro. 

Estudando a nossa história a partir das margens e não apenas do centro, essas pesquisadoras 

vêm apontando as mulheres se dedicaram ao cultivo das letras e prestaram relevantes 

contribuições à construção do que convencionalmente se chama literatura nacional. Entretanto, 

deliberadamente, pairou sobre essas mulheres-escritoras uma atmosfera de silenciamento e 

invisibilidade, principalmente sobre as que produziram antes do século XX.  

Em se tratando da reflexão acerca da produção literária de autoria feminina em períodos 

anteriores às primeiras décadas do século XX, não podemos esquecer que ―as mulheres 

brasileiras, em sua grande maioria, viviam enclausuradas em antigos preconceitos e imersas 

numa rígida indigência cultural‖ (DUARTE, 2003, p. 04). Vivendo sob a égide de uma cultura 

patriarcal e extremamente falocêntrica, o sexo feminino sequer tinha o direito de expressar-se 

através da escrita. Em geral, as mulheres dos oitocentos, de acordo com os preceitos vigentes na 

época, eram preparadas apenas para o casamento e para o exercício da maternidade. Por isso, a 

―arte‖ que deveriam saber era, além das artes da costura, a da submissão ao patriarca (o pai ou 

irmãos e depois o marido).  

Quando pouco a pouco as mulheres foram se apropriando e fazendo da escrita sua 

principal forma de expressão e revolta contra os códigos sociais que procuravam discipliná-las 

(SILVA, 2012), começaram a surgir críticas que se voltaram para uma avaliação severa não de 

seus escritos, mas sim do fato de as mulheres estarem atrevendo-se a escrever. Sendo assim, se 

não se podia mais impedir que as mulheres escrevessem, era preciso criar estratégias para que 

aquelas que ousaram não mais ter uma vida tecida através dos panos pudessem vir a fracassar no 

desejo de serem autoras. Logo, dentre as estratégias para a marginalização e a invisibilização 

das mulheres-escritoras, esteve a ―indiferença, que [foi] uma censura efetiva e eficaz‖ 
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(TELLES, 1989 apud GONÇALVES, 2015, p. 41), e que contribuiu para que muitas mulheres 

de talento tivessem seus nomes e suas obras soterradas por densas camadas de silêncio.  

Indo de encontro a essa política que arrastou para o esquecimento um conjunto 

expressivo de escritoras, o nosso trabalho volta-se para o estudo de duas poetisas que passaram 

a passos largos em nossa historiografia literária e cuja obra, se comparada a muitas das obras 

expostas em nossas vitrines literárias, não fica a dever em qualidade estética a nenhum texto 

produzido pelos nossos melhores escritores, uma vez que, não custa lembrarmos, o panteão dos 

imortais de nossa literatura, seguindo uma regra que é quase universal, é composto por homens, 

brancos, heterossexuais e da elite política e financeira do país, salvo raríssimas exceções. O 

presente trabalho tem por objetivo, então, tecer algumas considerações sobre a vida e a obra de 

Júlia Cortines e Júlia da Costa, evidenciando, sobretudo, os temas e as formas da poesia deixada 

por elas, bem como evidenciar até que ponto, em sua produção poética, elas dialogaram como 

os códigos estéticos vigentes à época e, por fim, evidenciar a importância delas no que, na 

história da produção literária de autoria feminina no Brasil, chamamos de predecessoras, isto é, 

mulheres pioneiras que se valeram da escrita a fim de ocupar uma posição no cenário público, a 

de mulher-escritora, a qual era negada ao sexo feminino, apesar do temor ―de que por não 

pode(rem) criar, de que, por não poder(em) tornar-se ela(s) própria(s) predecessora(s), o ato de 

escrever a(s) isolasse ou a(s) destruísse (...)‖ (CAMPOS, 1992, p. 120). 

 

Júlia da Costa e Júlia Cortines: vidas tecidas com o fio da poesia 

 

Filha de Alexandre José da Costa, natural de Paranaguá (PR), e de Maria Machado da 

Costa, oriunda de São Francisco do Sul, Júlia Maria da Costa nasceu no dia 1º de julho de 1844, 

também em Paranaguá, onde, porém, não viveria por muito tempo. Após a morte do pai, ela, 

com apenas dez anos de idade, passou a morar com a mãe, na casa de um tio em Santa Catarina. 

Embora ―nascida em um tempo cheio de preconceitos e tabus, e vivendo em uma cidade muito 

pequena, seu espírito ansioso de liberdade, evade-se no sonho, na poesia, nas cartas‖ 

(MUZART, 2001, p. 16). Semelhante a muitas escritoras da época, Júlia da Costa, ainda muito 

jovem, começou a publicar poesias em revistas e jornais, passando a colaborar na imprensa de 

Joinvile e posteriormente na de Desterro (SOARES, 1988). 
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Já Júlia Cortines era filha de Júlia Mesquita Cortines Laxe e de João Batista Cortines 

Laxe, jornalista e deputado federal. Nascida em 12 de dezembro de 1868
1
 em Rio Bonito, Rio 

de Janeiro, Júlia Cortines, diferentemente da maioria das mulheres, principalmente das de classe 

média baixa, teve uma educação privilegiada. Começou a estudar ainda criança na fazenda da 

avó em Monte Azul e, desde cedo, imersa no mundo das letras, mostrou grande interesse pela 

literatura, escrevendo poesias aos 13 anos de idade.  Aos 21, indo de encontro ao que lhe era 

imposto socialmente, já que os escritos femininos deveriam ficar na gaveta de guardados, ela 

passou a publicar seus versos em periódicos da corte. De acordo com Paixão (1991), a poetisa 

escreveu, ao viajar pela Europa, para o jornal ―O país‖ em uma coluna chamada ―Através da 

vida‖. Aprofundando seus estudos em literatura, passou a ministrar aulas tendo em sala nomes 

renomados como Lúcio Costa e Haroldo Valadão.  

Ambas as escritoras eram possuidoras de temperamento forte (MUZART, 2001, 

LACERDA, 1967, apud. ARAÚJO, 2010). Deixando para trás todo tipo de ideia 

preconceituosa, publicaram em vida dois livros, com os quais ficaram ainda mais conhecidas no 

meio literário. No caso de Júlia da Costa, seu primeiro livro, intitulado Flores Dispersas, 1ª 

série, foi publicado pela tipografia de J. J. Lopes em 1867, quando a poetisa tinha apenas 23 

anos de idade e se constituiu em um marco não só na vida da jovem escritora, mas também na 

história do estado do Paraná, visto que, embora publicada em Santa Catarina, essa obra é 

considerada ―a primeira obra literária firmada por paranaense‖ (VELLOZO, 1896, p. 407). Não 

só pelo o fato de ser uma mulher que a abre a literatura do Paraná, em uma época que ao sexo 

feminino era negada qualquer forma de expressão, mas principalmente em virtude do talento 

que demonstrara, é que a crítica literária começou a se pronunciar sobre a jovem poetisa. Entre 

os considerados melhores críticos que se pronunciaram a respeito da obra e da autora, estão o 

poeta e jornalista Elisário Quintanilha e o estudioso da literatura de autoria feminina Augusto de 

Almeida. O segundo livro da autora intitulado Flores Dispersas, 2ª série, veio à luz também em 

Santa Catarina, pela tipografia de J. Augusto do Livramento, em 1868. Neste livro, a autora faz 

do primeiro poema uma espécie de epígrafe, a partir da qual resume sua obra, ao passo que tenta 

tecer um diálogo com os/as leitores/as da época. A respeito desta obra, a crítica literária também 

teceu vários elogios. Depois da morte de Júlia da Costa, a pesquisadora Rosy Pinheiro Lima 

recolheu as poesias presentes no periódico Itiberê, de Paranaguá, que compunham uma 

coletânea, manuscrita, nomeada e organizada por Júlia da Costa de Bouquet de Violetas, além de 

                                                             
1Há controvérsia quanto à data exata do nascimento de tal poetisa. Para Sylvia Paixão (1991), Péricles Ramos 

(1959), Afrânio Coutinho (2001) e Sânzio de Azevedo (2004), ela teria nascido em 1868, já para Renato Lacerda 

(1963) e Gilberto Araújo (2010) a data exata seria 1863. 
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outras poesias esparsas que foram também publicadas postumamente com o título de Flores 

Dispersas, 3ª série. 

Já o primeiro livro de Júlia Cortines, intitulado de Versos, data de 1894 e foi publicado 

pela Leuzinger. Esse livro foi prefaciado por Lúcio de Mendonça, que o abre tecendo vários 

comentários positivos e preparando o terreno para que Cortines se inserisse nas esferas 

literárias: ―a esta que vem, senhoril e airosa, assumir o lugar que lhe pertence em nossas letras, 

acolhei-a como da família, queridos poetas‖ (MENDONÇA, 1894, p. 10 ). Ainda neste livro, o 

prefaciador, ―reconhecendo na estreante qualidades comuns aos medalhões da época (...), 

convoca-os para narcisicamente, nela verem refletidos seus próprios méritos‖ (ARAÚJO, 2010, 

p. VII).  

Entre os emblemáticos nomes que recepcionaram positivamente a estreante Júlia 

Cortines, estão Machado de Assis, Raimundo Correia, Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, 

Augusto de Lima, Luís Delfino, Osório Duque Estrada, Narcisa Amália, Adelina Vieira, Maria 

Vilhena, Presciliana Duarte, Zalina Rolim. O segundo livro da poetisa, intitulado Vibrações, foi 

publicado em 1905 pela Laemmert & C., que era, de acordo com Araújo (2010), uma das 

maiores editoras de então. Nesse livro, Júlia Cortines usa a epígrafe, uma novidade para a época, 

para resumir toda a obra e se autoafirmar como mulher, ocupando um lugar de fala que era 

negado ao sexo feminino. Como a primeira obra, o segundo livro de poesia de Júlia Cortines 

superou as expectativas e a crítica se pronunciou positivamente, tecendo vários elogios à autora. 

As duas Júlias foram, portanto, mulheres que desafiaram os códigos comportamentais da 

época, porque não só fizeram da escrita um lugar de memória, mas também um exercício de 

resistência contra os ditames impostos por uma sociedade onde o lugar da mulher era a esfera 

privada do lar. Nesse processo de inserção em uma esfera negada ao feminino, a do universo 

literário, as duas escritoras fizeram da poesia o lugar da fala possível, assim como o foi para 

muitas das poetisas do oitocentos a escrita de poemas:  

 
Pois escrever poemas era, na maioria dos casos, a única ocasião possível de 

dizer a si própria, de se construir sujeito de uma fala. É o espaço onde cada 

uma se oculta ou se desvela, onde uma voz antes silenciosa e silenciada pode 
dizer Eu, minha, meu, falando da impressão que lhe causa uma paisagem, uma 

flor, o homem amado. É o espaço onde um Eu se vê escrevendo, consciente de 

que sua voz ultrapassará os muros espessos do lar, alcançará outras pessoas. 
Uma fala subversiva.  

[…] Esta palavra feminina é uma afirmação, a recusa da solidão, a instituição 

de um diálogo com o interlocutor possível. Ela diz um ser feminino em seu 

desejo de ver claro em si, de se relacionar com o próximo. A poesia é ao 
mesmo tempo espaço de evasão, de fuga a um real esmagador e lugar onde 

outro real é criado, e um Eu se estrutura: no desvelar os atributos ao seu ser, no 

descrever um fazer feminino, na entrega do pensamento do sujeito lírico diante 
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do Outro, seja ele o amado, uma amiga, o Pai, a Mãe, Deus, o Leitor 
(FERREIRA, 1991, p. 13-14). 

 

Considerando-se o exposto, na seção seguinte, vamos nos deter mais amiúde na 

produção literária das duas Júlias, evidenciando os temas e as formas de que elas se valeram 

para construir uma obra que precisa voltar a ser lida e estudada.  

 

Temas e formas nas poesias de Júlia da Costa e de Júlia Cortines 

 

Os poemas sobre os quais teceremos alguns comentários fornecem-nos subsídios para 

entendermos como as poetisas, Júlia Cortines e Júlia da Costa, paulatinamente, conseguiram 

fazer-se ouvir como mulheres e como escritoras em um cenário avesso à produção de autoria 

feminina. Podemos perceber, pois, nas poesias aqui analisadas, traços da personalidade, das 

crenças, dos sonhos e certa ânsia por liberdade das poetisas. 

No poema Ecos longínquos, aparece aquela que seria uma das temáticas mais recorrentes 

nas obras de Júlia da Costa: a resistência a partir de negações e modéstias. Neste poema, o eu 

lírico chega a negar sua função de poetisa, mas isso não a impede de escrever. Na realidade, a 

autora insinua não querer o título de poetisa, enquanto faz da poesia sua mais genuína forma de 

expressão. Assim, por meio dessa estratégia, consegue sutilmente entrar no meio literário, já que 

―a sociedade falogôcentrica e misógina de então, sequer aventaria a possibilidade de ‗uma 

simples mulher‘ poder conclamar para si a auctoritas dum autor-presença‖ (HANSEN, 1992, 

apud GONÇALVES, 2015, p. 37). O título do poema é revelador da condição da mulher-

escritora do século XIX. Se observarmos, a legitimação do eu-lírico como poetisa vem de ecos 

longínquos, como se uma mulher chegar a ser poetisa fosse algo tão inimaginável, até mesmo 

impossível, que tal condição necessitasse ser afirmada por vozes (distantes) outras que não a do 

eu-lírico. 

Percebemos toda a engenhosidade de Júlia da Costa logo no primeiro verso, da primeira 

estrofe, na passagem: ―Quem és tu que me chamas de poetisa‖. Ora, ao usar o pronome pessoal 

na segunda pessoa do singular ―tu‖, é evidenciado que não é o eu-lírico que se autodenomina 

poetisa, mas sim outra pessoa que a qualifica como tal, o que já lhe confere certa ―autoridade‖, 

reforçando ser ela realmente poetisa. Além disso, ao fazer a pergunta, sobre quem a chama de 

poetisa, o eu-lírico coloca em xeque quem a nomeia; talvez em decorrência de que quem faz 

isso seja um bardo. Ou seja, um homem em uma época em que o sexo masculino queria 

inclusive tomar (e muitas vezes tomava) a palavra para discorrer sobre a mulher. O interessante 

é que a palavra ―bardo‖ é uma maneira positiva de falar das pessoas que escreviam poemas, mas 
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só adquire essa positividade porque geralmente se refere a homens escritores. Então, nas 

fimbrias do discurso se evidencia, mais uma vez, a desvalorização das mulheres que 

enveredavam por este caminho. No quarto verso, ainda da primeira estrofe, percebemos a partir 

do substantivo masculino ―bardo‖ que o eu-lírico fala para um homem ―que despertas/ Do 

valado as boninas mal abertas‖ (ao que nos parece, esse bardo, não obstante, se une à natureza 

confundindo-se com ela). 

No entanto, a partir do recurso da repetição, é enfatizado novamente que não se sabe 

especificamente a quem se dirige (―Quem és tu?‖). Poderemos compreender melhor esse 

processo de velamento ou insinuado desconhecimento da pessoa para quem a poetisa fala, se 

tivermos em mente que no século XIX as mulheres deveriam portar-se de forma passiva em 

relação aos homens, só se dirigindo a eles para responder-lhes quando fossem perguntadas algo. 

Então, só o fato de deixar implícito o nome ou mesmo insinuar desconhecimento, de certa 

forma, já ameniza a fala da autora.  

Já na segunda estrofe, o eu-lírico deixa claro estar falando para um poeta ―que saudade 

da pátria‖ lhe revive, com o ―doce cantar além dos mares‖. Notemos que esse ―cantar além dos 

mares‖, explicita que esse poeta está longe do eu-lírico, mas o mais interessante é que a partir 

dessa expressão a autora consegue enfatizar que para a fala poética não há fronteiras. Porém, é 

no primeiro verso da terceira estrofe que podemos perceber a negação da função de poetisa: 

―Poetisa não sou;‖. Observamos que enquanto o eu-lírico nega ser poetisa, escreve rompendo e 

indo além do que lhe era imposto, fazendo-se eternizar. Aqui, percebemos que a negação de sua 

poesia não pode ser lida literalmente. Negar, depreciar os escritos é um traço que percebemos na 

produção de autoria feminina de tempos pretéritos e devemos ler isso como uma estratégia de 

inserção no hermético mundo das Letras, uma vez que, mesmo negando o valor de suas obras, 

as escritoras de outrora não deixaram de produzir. Dessa forma, dialogando aparentemente com 

o que era socialmente aceito, a desvalorização da produção feminina, muitas autoras foram 

abrindo os caminhos para publicação e circulação de suas obras.  

Ainda na mesma estrofe, nos versos: ―guarda essas flores/ Para ornar o jardim de teus 

amores,/ Para ornar de algum anjo a fronte linda‖, há dois pontos de suma importância. Em 

primeiro lugar, há uma rejeição das flores que venham deste poeta para quem o eu lírico se 

dirige. Em segundo lugar, ao enfatizar que estas flores devem servir para ornar um anjo, o eu-

lírico mostra não se encaixar nesse perfil angelical. A confirmação desse não enquadramento 

nos estereótipos impostos na sociedade oitocentista vem no verso como: ―Sou agreste rosal 

cheio de espinhos‖. Ora, simbolicamente a rosa, além de ser ―famosa por sua beleza, sua forma 

e seu perfume (...), designa uma perfeição acabada, uma realização sem defeito, (...) a taça de 
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vida, a alma, o coração, o amor‖ (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009, p. 189), ademais nessa 

rosa os espinhos se fazem presentes. Estes por sua vez evocam ―a ideia de obstáculo, de 

dificuldades, de defesa exterior‖ e são ―a defesa natural da planta‖ (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2009, p. 397). Assim, podemos perceber que a autora usa a metáfora do rosal 

para, além de denunciar os sofrimentos femininos, deixar claro que as mulheres não são seres 

indefesos que precisam do sexo masculino para sobreviver.   

Na quarta estrofe, no início do primeiro verso, o eu-lírico, ao voltar a afirmar-se como 

poetisa a partir da negação, deixa claro não aguentar mais que falem por ela: ―Poetisa não sou; 

por Deus‖. Percebemos ainda, que ao utilizar verbos e pronomes pessoais oblíquos na segunda 

pessoa do singular, no verso como ―não digas/ Que meus cantos te inspiram; não prossigas/ 

Nessa amarga ironia, ó trovador‖, a poetisa perspicazmente traz como sendo um relato exterior a 

ideia de que seus cantos inspiram a outros/as, e ainda crava, estrategicamente, ser esse relato 

uma ironia. Contudo, são os últimos versos desta estrofe nos quais podemos perceber a mulher-

escritora Júlia da Costa requerendo propriamente a palavra para si, não aceitando que falem por 

ela: ―Canta o céu, a natura, a vida tua,/ Mas não fales em mim‖. O interessante é que depois de 

deixar explicito que não se submeterá a ser objeto do discurso alheio, a poetisa termina 

abrandando seu discurso, com ―doce cantor‖. 

Júlia da Costa se autoafirmou como poetisa e mostrou-se resistente às opressões 

masculinas a partir de negações e modéstias. Essas estratégias podem ser percebidas em outros 

poemas. Em ―Ao poeta das rimas de ouro‖, a poetisa diz não ser digna de receber belos poemas, 

pois não teria cultura, enquanto, mostrando o contrário, escreve (―Teus versos são belos, mas eu 

não os quero,/ ―Não tenho cultura não posso cantar‖). Em ―Harmonias do crepúsculo‖, a autora 

após discorrer sobre notas musicais que havia escutado, na última estrofe, insinua não ter 

condições de escrever algo realmente bom (―Bem sei, que não posso/ Com rudes cantos sem 

arte/ Da glória ao cume levar-te,‖). Já em ―Uma página ao coração‖, mais uma vez, o eu-lírico 

nega-se como poetisa, justificando a escrita de suas poesias como uma forma de expressão da 

sua sofrida alma (―Não sou poetisa mas minh‘alma em dores/ Desabrocha em flores ao cair do 

dia!‖). 

A temática da resistência também se configuraria como uma das mais importantes na 

escrita de Júlia Cortines. O poema Indiferente mais do que evidenciar a fugacidade do tempo, 

que leva consigo ―as alegrias‖, ―os dissabores‖ e os sonhos, revela a inteligência da poetisa que, 

dialogando com o sexo masculino, imprime em seus versos a desistência à luta, enquanto 

escreve ultrapassando o que lhe era posto. Usando o recurso da repetição no verso como: ―A 

mim, porém a mim, a mim que importa/ A mim...‖, mais que o desânimo de um ser ―cuja 
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esperança há muito é morta‖, é evidenciado o sujeito do discurso, nesse caso mulher, que, se 

não chega a falar de um ―eu‖, também não se esconde atrás de um ―tu‖; usando assim como 

estratégia para demarcar a voz autoral o pronome ―mim‖. Em outras palavras, Cortines, tendo 

consciência de que no século XIX o protótipo de mulher ideal não tinha sequer voz, se coloca 

aos poucos nas esferas literárias com uma dicção própria, porém sem bater de frente com o 

modelo ideológico vigente na época. Outro ponto interessante é que, nesta poesia talhada pela 

insinuada renuncia à vida (--- Deixo em descanso os fadigados remos,/ E que o barco da vida 

boie à toa), a autora fala em ―asas‖, ou seja, mesmo vivendo em uma época onde as opressões 

masculinas se fizeram presentes, ela através de sua obra expressa a vontade de alçar vôo, de ser 

livre e alcançar a transcendência. É a elevação sobre a matéria, sobre as coisas terrenas que a 

autora almeja com esse vôo. 

Cortines mostrou-se resistente às opressões da sociedade oitocentista, enquanto 

insinuava estar conformada com sua situação. Essa estratégia de parecer conformada com o 

status quo vigente enquanto, nas fímbrias do discurso, denuncia tal status aparece em poema 

como ―Dor eterna‖, onde novamente se fala do ―tempo‖, que para o bem ou para o mal, leva 

tudo consigo, mas a poetisa se mostra firme e forte (―... a minha alma:/ ‗—Rola túmida ou 

desfeita./ Que importa?/ Conservo, pedaços feita,/ Os caracteres inscritos‖). Essa mesma 

estratégia é reiterada em ―Diálogo‖, onde a poetisa reconhece, a partir do par razão/coração, a 

ideologia vigente na época, suas leis implacáveis, no entanto, dá a entender ser forte o bastante 

para resistir a todos os problemas (―Não sei se por ventura, essa lei o Universo/ Abrange;/ ―Sei 

que feito não fui da brandura da cera/ Mas da tenacidade altiva dos metais,/ Que afrontam 

livremente os sóis e os temporais.‖).  

A mesma ideia é retomada em três outros poemas. Em ―O sonho‖, a poetisa insinua mais 

do que a desistência à vida, a invalidez da poesia, enquanto faz desta seu instrumento de luta 

(―A vida corre sempre amargurada ou seva;/ Nada vale a embriaguez da poesia que enleva...‖). 

Em ―Nostalgia selvagem‖, Cortines fala da força e resistência de uma parcela de pessoas (ao que 

parece ela se refere às mulheres), de sua pátria (―Pátria onde vive e luta uma raça valente,/ Que a 

morte encara sem os olhos abaixar,/ Que sabe opor o peito à força da corrente,/ E na mão do 

inimigo o tacape quebrar.‖). Por fim, em ―Eu estou fatigada‖, a poetisa se diz cansada de resistir 

e afirma estar buscando o repouso, enquanto está fazendo o contrário, ou seja, está, em um ato 

de resistência, escrevendo (―Eu estou de lutar tão fatigada:‖, ―Eu estou de pensar tão fatigada:‖, 

―Prende-me as asas, chama-me ao repouso!‖). 

Contudo, se Júlia da Costa e Júlia Cortines compartiram de algumas temáticas, o centro 

de suas obras era distinto. Seguindo o Romantismo, Júlia da Costa faria do universo dos desejos 
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carnais o centro de suas poesias; já Júlia Cortines, seguindo o Parnasianismo e o Simbolismo, 

teria como eixo de suas poesias a morte. No poema intitulado Flor de Neve, vemos aquela que 

seria a temática central de Júlia da Costa: o desejo/amor expresso através das metáforas florais. 

Ora, o título já é bem sugestivo.  Para Chevalier & Gheerbrant (2009, p. 437-438), ―a flor é, 

também, o símbolo do amor e da harmonia‖; nas ―lendas celtas ela parece ser um símbolo de 

instabilidade‖. Essa ideia de instabilidade é ainda mais reforçada se temos em mente que a 

―neve‖, próximo elemento que compõem o titulo, é água que sofre uma condensação e se 

―solidifica‖, mas que tal estado é eminentemente instável. Outro ponto interessante é que o 

branco da neve é a cor da ―pureza, que não é necessariamente 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‖. E ―é justamente o sentido de brancura virginal‖ (CHEVALIER, 

GHEERBRANT, 2009, p. 143). Assim, podemos depreender já pelo título que o eu-lírico 

expressa o seu amor e desejo (posto que os dois confundem-se no poema) por um ser puro, 

porém instável, que como a água, pode mudar de acordo com ambiente no qual se encontra. 

A confirmação do quão o eu-lírico ama intensamente esse ser vem na primeira estrofe, 

nos versos: ―Eu só amo teu cálix cetinoso/ Eu só amo na terra teus folgares‖. Porém, é a partir 

da segunda estrofe que temos a expressão máxima do desejo e o encontro amoroso. Este ocorre 

no meio da floresta, em noite fria, sem ninguém por perto, o que sugere que seja às escondidas: 

―Na floresta encontrei-te... o sol dormia‖. Notamos que a descrição do próprio meio em que está 

o casal parece propiciar esse encontro, que chega ao auge na terceira e quarta estrofes, quando 

―o rosal todo em flor se iluminava‖ e ―aos bafejos da brisa ousei colher-te! E quis as tranças 

prender-te... que loucura!‖. Observemos que estes versos confirmam o quão perspicaz foi Júlia 

da Costa ao escrever, posto que consciente de estar ultrapassando todos os limites impostos pela 

sociedade a dicção feminina, seleciona palavras que amenizam a expressão do desejo, como é o 

caso do verbo ―encontrei-te‖ que dá uma ideia de que o encontro (sexual) não foi programado, 

ocorreu por acaso, e o substantivo ―loucura‖, que dá a impressão de que tal ato tenha acontecido 

em um momento de insensatez, de perda de lucidez. É valido observar ainda que, após o 

encontro sexual, ao nascer do sol ―quando a aurora surgiu, morta, sem vida‖, o ser a quem o eu-

lírico dedica tão grande amor parece ter desfalecido, morrido junto à noite que lhe proporcionou 

tanto prazer. A vida só é recobrada novamente quando se dá início, outra vez, à relação 

amorosa: ―Com lágrimas reguei-te! De meus lábios/ Morno beijo roçou-te a face fria.../ 

Reviveste, ó flor de neve,‖. Com isso, a nosso ver, a autora correlacionou a concretização do 

prazer à vida.  
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No entanto, é curioso que ao passo que com a realização do desejo se ganha a vida, 

também se perde a alegria dos sonhos. Aliás, com os versos: ―E hoje triste e gelada como a 

noite/ Que me cerca de sombra o coração,/ Tu dormiste bem junto de minh‘alma/ Que te inunda 

de fúnebre clarão‖; podemos perceber que o eu-lírico que vive e proporciona o prazer é quem 

leva também a morte. Isso podemos comprovar pela antítese ―fúnebre clarão‖ que é utilizada 

para explicitar como a alma do eu-lírico envolve o outro ser. Ora, o adjetivo ―fúnebre‖ nos 

remete à morte, já o substantivo ―clarão‖ nos remete à ideia de ―luz‖, que, por sua vez, 

geralmente, nos faz pensar em vida. Em outras palavras, o mesmo prazer que faz o ser sentir-se 

vivo é o que leva a aproximação da morte. Sabemos, pois, que o conúbio sexual é denominado 

entre os franceses de lapetitemort, o que pode corroborar a atmosfera erótica que é esmaecida ao 

longo do poema. 

Contudo, é interessante que mesmo o poema do começo ao fim envolto em uma 

atmosfera onde reina a ânsia por realizar o desejo sexual, em nenhum momento a relação 

amorosa é posta explicitamente, porém o leitor consegue inferir pelas metáforas. Quanto a isso, 

Jung (1964, p. 29) esclarece: ―o ato sexual pode ser simbolizado por uma imensa variedade de 

imagens‖ (ou representado sob forma alegórica). ―Cada uma destas imagens pode, por um 

processo associativo, levar à ideia da relação sexual e aos complexos específicos que incluem no 

comportamento sexual de um indivíduo‖. No caso de Júlia da Costa, são pelas metáforas florais 

que se expressam a relação amorosa, o desejo e o amor.  

Em diversas outras poesias a autora utilizou metáforas florais semelhantes para 

expressar-se. Em ―Devaneios‖, a partir de tais metáforas se expressa a virgindade do eu-lírico e 

sua noite de ―ventura‖ (―E a linda roseira que deu-lhe perfumes/ As folhas estende n‘um berço 

de relva!/ e o sonho de virgem oculta nas pétalas). Em ―Sinhá‖,  explicitam-se os momentos de 

prazer vivido com o ser amado, o qual é visto como uma flor (―Como aljôfar celeste que 

tremula/ Assim teu nome vem filtrar no peito/ uma saudade/ De gozos retocada!‖). Em ―Hinos‖, 

o eu-lírico busca incessantemente o seu amado, a quem deu-lhe suas flores mesmo que em meio 

à dor (―Busco-te em ânsia.../ Minh‘alma deu-te perfumadas flores!/ as espalhaste todas/ N‘um 

chão descrido de imaturas dores!‖). Em ―Folhas de rosa‖, o eu-lírico chega a entrar no universo 

do sonho à procura do seu amor, que é descrito como ―solitária flor‖. (―Vi-te em meus sonhos 

cismadora imagem/ Sobre meu leito de donzela crente!‖). Em ―Lírio Branco, novamente o amor 

ganha sua expressão máxima. Agora, não se dedica este sentimento apenas ao ―lírio gentil‖, mas 

a tudo que o cerca (―Lírio gentil,/ És a flor enamorada/ Amo o cálix que sustenta tuas folhas 

cetinosas/ Amo a brisa que te beija/‖). Em ―Saudades‖, as flores são estrategicamente utilizadas 

para falar do quão o eu-lírico viveu rodeado de amores (―Caminhei descuidosa o chão de flores;/ 
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Beijei aqui e ali virentes rosas;/‖).  Em ―Dormia e sonhava‖, a poetisa perspicazmente, além de 

expressar seu desejo através das metáforas florais, dá a entender estar falando de uma ―noite de 

amor‖ sonhada por outra pessoa (―E ele sonhava... que sonhos tão lindos,/ Que noite de amor/ --

--No bosque ondulante beijavam as flores‖). Já em ―Rosa branca‖, o desejo ganha destaque 

outra vez. Nesta poesia, a autora mostra-se, através das rosas, como sujeito desejante, ao passo 

que deixa claro estar consciente do quão duro pode ser o fardo carregado durante a vida (―Rosa, 

rosa dos amores,/ Quem me dera os teus palores/ Quem me dera o teu viver!/ Em teu berço de 

harmonia,/ Quem me dera um dia, um dia/ De mansinho adormecer!/ Tuas folhas cristalinas/ 

Quem me dera inda beijar!‖/ ―Quantas vezes a ventura/ Não nos mostra a sepultura,/ Não nos 

beija e lá se vai?‖).  

A autora utilizou metáforas semelhantes em outros quatro poemas. Em ―Rosa de amor‖, 

a poetisa usa o pronome pessoal na primeira pessoa do plural ―nós‖ para conseguir por tal efeito 

generalizar, até certo ponto, que todos têm no coração uma ―rosa de amor‖. Assim, ameniza sua 

fala ao abordar tal temática (―Nós temos n‘alma escondida/ Como a onda além dormida,/ Uma 

flor empalecida/ Que nos beija o coração/‖ ―Se perguntas-lhe tremendo/ --- Quem és tu? – ela 

gemendo/ Te responde estremecendo:/ ‗Eu sou a Rosa de Amor‖).  Em ―Flor de espinhos‖, a 

autora, através da metáfora da flor de espinhos, enfatiza que mesmo após a morte necessita dos 

beijos e caricias do ser amado (―Não me fujas – deixa a noite/ Vem à sombra da mangueira/ 

Onde a furto brilha a lua,/ Com tua face branca e nua/ Em meu sonho dormitar./ Quando a 

fronte sonhadora/ Eu pender na sepultura/ Vai ornar-me a campa escura,/ Vai comigo lá sonhar./ 

Vai em beijos vaporosos o meu sonho prolongar/ Vai em pálidas caricias/ Aquecer-me a fronte 

fria,/ Vai beijar-me destemida‖). Em ―Lírio branco‖ (II – 1882-1883), com a chegada da noite, o 

eu-lírico pede que sua ―meiga flor‖ abra seu ―cálix‖, pois com ela pretende ser feliz (―O sol 

desmaia... como é doce a vida/ Por entre as sombras rebentando à flux!/ Floresce, ò lírio, que 

contigo ainda/ Pisarei mundo de encantada luz./ Minha alma é sopro da gemente aragem/ Que 

vai perdida soluçar no mar!/ Dá-lhe o perfume de tuas folhas alvas,/ Enquanto o tempo não as 

vem mirrar‖). Já em ―Rosa murcha‖, clama-se que o ser amado, o qual é visto como uma rosa, 

recobre o viço e volte para perto do eu-lírico que está morrendo ―sem seiva que lhe dê vigor‖ 

(―Recobra o viço meiga flor de um dia‖/ Vem modular-me: --- inda cantam aves/ Rosa só 

minha, de fatal condão!/ Vem! que meu estro emurchecido expira/ Sem luz, sem seiva que lhe 

dê vigor;/ Vem, rosa minha, no sepulcro ao menos/ Ornar-me o seio com sentido amor!‖). 

No caso de Júlia Cortines, sua temática central foi, sem dúvida, a morte; esta pensada 

como sinônimo de liberdade. O discurso presente no poema A um Cadáver, mais que revelar o 

olhar de uma mulher para a passagem da vida alheia, deixa clara a exaltação de Cortines à 



 

 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

749 

 

morte. Notamos que, enquanto o advérbio de tempo ―enfim‖ logo no primeiro verso sinaliza 

para o quão esperada é a morte, o também advérbio de tempo ―afinal‖, no nono verso, aponta 

para a alegria do eu-lírico com a ida da vida. No estado de desânimo, o eu-lírico, cansado do 

fardo que tão pesado carregava e ―na atitude de quem nada teme da sorte,/ Deslembrado do 

amor e esquecido das penas‖, vê a morte como um repouso, onde ―a luz se extingue, e o 

estampido se cala,/ Sem vir feri-te o olhar ou ferir-te os ouvidos‖. 

Observamos também que Cortines tinha plena consciência do quão efêmera era a vida e 

que após a morte de uma pessoa seus feitos podem cair no esquecimento: ―Passaste; e o 

esquecimento há de apagar, em breve,/ O sinal que o teu passo imprimiu sobre a areia...‖; 

quanto a isso, notamos que a autora não afirma não se importar com esse esquecimento, ao 

contrário, com o verso ―Que importa?‖, ela implicitamente deixa a cargo do leitor avaliar a 

importância que pode ser dada a algo ou alguém após a morte. Pensando em obras de autoria 

feminina, teremos que com tempo, ou melhor, com a morte, podem cair no esquecimento não só 

a mulher, mas também seus escritos. E por isso a relevância de se pesquisar sobre pessoas que, 

como Júlia da Costa e Júlia Cortines, foram de suma importância para a construção da literatura 

brasileira, mas que por inúmeros fatores não foram devidamente valorizadas em vida e após a 

morte foram, estrategicamente, esquecidas.  

Outro ponto interessante, ainda sobre o poema A um cadáver, de Júlia Cortines, é que o 

primeiro verso (―Eis-te, enfim, a dormir o teu sono de morte:‖) indica que a pessoa de quem se 

fala está ainda viva, e já no término o verso (―Estás dormindo o teu sono de morte:‖) aponta que 

o moribundo faleceu; ou seja, ao que parece a pessoa enquanto a poetisa escrevia estava viva e 

quando ela cessou a ação não resistiu, ou ainda, esse ser conseguiria um ―sopro‖ de vida todas 

as vezes que alguém lese essa poesia. Ao que nos parece, Cortines correlacionou escrita, leitura 

e vida. Além disso, as descrições do moribundo quando vivo e quando morto são iguais, e bem 

sugestivas: ―Semicerrado o olhar, as pupilas serenas,‖. Ou seja, há certa vigilância mesmo após 

a morte, o que nos remete a certa vontade de viver. O que nos parece é que a autora não nutria 

horror pela vida em si, mas, sim, pela vida a que as mulheres oitocentistas estavam submetidas. 

Em outras palavras, a nosso ver, nas fimbrias desse discurso que enaltece a morte como forma 

de libertação, está a aspiração de Cortines por uma vida diferente e melhor do que  a que era 

imposta ao sexo feminino no oitocentos. 

Essa aspiração por liberdade a partir da morte pode ser percebida em diversos outros 

poemas como em ―Versos de um Suicida‖, onde a morte é explicitamente encarada como uma 

fuga por meio da qual se retorna ao estado primordial (―Vale a pena morrer: fugir do mundo,/ E 

mergulhar de novo no profundo/ Abismo da profunda natureza./‖) Em ―A si Mesmo‖, renuncia-
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se à vida e se eleva a morte ao ponto de esta ser encarada como um dom (―É tédio apenas e 

amargura a vida,‖/ ―À nossa raça miseranda o fado/ Um dom único fez:/ O dom da morte.‖). Já 

em ―In Extremis‖, a morte é tida realmente como a passagem para um mundo melhor (―Só te 

resta, infeliz, o momento/ Em que desse sopor venha livrar-se a Morte,/ E a outro mundo 

melhor/ Nas asas te transporte!‖).  

Em ―Ei-lo, o sombrio e glacial recinto‖, novamente aparece a imagem melancólica de 

um moribundo (―Paralisado o gesto pelo cinto/ Da morte, branco o rosto macilento‖); e a 

confirmação do que já havíamos sinalizado, isto é, que Cortines não tinha horror pela vida em 

si, mas pela vida a que estava fardada, por isso buscava a libertação através da morte.  Essa 

postura está presente, por exemplo, em ―Entre Abismos‖. Nesse poema, vemos que nem a vida a 

que a poetisa estava submetida nem a morte é o ideal. Pelo contrário, são abismos extremos 

(―Mistérios só, de um lado, e sombras..../ Em seguida,/ A estrada tortuosa e aspérrima da 

vida,‖,―Do outro lado, somente o tenebroso mar/ Da morte‖). Semelhante a tal poema, 

encontramos ―Vaticínio‖, em que a poetisa, depois de, implicitamente, evidenciar o quão presa 

às amarras da sociedade estava a mulher oitocentista, deixa clara a ânsia por viver uma vida de 

paz e quietude de maneira que mulheres e homens tivessem os mesmos direitos; do contrário, a 

autora afirma ser melhor morrer em busca de liberdade (―Bom, dirás, é viver sem combate ou 

tortura,/ Como uma ave ferida às súbitas na altura,/ Morrer, ou como a flor que uma aragem 

desfolha‖).    

Diante da análise dos livros Versos e Vibrações, de Júlia Cortines, de Flores Dispersas, 

1ª série, Flores Dispersas, 2ª série, Flores Dispersas, 3ª série, e Bouquet de Violetas, de Júlia da 

Costa, e especificamente dos poemas aqui elegidos, podemos perceber que ambas as poetisas 

ora dialogam, ora colidem com os códigos estéticos vigentes na lírica brasileira do entresséculo 

(XIX/XX). Na realidade, as duas poetisas tentaram entrar no meio literário, mas sem ir de 

encontro com os preceitos vigentes na época (SILAVA, 2012). No caso de Júlia da Costa, tendo 

consciência de que as flores eram tidas como um tema próprio à fala feminina (PAIXÃO, 1991), 

e de que não poderia expressar desejos carnais, ela camufla esse sentimento (desejo) e o 

expressa a partir de várias metáforas florais. Por isso, recebe a alcunha de a poetisa das flores. 

Ainda que essa não fosse a temática central de Júlia Cortines, esta poetisa também expressaria 

em seus poemas desejos camuflados. Neste caso, o desejo aparecia ―sempre sob o estigma da 

loucura e da fantasia, espécie de escudo protetor que torna possível o discurso do desejo 

feminino‖ (PAIXÃO, 1991, p. 200-201). Outro ponto em que as duas poetisas se assemelham, 

em relação às temáticas presentes em suas obras, é quanto ao gosto em falar da morte, para 
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expressar sua ânsia de liberdade. Isso se deve, possivelmente, à influência que ambas tiveram da 

estética decadentista, vinda da França e de Portugal. 

 No que tange às diferenças entre a escrita de Júlia da Costa e Júlia Cortines, podemos 

observar que, enquanto as poesias da autora das Flores Dispersas e de Bouquet de Violetas, 

―têm a nota passional e íntima dos afetuosos nostálgicos, pungidos de tristeza e de saudade, sem 

falsos ouropéis do condoreirismo, sem torturados arabescos‖ (VELLOZO, 1896, p. 407); as 

poesias da escritora de Versos e Vibrações são marcadas pela falta de sentimentalismo. Como 

afirma Mendonça (1894, p. 14): ―sem outra religião que a da arte, não espereis, [de Cortines] 

nenhum lânguido sentimentalismo‖. Ademais, entre os temas mais recorrentes na obra de Júlia 

da Costa, cabe destacar: a infância, a terra natal, o discurso político de caráter encomiástico, a 

natureza, os sonhos, os pássaros. Já entre os temas mais cultivados por Júlia Cortines, podemos 

citar: a mulher, vista como sujeito do discurso, a condição feminina no século XIX, a vida, a 

desesperança, a ilusão. 

 

Considerações Finais 

 

A produção poética de autoria feminina do século XIX e início do século XX representa 

sem sombra de dúvida um despertar da mulher rumo a sua liberdade. Neste sentido, Júlia da 

Costa e Júlia Cortines utilizaram a escrita de poesias para mais que expressar-se, para firmarem 

sua personalidade e identidade em uma sociedade, na qual o sexo feminino não era visto senão 

como um mero objeto masculino. Como afirma Cunha (2012, apud GONÇALVES, 2015, p. 

38), ―a linguagem coloca-se para a mulher como uma questão de identidade, na medida em que 

o acesso às formas simbólicas da cultura se faz através dela‖. Assim ―se as práticas do ser 

humano moldam a cultura, encarada, então, como produto histórico, então necessariamente, as 

mulheres também têm um papel nessa construção‖. Desse modo, e tendo isso em mente, ―não 

poderá ser indiferente que seja uma mulher a escrever, se e quando utiliza a palavra o faz para 

vincular perspectivas distintas daquelas que sustentam a cultura logocêntrica, definida com base 

em oposições binárias‖ (CUNHA, 2012, apud GONÇALVES, 2015, p. 38).  

Justamente por se colocar nas esferas literárias com uma dicção própria, por ora dialogar 

ora colidir com os códigos estéticos oitocentistas, por terem ido de encontro a todos os preceitos 

e preconceitos arraigados no século XIX, ultrapassando os limites impostos para o sexo 

feminino, Júlia da Costa e Júlia Cortines foram infelizmente relegadas ao esquecimento, embora 

tenham escrito um número considerável de poesias e contribuído para a formação da literatura 

brasileira a partir de uma dicção feminina. 
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Introdução 

 

Há séculos, a literatura tem sido uma tentativa de resgatar os princípios humanos, fato 

que ganha destaque, principalmente, com o surgimento do romance, desta forma, várias 

experiências humanas trágicas, dolorosas e sofridas já foram transformadas em expressões 

literárias. O poder das palavras é manifestado na literatura, pois ela nos ajuda a ordenar a nossa 

subjetividade, embora nunca consigamos decifrá-la. 

Diversas vezes o ser humano busca encontrar meios para o ajudar a refletir sobre sua 

própria vida e a resolver seus problemas cotidianos através do encontro com personagens 

fictícios que sentem e passam pelos mesmos problemas e conflitos existenciais que podem ser 

os mesmos que o leitor possa estar enfrentando no dia a dia. 

De acordo com essa linha de pensamento, nossa personalidade é construída baseada no 

que a sociedade nos impõe e nos faz acreditar que é a forma mais adequada de ser, de agir e até 

mesmo de pensar, pois desde que nascemos encontramos um mundo ―pronto‖ e nos esforçamos 

para entende-lo e encaixarmo-nos nele, seguindo os padrões impostos sobre o que é certo e/ou 

errado. 

O movimento feminista foi um movimento político que defende a igualdade de direitos 

entre mulheres e homens. Através do movimento feminista e das reivindicações de igualdade 

entre homens e mulheres e com suas críticas à sociedade patriarcal burguesa, a mulher foi 

conseguindo, gradativamente, realizar grandes mudanças nos padrões de conduta social, 

adquirindo novo status, o que tornou as diferenças entre os sexos cada vez menos perceptíveis, 

seja no trabalho, seja na vida cotidiana. 

Nessa linha de raciocínio, propomos nessa análise, compreender o poder e o discurso na 

série de televisão Game of Thrones, de acordo com a perspectiva de Michel Foucault, a partir de 

um estudo analítico da referida série, em torno da personagem feminina Cersei Lannister, 

interpretada pela atriz britânica Lena Headey, que é membra da Casa Lannister, umas das mais 
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ricas e poderosas famílias do reino de Westeros, assim, como categoria temática 

demonstraremos o papel discursiva no texto objeto desta pesquisa e sua função na narrativa. 

Game of Thrones (Guerra dos Tronos) é uma série de televisão americana criada por 

David Benioff e D. B. Weiss para a emissora HBO sua história é baseada na série literária ―As 

Crônicas de Gelo e Fogo‖, de autoria de George R. R. Martin, sendo o título derivado do 

primeiro livro da série, ―A Guerra dos Tronos‖.  

A história se passa na ilha de Westeros, localidade que era ocupada por Sete Reinos 

independentes, até ser dominada por Aegon Targaryen, que as submeteu à sua casa e ao seu 

Trono de Ferro formando uma só nação. Com isso, os Sete Reinos se tornaram Sete Casas 

juramentadas ao rei, sendo elas: Targaryen, Baratheon, Stark, Lannister, Greyjoy, Tully e Tyrell. 

Cada reino da série, por sua vez, é governado por um alto lord que responde, diretamente, 

apenas ao Rei. 

Após uma grande guerra, conhecida como a Batalha do Tridente, a Casa Targaryen perde 

seu domínio e Robert Baratheon (Mark Addy) ocupa o Trono de Ferro. Os primeiros episódios 

da série tratam da relação entre Robert, agora rei, e seu grande amigo Eddard ―Ned‖ Stark (Sean 

Bean).  

A realeza vai até o Norte, para convencer Ned a ser sua nova Mão do Rei (denominação 

dada ao principal conselheiro do monarca) na capital do reino, Porto Real. Eddard, contrariado, 

vai morar na corte com suas duas filhas, e lá encontra problemas e conspirações encabeçadas, 

principalmente, pela rainha Cersei e seu irmão gêmeo, Jaime. 

A série apresenta várias relações de poder e a forma como as pessoas manipulam esse 

poder. A maioria dos personagens querem governar os Sete Reinos, conquistando para si o 

Trono De Ferro. Muitos para tentar conseguir o Trono De Ferro controlam, manipulam e 

disciplinam aqueles que estão abaixo de si. 

É, nesse contexto, que fomos impulsionados para a realização de um estudo sobre a 

forma que a personagem Cersei Lannister da série televisiva Game of Thrones, usa o poder para 

manipular as pessoas e para dominar tudo e a todos, com a finalidade de interpretar as relações 

de poder existentes na série e a forma discursiva de controle usadas pela personagem. Este 

estudo revela-se importante por traçar um paralelo entre uma série americana e a perspectiva do 

filósofo Michel Foucault sobre poder. 

Para Foucault (1979), o poder não está localizado em uma instituição, e nem tampouco 

como algo que se cede por contratos jurídicos ou políticos. Para ele o que existe são relações de 

poder, relações essas que atuam como uma força, coagindo, disciplinando e controlando os 

indivíduos.  
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A abordagem passa por uma contextualização sobre a Idade Média sobre a perspectiva 

de Cláudia Optiz (1993), José Carlos Leal (1995), Regine Pernoud (1984) e George Duby 

(1991). 

Em síntese, os focos das análises recaem na representação do poder feminino usado pela 

Rainha Cersei Lannister na série televisiva Game of Thrones. Desta forma, para a execução 

desta pesquisa decidimos dividir nosso trabalho em: no primeiro tópico, intitulado – Cersei 

Lannister: A dama da manipulação – mostramos sobre a personalidade e o arquétipo da 

personagem. 

Finalizamos com o tópico chamado – O Poder na Série Game of Thrones – 

apresentamos a teoria de poder do filósofo Michel Foucault e mostramos como o poder é usado 

na série. Por fim, nossas considerações finais e referências usadas na elaboração desta análise. 

Nesta presente pesquisa, buscou, pois evidenciar o papel da mulher na série Game of 

Thrones, como também o seu papel na Idade Média. Não buscamos, em momento algum, 

ressaltar aspectos inerentes à série produzia por David Benioff e D. B. Weiss. Desta maneira, 

esperamos oferecer uma singela contribuição no tocante ao estudo do papel da mulher na 

sociedade, em especial ao papel de Cersei Lannister na série Game of Thrones. 

 

Cersei Lannister: a dama da manipulação 

 

Cersei Lannister, Rainha dos Sete Reinos de Westeros, é uma personagem fictícia da 

série de televisão Game of Thrones, interpretada pela atriz Lena Headey. A personagem é 

esposa do Rei Robert Baratheon e pertence à uma das casas mais ricas e poderosas de Westeros, 

a casa Lannister. Filha de Tywin Lannister, a mesma tem dois irmãos: Jaime Lannister, irmão 

gêmeo com o qual tem um caso incestuoso e Tyrion Lannister, um anão que causa a morte da 

sua mãe Joanna, através do parto. 

O maior símbolo da sua personalidade é a ambição pelo poder, pois de acordo com 

Foucault (1979) ―O poder não existe; existe sim práticas ou relações de poder; então, o poder é 

algo que se exerce, que se efetua, que funciona.‖ É uma mulher cruel que apesar de viver uma 

vida de luxo, nunca está satisfeita com o que tem, pois a sua ganância é insaciável.  

Com característica de ambição e a impaciência é capaz de manipular tudo e a todos para 

conseguir poder e bens materiais. Mesmo que tentando manter uma reputação virtuosa, Cersei, 

está disposta a mentir, adulterar, seduzir e, inclusive, matar o próprio marido em nome do Trono 

de Ferro. 
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Quando Cersei tinha dez anos de idade, visitou com uma amiga a tenda de Maggy, uma 

feiticeira, para fazer perguntas sobre seu futuro. Maggy, deu a ela o direito de fazer três 

perguntas e em respostas às perguntas, a feiticeira falou que ela não se casaria com um príncipe, 

mas sim com um rei, sendo assim, seria rainha até que chegasse outra mais jovem e mais bonita 

para tirar todo o seu poder. Afimou, também, que ela e o Rei não teriam filhos juntos. O Rei 

teria vinte filhos e, Cersei, teria apenas três filhos 

Cersei Lannister tem três filhos: Joffrey, Myrcella e Tommen. A personagem ama seus 

filhos e faz o que for preciso para protegê-los. Ambos são filhos de Jaime Lannister, seu irmão 

gêmeo, porém, Cersei faz todos acreditarem que os seus filhos são do Rei Robert.  

Na primeira temporada, o caso incestuoso de Cersei está prestes a ser descoberto por seu 

marido Robert Baratheon. Então, ela prepara uma armadilha para que ele seja morto durante 

uma caçada de javali, antes que Ned Stark possa encontrá-lo e informá-lo.  

 

Cersei: -Meu irmão vale mil vezes mais que seu amigo. 

Ned Stark: Seu irmão ou seu amante? 

Cersei: Há 300 anos os Targaryen casam irmãos e irmãs para manter a 
linhagem pura. Jamie e eu somos mais do que irmão e irmã. Dividimos um 

ventre. Chegamos ao mundo juntos, pertencemos um ao outro. 

Ned Stark: Meu filho a viu com ele. 
Cersei: Ama seus filhos? 

Ned Stark: Com todo o meu coração. 

Cersei: Não mais do que eu amo os meus. 
Ned Stark: E todos são filhos de Jamie... Quando o rei voltar da caçada, 

contarei a verdade a ele. Até então, já deverão ter partido. Você e seus filhos. 

Não quero o sangue deles em minhas mãos. Vá o mais longe que puder, com o 

máximo de homens que conseguir juntar. Porque, aonde quer que vá, a ira de 
Robert a seguirá. 

Cersei: E minha ira, Lorde Stark? Deveria ter tomado o reino para si. Jamie me 

contou do dia em que Porto Real caiu. Ele estava sentado no Trono de Ferro, 
mas você fez com que o entregasse. Bastava que você mesmo subisse os 

degraus. Um triste erro. 

Ned Stark: Cometi muitos erros na vida, mas esse não foi um deles. 
Cersei: Foi sim. Ao jogar o jogo dos tronos, você ganha ou morre. Não há 

meio-termo. (GAME OF THRONES -1ª temporada. 7° episódio). 

 
Depois da morte de Robert, ela faz com que o seu filho mais velho assuma o trono de 

ferro e o instrui, ao mesmo tempo que acusa Ned Stark de traição. Porém, o seu filho não a 

obedece mais, fazendo agora suas próprias vontades e ao invés de mandar Stark para a patrulha 

da noite, manda decepar sua cabeça. 
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O poder na série Game of Thrones 

 

Na série Game of Thrones vê-se claramente as relações de poder sendo manifestadas de 

acordo com a perspectiva de Foucault entre os personagens da mesma. O poder se manifesta 

através de diversas formas de disciplina. Aqueles que tem o poder e estabelecem uma relação 

com o saber, manipulam, controlam e dominam as pessoas através do seu discurso. 

Como vê-se na série, para Foucault (1970, p.21) o discurso também é uma forma de 

poder, pois ―a produção do discurso é controlada, selecionada, organizada e redistribuída por 

procedimentos que conjuram seus poderes e perigos, dominam seu acontecimento aleatório, 

esquivam sua pesada e temível materialidade‖. 

Sobre os sistemas de exclusão, existem, segundo Foucault (1996), três sistemas que 

excluem a validade de um discurso: interdição (tabu do objeto, ritual da circunstância e 

exclusividade do sujeito que fala), separação/rejeição (pensar diferente dos que têm o ―poder‖), 

e o sistema histórico, institucionalmente constrangedor. 

As interdições revelam a ligação do discurso com o desejo e o poder. Foucault afirma 

também que a vontade de verdade tende a exercer sobre os outros discursos uma espécie de 

pressão como que um poder de coerção. E que, para poder ser julgada como certa ou errada, 

uma proposição precisa pertencer a uma disciplina, o que ele chama de encontrar-se ―no 

verdadeiro‖. 

Em toda a série vemos a personagem Cersei usando o discurso como forma de persuasão 

e interdição. Na quinta temporada, um membro da Fé Militante, seu primo e ex-amante Lancel, 

confessa seu caso com Cersei e o seu papel no assassinato do Rei Robert, também, acusando-a 

de incesto, fazendo-a ser presa. Cersei confessa sua relação com Lancel para ser liberada da 

prisão, mas como forma de punição tem seu cabelo cortado e é obrigada a desfilar nua pela 

cidade na frente das pessoas. 

 
Cersei: - Eu pequei! Eu vejo isso agora. Como pude ser tão cega por tanto 

tempo? Quero ser pura outra vez. Quero a absolvição. A velha me procurou 

com o seu lampião erguido outra vez... e pela sua luz santa... 
Alto Pardal: - Deseja fazer uma confissão? 

Cersei: - Depois de me confessar eu ficarei livre? 

Alto Pardal: Majestade, será tratada de acordo com seus pecados. 
Cersei: Então, que a mãe tenha piedade de mim... Me deitei com um homem 

fora dos laços do meu matrimônio, confesso! 

Alto Pardal: O nome dele? 

Cersei: Lancel Lannister 
Alto Pardal: Seu primo e escudeiro do Rei. 

Cersei: Estava solitária e com medo. 

Alto Pardal: Tinha um marido... 
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Cersei: um marido que andava com prostitutas! 
Alto Pardal: Os pecados dele não perdoam os seus! 

Cersei: Que os deuses me perdoem. 

Alto Pardal: Outros homens? 
Cersei: Não! 

Alto Pardal: Nenhum outro?! 

Cersei: Não! 
Alto Pardal: Falar mentiras diante dos deuses é um grande crime. Está ciente 

disso? 

Cersei: Estou! 

Alto Pardal: Dizem que o Rei Robert não é o pai dos seus filhos... que eles são 
bastardos, nascidos de incesto e adultério. 

Cersei: Mentira! Uma mentira da boca de Stannis Baratheon, ele quer o trono, 

mas os filhos do irmão o impedem de conseguir, então ele diz que não são 
filhos do irmão. Essa obscenidade! Não há uma gota de verdade nisso... me 

isento dela. 

Alto Pardal: Ótimo! São acusações terríveis! E um rei não precisa saber toda a 
verdade. Majestade, se deu um depoimento sincero, um julgamento provará sua 

inocência. 

Cersei: Um julgamento?! Mas eu confessei. 

Alto Pardal: Um único pecado. Os outros foram negados! Seu julgamento vai 
separar as verdades das mentiras. 

Cersei: Eu me curvo à sabedoria de Vossa Santidade, mas se for para eu 

implorar por um pingo de piedade da mãe... eu não vejo meu filho há... não sei 
quanto tempo faz! Preciso vê-lo, por favor. 

Alto Pardal: Já deu o primeiro passo no caminho de volta à retidão. 

Considerando isso, vou permitir que volte para o read quick. 

Cersei: Obrigada... Obrigada! 
Alto Pardal: A mãe é piedosa, é a ela que deve agradecer. 

Cersei: Eu vou agradecê-la. Eu juro dia e noite. 

Alto Pardal: Ótimo! 
Cersei: Eu já estou livre? 

Alto Pardal: Depois de sua expiação. 

Cersei: Minha expiação?!... (GAME OF THRONES. 5° temporada. 10° 
episódio)  

 

Imagem 01. Cena do 10° episódio na 5ª temporada de ―Game of Thrones‖ caminhada da expiação de 

Cersei Lannister. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Imagens < https://www.google.com.br/search?biw=1354&bih=568&tbm> 

 

Depois da caminhada da expiação, Cersei foi liberta da prisão. Mesmo depois de toda a 

vergonha que a personagem passou diante de todos, ela permaneceu inabalável. Sempre usando 

https://www.google.com.br/search?biw=1354&bih=568&tbm
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de sua inteligência e seu discurso para conseguir se livrar de diversas situações. Diante de tudo 

que aconteceu a estrategista prepara uma vingança contra seus inimigos. 

No dia de seu julgamento pelos deuses mediado por Alto Pardal, ela conseguiu enganar 

todos ao armar uma cilada para os Pardais. Utilizando o fogo vivo, Cersei, armou uma 

emboscada para os inimigos que estavam esperando por seu julgamento, incluindo Margaery e 

Loras, e explodiu a todos, assim, ninguém sobreviveu ao ataque. 

 

Imagem 05. Cena do 10° episódio na 6ª temporada de ―Game of Thrones‖ Explosão do grande Septo 

de baelor. 

 
Fonte: Google Imagens < https://www.google.com.br/search?biw=1354&bih=568&t> 

 

Para Foucault (1996), o ―poder‖ é sinônimo de força física ou moral, é ter influência 

sobre outros, ou seja, ter ―poder‖ significa exercer controle e disciplina sobre outros através de 

um discurso. Entende-se controle com uma série de mecanismos de vigilância que tem como 

função não tanto punir o desvio, mas corrigi-lo e, sobretudo, preveni-lo. 

Em ―A Ordem do Discurso‖, Foucalt (1970), fala sobre os mecanismos de exclusão e 

interdição: 

 

É claro que sabemos, numa sociedade como a nossa, da existência de 

procedimentos de exclusão. O mais evidente, o mais familiar também, é o 
interdito. Temos consciência de que não temos o direito de dizer o que nos 

apetece, que não podemos falar do que quer que seja. (FOUCAULT, 1970, p., 

20). 

 

Cersei queria que seu discurso fosse aceito como verdade, pois só assim teria o poder. 

Mesmo seu discurso não sendo verdadeiro, ela o passava como se fosse. Em nossa cultura, 

sempre houve a noção de oposição entre certo e errado. Existe apenas uma verdade, e o resto 

não o é. Os mecanismos de exclusão falados por Foucault (1970), ―tendem a exercer sobre os 

outros discursos uma espécie de pressão e como que um poder de coerção.‖ 

https://www.google.com.br/search?biw=1354&bih=568&t
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A submissão feminina na obra de Game of Thrones vem pela busca do poder. Pode-se 

chegar à conclusão de que essa prática é dada pela força do masculino tentando abafar a voz da 

mulher na série. Nas palavras de Revel (2005, p. 67) o poder é definido como: 

 

Foucault nunca trata do poder como uma entidade coerente, unitária e estável, 

mas de "relações de poder" que supõem condições históricas de emergência 
complexas e que implicam efeitos múltiplos, compreendidos fora do que a 

análise filosófica identifica tradicionalmente como o campo do poder. 

(REVEL, 2005, p. 67). 
 

Para Foucault (2007), o poder não pode ser visto como algo que reprime: 

 

É falso definir o poder como algo que diz não, que impõe limites, que castiga. 

A uma concepção negativa, que identifica o poder com o Estado e considera 

essencialmente como aparelho repressivo, no sentido em que seu modo básico 
de intervenção sobre os cidadãos e se daria em forma de violência, coerção, 

opressão. (FOUCAULT, 2007, p. 2) 

 

A ideia de Foucault é mostrar que as relações de poder não se passam ao nível da 

violência nem tão pouco podem ser repressivas. Para Foucault (1970), o discurso é aquilo que é 

objeto de desejo. Não é simplesmente aquilo que se traduz nos sistemas de dominação, mas 

aquilo por que e pelo qual se luta.  

 

Conculsão 

 

Neste Artigo foi desenvolvida a análise analítica interpretativa sobre o poder discursivo 

usado pela personagem feminina Cersei Lannister na série de televisão Game of Thrones, criada 

por David Benioff e D. B. Weiss para a emissora HBO. A abordagem foi feita acerca do 

comportamento da personagem em relação aos outros personagens para conseguir o poder de 

governar os Sete Reinos.  

A pertinência e a relevância da pesquisa estão presentes em sua temática por ser de 

grande importância para a compreensão do comportamento da personagem, que mesmo sendo 

rica, não se conforma com o que tem e se torna uma mulher cada vez mais audaciosa e 

ambiciosa, capaz de usar suas armas mais singelas para chegar ao seu objetivo. 

Concluímos que em todas as temporadas exibidas existem claramente as relações de 

poder estudadas pelo filósofo Michel Foucault como afirma Revel (2005, p., 67), ―Foucault 

nunca trata do poder como uma entidade coerente, unitária e estável, mas de ―relações de 

poder‖ que supõem condições históricas de emergência complexas e que implicam efeitos 

múltiplos‖. 
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Constatamos, ainda, que o comportamento da personagem Cersei continua o mesmo em 

todas as temporadas, sempre com a personalidade forte e inabalável, disposta a tudo para acabar 

com seus inimigos, é uma grande jogadora do jogo dos tronos e administra as relações ao seu 

redor com muita inteligência e ousadia.  

A personagem jogou desde o início da série para manter-se no poder. Mesmo assim, as 

coisas ainda saíram de seu controle, por isso, ela se torna cada vez mais desumana, 

principalmente, após a morte dos seus filhos, pois ela percebe que está sozinha, e alimenta cada 

vez mais seu ódio e seu desejo de vingança, se tonando assim a personagem mais perigosa da 

série. 

A série nos leva a uma sociedade no período medieval, época em que, como vimos, eram 

reservados para a mulher apenas o espaço privado e a posição de objeto do homem. Mesmo 

diante desse cenário, Cersei Lannister, mostra-se astuciosa e estrategista, inclusive, assume 

funções que eram consideradas masculinas pela sociedade, como se tornar Rainha de Westeros e 

governar os Sete Reinos. 

Portanto, Percebemos que a obra de George R. R. Martin que deu origem à série 

produzida por David Benioff e D. B. Weiss é, hoje, uma das mais bem-sucedidas da HBO e 

atingiu um grande público pelo fato de ser uma série diferente da que costumamos ver, pois vai 

além da expectativa dos telespectadores, os bons nem sempre vencem e nem tem final feliz. A 

trama está cheia de mudanças, totalmente, inesperadas e de mortes chocantes, sem poupar 

personagens centrais à trama.  
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Introdução  

 

Desde a antiguidade buscamos compreender o mundo em que vivemos; sua composição, 

sua estrutura e sua evolução ao longo do tempo. Esses primeiros questionamentos ganharam 

forma com os primeiros filósofos pré-socráticos, que concebiam o universo em um constante 

equilíbrio, mesmo diante de uma physis (natureza) em constante caos. Nesse ínterim, surgem os 

estudos da Cosmologia, ramo da filosofia que busca explanar tais inquietações humanas. Esses 

preceitos se refletem em diversos ramos, sobretudo nas artes, como uma forma de expressar os 

anseios individuais de cada ser humano, ou até mesmo de perpetuar ideias moralizantes. Dentre 

esses, a literatura se destaca como um importante meio de possibilitar essa externalização. 

Outro recurso bastante utilizado desde a época da sociedade grego-romana foi o processo 

de alegorização, denominado na época de hyponoia (significação oculta), com a finalidade de 

interpretar textos homéricos. Na sua etimologia clássica, elos, significa outro; agorin, falar, isso 

assevera a construção do seu conceito, de dizer algo não de si, mas de representar terceiros. 

Com isso, compreendemos que a alegoria vem como um artifício capaz de iluminar um mundo 

repleto de significações ocultas, buscando desvelar uma parte que representa a totalidade 

universal (PEREIRA e LIMA, 2013).  

Em estudos posteriores, a alegoria foi se modernizando e recebendo outras finalidades, 

permitindo uma virtualização de significados implícitos em obras de múltiplas linguagens. É 

considerável a importância da ambientação na narrativa como forma de viabilizar esse processo 

alegórico; podemos observar isso em diversos clássicos da literatura, como no Mito da Caverna, 

da ―República‖ (380 a.C) de Platão, e em ―A Divina Comédia‖ (1003-1321), de Dante Alighieri.  
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Em vista disso, objetivamos analisar a construção alegórica por meio da ambientação no 

conto ―A Viagem‖3 (1962), da autora portuguesa, Sophia de Mello Breyner Andresen. 

Buscamos, através dessa obra, investigar de que maneira essa construção dialoga 

intertextualmente com escritos bíblicos, mais precisamente trechos do Apocalipse e Coríntios, e 

a doutrina filosófica do niilismo, ao remontar preceitos cristãos e existencialistas. Neste trabalho 

utilizaremos como suporte os construtos teóricos de Benjamin sobre a alegoria no Drama 

Barroco Alemão, bem como elementos da alegoria como recurso retórico na Grécia Antiga, 

denominada ―Alegoria dos poetas‖. No tópico seguinte, abordaremos os preceitos 

metodológicos que nortearão o nosso estudo. 

 

O diálogo intertextual 

 

Kristeva (2005) introduz o conceito de intertextualidade ao afirmar que os textos são 

construídos em um aglomerado de citações, retomando a si mesmos. Em vista disso, para a 

análise da construção alegórica em ―A Viagem‖ (1962), consideramos como procedimento 

principal o estudo do diálogo intertextual que o conto estabelece com os livros bíblicos do 

Apocalipse e Coríntios, bem como com a doutrina filosófica do niilismo. Para tal, partiremos da 

análise linguística da construção espacial do texto, ressaltando os procedimentos narrativos 

utilizados pela autora na composição de um ambiente alegórico. Posteriormente, 

demonstraremos de que maneira esta construção estabelece o diálogo intertextual.    

 

A alegoria como artifício retórico e o espaço narrativo  

 

 

Segundo Hansen (2006), há dois tipos de alegoria: uma alegoria construtiva ou retórica, 

uma alegoria interpretativa ou hermenêutica. A alegoria como artifício retórico tem sua origem 

na sociedade greco-romana, chamada de alegoria dos poetas, em que diz-se A para significar B: 

função semelhante à da metáfora, mas focada na personificação e representação de abstrações. 

A alegoria interpretativa, por outro lado, é conhecida como a alegoria dos teólogos, aplicada 

como método de interpretação dos textos sagrados. Pode-se dizer, de forma geral, que ―(...) a 

alegoria dos poetas é uma semântica de palavras, apenas, ao passo que a dos teólogos é uma 

―semântica‖ de realidades supostamente reveladas por coisas, homens e acontecimentos 

nomeados por palavras.‖ (p. 31) 

                                                             
3 Disponível em: <http://textosintegrais.blogspot.com/2011/04/viagem-sophia-de-mello-breyner.html>.  
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Detendo-nos na noção de alegoria como recurso retórico para a expressão, ressaltamos a 

noção de tropo, ou seja, ―a transposição de um signo presente para um signo ausente. (...) O 

estudo dos tropos é o objeto da elocução, que também regula a ornamentação dos discursos na 

retórica antiga.‖ (p. 31). Hansen (2006) elucida a transposição semântica através de semelhança, 

denominada metáfora, e a transposição por inclusão, denominada sinédoque. Estes recursos 

atuam no processo de alegorização como ornamentação retórica do discurso. Resumindo essa 

noção, o autor afirma que ―a alegoria subentende o projeto de afirmar uma presença in absentia‖ 

(p. 31).  

 No que tange à distinção entre símbolo e alegoria, os estudos de Benjamin (1984) 

trouxeram à luz o seguinte preceito: ―Ao passo que no símbolo, com a transfiguração do 

declínio, o rosto metamorfoseado da natureza se revela fugazmente à luz da salvação, a alegoria 

mostra ao observador a facies hippocratica da história como protopaisagem petrificada.‖ (p. 

188). O símbolo, dentro desta perspectiva, possui em si um significado absoluto que detém o 

universal no particular, enquanto a alegoria estabelece relação dialética com o contexto e sujeito 

histórico situado, em que ―(...) Cada pessoa, cada coisa, cada relação pode significar qualquer 

outra. Essa possibilidade profere contra o mundo profano um veredito devastador, mas justo: ele 

é visto como um mundo no qual o pormenor não tem importância.‖ (p. 197).  

 Transpondo a noção de Benjamin (1984) para o âmbito literário, a alegoria como 

processo dialético relacionado ao signo linguístico implica a análise das relações de 

intertextualidade e transversalidade que atuam na construção alegórica. Aliada a isso a noção de 

alegoria como dispositivo retórico, ressaltamos também a importância dos aspectos formais do 

texto. Ao considerarmos as obras literárias, é imprescindível o enfoque da ambientação no 

processo alegorizante, em seu estatuto de elemento estrutural da narrativa.  

 Sobre isso, Lins (1976), em seu estudo sobre o espaço romanesco nas obras de Lima 

Barreto, afirma que ―é viável aprofundar, numa obra literária, a compreensão do seu espaço ou 

do seu tempo, ou, de um modo mais exato, do tratamento concedido, aí, ao espaço ou ao tempo: 

que função desempenham, qual a sua importância e como os introduz o narrador.‖ (p. 64). 

Partindo disso, depreendemos que a depender da maneira com que uma ambientação seja 

construída, torna-se de suma importância para a leitura alegórica.  

O autor oferece uma classificação do espaço narrativo que, apesar de objetiva, não 

pretende confinar as possibilidades diversas que permeiam esse elemento. A primeira dist inção 

que estabelece é entre espaço e ambientação: 

 

Por ambientação, entenderíamos o conjunto de processos conhecidos ou 

possíveis, destinados a provocar, na narrativa, a noção de um determinado 
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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 da arte narrativa. (p. 78) 

  

Compreendemos, desse modo, que o espaço se refere à caracterização objetiva de um 

determinado cenário - a título de exemplo, podemos mencionar a caracterização de Yonville-

Labbaye, em Madame Bovary (1857), de Flaubert. A ambientação, por outro lado, compreende 

processos mais complexos, que estão vinculados ao plano da enunciação narrativa; autoras 

como Lygia Fagundes Telles se utilizam constantemente desse tipo de recurso.  

Focando na ambientação, Lins (1976) a subdivide em: ambientação franca, ―(...) que se 

distingue pela introdução pura e simples do narrador.‖ (p. 80); ambientação reflexa, 

―característica das narrativas na terceira pessoa, atendendo em parte à exigência (...) de manter 

em foco a personagem, evitando uma temática vazia.‖ (p. 82), e a ambientação dissimulada, em 

que ―atos da personagem (...) vão fazendo surgir o que a cerca, como se o espaço nascesse dos 

seus próprios gestos.‖ (p 84); menciona-se, ainda, a ambientação oblíqua, em que a descrição do 

cenário vêm acessória às impressões das personagens sobre outros aspectos.  

 

―É o meio da vida‖: o espaço alegórico em ―A viagem‖ 

    

O conto ―A viagem‖ narra a história de um casal em busca de um lugar idealizado, onde 

tudo é maravilhoso, calmo e repleto de paz. Durante o percurso, fica evidente a ansiedade em 

chegar ao destino final, sendo este o estímulo para enfrentar as adversidades que encontram no 

caminho. A busca pelo ambiente em que nunca estiveram anteriormente é a principal motivação 

para suas ações, como demonstrado no início da narrativa: 

 

A mulher, cansada, fechou um pouco os olhos, encostou a cabeça nas costas do 
banco e pôs-se a imaginar o lugar para onde iam. Era um lugar onde nunca 

tinham ido. Nem conheciam ninguém. (...) Todas as coisas pareciam acesas. 

Não uém que lá tivesse estado. Só o conheciam do mapa e de nome. Dizia-se 

que era um lugar maravilhoso. (ANDRESEN, 2018) 
 

O casal, entretanto, vivencia uma viagem sem regresso ao tomar a via errada de uma 

encruzilhada. A partir daí, os caminhos que optam por seguir desaparecem posteriormente sem 

que possam retomá-los. O direito de passar pelo mesmo lugar da mesma forma é vedado sem 

motivo aparente. Toda a trama se sustenta sobre este leitmotiv: o desaparecimento ou 

desencadeamento, por meio das ações, de ambientes carregados de significação - segundo a 

classificação de Lins (1976), um ambiente dissimulado.  
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A descrição da estrada é realizada por meio de termos imprecisos, que contribuem para a 

composição de um ambiente rarefeito, tal como se observa no seguinte trecho: ―A estrada ia 

entre campos e ao longe, às vezes, viam-se serras. Era o princípio de Setembro e a manhã 

estendia-se através da terra, vasta de luz e plenitude.‖ A autora dispensa a descrição de um 

espaço físico ou social detalhado em detrimento de descrições mais gerais: ―Através dos vidros, 

as coisas fugiam para trás. As casas, as pontes, as serras, as aldeias as árvores e os raios fugiam 

e pareciam devorados sucessivamente.‖ Lins (1976) observa que este artifício de rarefação e 

imprecisão possui funcionalidade narrativa específica, intentando-se ―concentrar o interesse nas 

personagens ou nas motivações psicológicas que as enredam; pode ser também que se procure 

insinuar (...)  que essas mesmas personagens e as relações entre elas são mais ou menos gerais‖ 

(p. 65) 

Ratificando a afirmação do autor, ressaltamos a caracterização das personagens do 

conto, referenciadas tão somente como ―o homem‖, ―a mulher‖, ―o cavador‖ e ―o lenhador‖ – a 

ausência de um nome sustenta a generalização da relação entre eles e suprime suas 

individualidades. Neste caso, apesar de serem figuras humanas, tornam-se parte indissociável da 

estrutura do ambiente narrativo, pois encontram-se, como afirma Lins (1976) ao trazer à luz a 

relação tênue entre espaço e personagem, ―então coisificadas ou com a sua individualidade 

tendendo para zero.‖ (LINS, p. 72).  

A título de exemplo, procedimento semelhante é utilizado no romance ―Ensaio sobre a 

Cegueira‖, de José Saramago, em que as personagens são denominadas por suas características 

físicas ou funções sociais, tais como ―a rapariga de óculos escuros‖ ou ―a mulher do médico‖. 

De modo geral, este método busca demonstrar a maneira como os conflitos humanos possuem 

caráter de universalidade, podendo acontecer a qualquer um e em qualquer lugar.     

Considerando a construção imprecisa do ambiente e de sua funcionalidade narrativa, 

realizada uma leitura alegórica pautada na construção deste cenário. Elementos como a estrada, 

a encruzilhada e o abismo, mais do que estruturas da narrativa, tornam-se envoltos de 

significação intertextual. Sobre este processo de alegorização, Benjamin (1984) afirma que ―o 

alegorista, corn sua descontextualização e recontextualizações arbitrárias, indica que o sentido 

atribuído à coisa do contexto específico não é o original e inato, mas urn sentido arbitrário.‖ (p. 

215). 

No momento inicial da narrativa, diz-se: ―Todas as coisas pareciam acesas. E, dentro do 

carro que os levava, a mulher disse ao homem: - É o meio da vida.‖ (ANDRESEN, 2018). Neste 

trecho, percebemos que a ambientação é fonte da própria ação do conto. Reforça-se a leitura da 

trama como jornada através da vida, em que se denotam as expectativas para o que há além do 
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plano terreno – e, de modo mais geral, a maneira como a insatisfação é a energia motriz do ser 

humano, sempre em busca de algo que o realize.  

Em vista dessas afirmações, estabelecemos a intertextualidade estabelecida com o livro 

do Apocalipse, da Bíblia, e a transversalidade com doutrinas concernentes à Filosofia, dentre 

elas o niilismo. A alegorização da trama encontra-se envolta em historicidade, sendo necessário, 

para compreender este processo, não apenas a análise dos processos formais, mas suas relações 

intertextuais. Corroboramos com Benjamin (1984) na consideração de que ―A alegoria 

manifesta-se tanto no elemento linguístico como no figural e no cênico.‖ (p. 215).    

O percurso da vida, no conto, é marcado dois momentos e espaços distintos. A 

idealização se torna cada vez mais intensa como meio de subterfúgio dos empecilhos que 

surgem no caminho. O homem e a mulher estão perdidos e o que os mantém é a esperança de 

alcançar o lugar perfeito, descrito da seguinte maneira: 

 

E alguém lhe tinha dito que no jardim passava um rio claro, brilhante, 

transparente. No fundo do rio via-se a areia e viam-se as pequenas pedras 

limpas e polidas. Nas margens crescia erva fina, misturada com trevo. E 
árvores de copa redonda, carregadas de frutos, cresciam nesse prado 

(ANDRESEN, 2018). 

 

Dentro da perspectiva alegórica, esse lugar representa a vida após a morte e as 

descrições do espaço aludem à imagem bíblica do Paraíso; pontua-se, portanto, uma perspectiva 

cristã, evidenciada na comparação entre esse trecho do conto e a passagem de Apocalipse na 

descrição da Jerusalém celeste: 

 

Mostrou-me então o anjo um rio de água viva resplandecente como cristal de 

rocha, saindo do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da avenida e às duas 
margens do rio, achava-se uma árvore de vida, que produz doze frutos, dando 

cada mês um fruto, servindo as folhas da árvore para curar as nações. (Ap 22: 

2) 

 

Por outro lado, o espaço em que as personagens estão inseridas parece tolhê-las esse 

caminho, assumindo integralmente, a partir daí, a natureza dissimulada. O tempo narrativo, 

indissociável da ambientação, visto que ―A narrativa é um objeto compacto e inextrincável, 

todos os seus fios se enlaçam entre si e cada um reflete inúmeros outros.‖ (LINS, 1976, p. 63), 

reflete a personificação desse espaço. No início do conto, temos a manhã que ―...estendia-se 

através da terra, vasta de luz e plenitude.‖; ao cruzarem o caminho errado, a mulher percebe que 

―(...) o Sol já subira no céu e como as coisas estavam a perder devagar a sua sombra‖ 

(ANDRESEN, 2018), até chegarem ao ocaso e, enfim, à noite.   
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Esta marcação temporal e o processo de desencadeamento - desaparecimento de espaços 

narrativos pontuam o início, o meio e o fim da vida, bem como a efemeridade de seus 

componentes. Tomamos como exemplo os personagens do lenhador e do cavador:  

―Levantaram-se e tomaram o caminho da horta, à procura do cavador. Mas quando chegaram à 

horta o cavador não estava lá. (ANDRESEN, 2018)‖. 

 
Encontraram um lenhador a rachar lenha. - Estamos perdidos - disse o homem -

, andamos à procura do caminho para a estrada. - Ide sempre a direito pelo 

carreira - disse o lenhador - e encontrareis a estrada. - Obrigado - disse o 

homem. E voltaram os dois para trás. Mas não encontraram o carreiro. - Como 
é que o perdemos? - disse a mulher. - Vamos pedir ao lenhador que nos guie - 

disse o homem. Voltaram ao lugar onde tinham falado ao lenhador. Mas só 

encontraram lenha rachada. (p. xx) 
 

 Por meio de um processo metonímico ―[...] no qual uma entidade conceitual, o veículo, 

fornece acesso mental à outra entidade conceitual, o alvo, dentro do mesmo modelo cognitivo 

idealizado‖ (RADDEN, G.; KÖVECSES, 1999, p.21), é possível afirmar que o cavador e o 

lenhador representam os indivíduos que nos acompanham durante a existência sem atravessar 

conosco o limiar do fim, reforçando a condição solitária do ser humano diante da morte.  

Pelo mesmo procedimento, o carro e as amoras simbolizam os bens materiais obtidos 

através do desejo e o caráter perecível destes: ―- Vamos voltar para o carro e vamos seguir na 

direcção que ele há pouco apontou. Subiram e desceram a colina em direcção ao carro, mas 

quando chegaram à estrada o carro tinha desaparecido.‖ e ― - Tenho fome - disse a mulher. - 

Temos as amoras - disse o homem. Pousou o lenço no chão e desatou os nós. Mas o lenço estava 

vazio.‖ (ANDRESEN, 2018) 

O diálogo com a perspectiva bíblica de vida após a morte continua sendo retomado: o 

existir, nesse caso, é um estado de passagem para outra dimensão. Apesar de chegarem a um 

ambiente em que há os elementos da terra para onde iriam, como um ―pequeno rio estreito e 

claro em cujas margens cresciam flores selvagens cor-de-rosa‖, onde ―Mergulhavam de olhos 

abertos, tocando as pequenas pedras polidas do fundo‖, não é considerado ainda o destino final, 

mas sim um lugar de passagem: ―Depois estenderam-se à sombra doirada da floresta sobre as 

relvas das margens. O perfil da mulher recortava-se entre as flores. - Aqui é quase como na terra 

para onde vamos. - disse ela. É - respondeu o homem -, mas aqui é um lugar de passagem.‖ 

(ANDRESEN, 2018). O fragmento nos remete ao referido preceito cristão: ―assim, fixamos os 

olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não 

se vê é eterno.‖ (2CO 4:18). Há a constante insatisfação do ser humano, movido pelo desejo de 

algo que está além de si.  
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Após perderem-se em uma floresta e continuarem o percurso, o espaço modifica-se de 

modo a indiciar a proximidade da morte, com a chegada do ocaso: ―Por todos os lados os 

rodeavam sombras, ruídos, murmúrios que eles confundiam com vultos, passos, vozes.‖ 

(ANDRESEN, 2018). Intertextualmente, dialoga-se com a doutrina niilista. Segundo esta, não 

há sentido na existência Humana. Na própria etimologia da palara, encontra-se a base de seus 

princípios: ―nihil‖ vem do latim ―nada‖. São diversos os postulados que permeiam essa 

doutrina, discutidos por diversos autores, dentre eles Niestzche, mas o liame que os interliga e 

encontra-se presente na narrativa de Breyner é o ponto de vista em relação à morte. O seguinte 

trecho de A Gaia Ciência, de Niestzche (2012), traz-nos à luz esta perspectiva:    

 
Sob o império das ideias religiosas ganhou-se o hábito de conceber um ―outro 

mundo‖ (de um pré-mundo, supermundo ou submundo) e a destruição das 

ilusões religiosas deixa a impressão de um vazio angustiante e de uma 
privação.. – Então renasce desse sentimento um ―outro mundo‖, mas longe de 

ser um mundo religioso, nada mais é que um mundo metafísico. Ora, o que nos 

tempos primitivos levou a admitir a realidade de um ―outro mundo‖ não foi um 

instinto e uma necessidade, mas um erro de interpretação de certos fenômenos 
da natureza, uma perturbação da inteligência. (p. 140)  

 

 Com a morte de Deus, a vida encontra-se vazia de sentido e, consequentemente, a 

perspectiva de um Paraíso extraterrestre é destruída. No conto, a chegada da noite e a 

proximidade com o abismo indiciam o fim da vida. O homem é o primeiro a cair e, logo depois, 

a mulher começa a escorregar: Rompe-se com a perspectiva cristã da vida após a morte 

sustentada pela fé dos indivíduos, que não chegam ao desejado paraíso. Ao contrário, vão de 

encontro ao vazio, ainda que a esperança da personagem siga até o instante final: ―Então virou a 

cara para o outro lado do abismo. Tentou ver através da escuridão. Mas só se via escuridão. Ela, 

porém, pensou: - Do outro lado do abismo está com certeza alguém. E começou a chamar.‖ 

(ANDRESEN, 2018). 

 

Considerações Finais 

 

 Diante da discussão desenvolvida ao longo do texto, observamos a importância da 

ambientação no processo da construção alegórica abordada no conto. Ressaltamos, ainda, a 

importância histórica da alegoria como processo de compreensão e interpretação de questões 

humanas desde a sociedade greco-romana, através da rica mitologia, até a literatura 

contemporânea, como no conto ―A Viagem‖, objeto de nosso estudo.  

A integração entre as perspectivas de alegoria – uma formal e retórica, com foco nos 

processos metafóricos e metonímicos – e uma alegoria dialética, envolta em historicidade, como 
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propôs Benjamin (1984) em seus estudos, proporciona uma análise rica que lança luz sobre o 

enredo de Breyner e demonstra a importância do diálogo entre os aspectos externos e internos 

de uma obra. Desvelam-se, neste caso, as dimensões religiosas e filosóficas presentes no conto 

por meio da intertextualidade. O processo de alegorização, deste modo, pode ser visto como de 

suma importância para a reflexão sobre a subjetividade e o papel de cada indivíduo no mundo. 

Ademais, outros elementos estruturais da narrativa também podem ser considerados na 

análise da construção alegórica, como o tempo e a composição das personagens. Há, enfim, uma 

integração entre as estruturas que subjazem a trama do conto estudado, que podem ser 

analisadas em vista de novas leituras  
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ANÁLISE SEMIÓTICA DA COMUNICAÇÃO ENTRE DEUSES E HOMENS NA 

ILÍADA 

 

Luis Antonio Mopi Lafuente 

(UFPB) 

 

Introdução 

 

O objetivo desta pesquisa foi investigar quais os tipos de signos utilizados na 

comunicação entre deuses e seres humanos no contexto da guerra nos tempos da Grécia arcaica, 

tal como essa época é descrita no poema épico ―A Ilíada‖. Como casos de estudo foram 

analisadas aquelas mensagens enviadas pelos deuses que dizem respeito à comunidade como um 

todo, e que são interpretadas por agentes específicos especializados na interpretação de signos 

divinos, sejam adivinhos, videntes, sacerdotes, áugures, etc. Exemplos desse tipo de mensagens 

são os trovões de Zeus, a garça de Atenas ou a águia de Zeus, as doenças de Apolo, a chuva de 

sangue de Zeus, etc., sendo que esta investigação tratará principalmente da mensagem de Zeus 

no porto de Áulis antes da partida da armada Aqueia para combater os Troianos, a serpente que 

surge de debaixo do altar onde se faziam hecatombes aos deuses e que devora oito filhotes de 

pardal e a mãe, para despois ser transformada em pedra por Zeus. A fundamentação teórica e as 

ferramentas de análise desta pesquisa serão proporcionadas pela teoria semiótica do filósofo 

norte-americano Charles Sanders Peirce. 

 

Método e Fundamentação Teórica 

 

O método utilizado neste trabalho será o da semiótica aplicada, isto é, o da aplicação de 

conceitos e ferramentas semióticas a fenômenos de linguagem, no caso em questão, as 

mensagens enviadas pelos deuses no contexto da guerra na época da Grécia arcaica. Este 

procedimento buscará utilizar as ferramentas semióticas da teoria sígnica de Peirce para tentar 

compreender quais os tipos de signos e como funciona o processo interpretativo das mensagens 

divinas que são descritas no poema ―A Ilíada‖, em especial a mensagem enviada por Zeus no 

porto de Áulis, a serpente de dorso avermelhado que devora nove pardais e que depois é 

transformada em pedra. 

A pesquisa foi levada a efeito em três etapas: na primeira etapa foram coletados os dados 

relativos ao intérprete das mensagens divinas na comunidade guerreira dos Gregos arcaicos tal 



 

 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

773 

 

como descrita na ―Ilíada‖ (videntes, adivinhos, sacerdotes, etc.), e as mensagens enviadas pelos 

deuses (chuvas de sangue, aves que vêm pela direita ou esquerda carregando animais, trovões, 

etc.); na segunda etapa foram aplicadas as ferramentas semióticas de análise aos objetos de 

estudo, para assim obter informações pertinentes ao objetivo proposto nesta pesquisa, 

classificando os signos que fazem parte das mensagens divinas e observando como tal tipologia 

influência no processo interpretativo em particular, e no processo da representação sígnica em 

geral; os resultados parciais obtidos nas fases precedentes foram analisados e revisados na 

terceira etapa, tentando aprofundar de algum modo os resultados provisórios obtidos ao longo 

da pesquisa. 

A fundamentação teórica desta pesquisa está constituída por alguns conceitos da teoria 

semiótica de Charles S. Peirce, os quais serão descritos brevemente a seguir, com alguns 

exemplos que ajudem a entender melhor tais ferramentas semióticas. 

 

As categorias fenomenológicas 

 

A teoria das categorias fenomenológicas é um dos fundamentos teóricos do sistema 

filosófico e, portanto, da semiótica de Peirce. Assim como Aristóteles, Kant e Hegel, Peirce 

procurou determinar quais são os elementos universais mínimos presentes em qualquer tipo de 

fenómeno, este último entendido como qualquer coisa que pode aparecer à experiência de uma 

mente interpretante, seja uma ideia, um sentimento, um sonho, um golpe numa briga, uma 

alucinação, a luz e o calor do sol, a visão e os sons dos carros e das pessoas na rua, o cheiro de 

uma fruta ou árvore, um conceito ou raciocínio, etc.: ―Phenomenology ascertains and studies the 

kinds of elements universally present in the phenomenon; meaning by the phenomenon, 

whatever is present at any time to the mind in any way‖ (PEIRCE, 1998, p. 259). Estes 

elementos universais presentes em qualquer fenômeno foram denominados de categorias 

cenopitagóricas em referência às bases matemáticas que as fundamentam, e ficaram traduzidos 

ao português com os nomes de Primeiridade (Firstness), Secundidade (Secondness) e 

Terceiridade (Thirdness). Eis como a estudiosa Lucia Santaella define as três categorias 

fenomenológicas de Peirce: 

 
O primeiro está aliado às ideias de acaso, indeterminação, frescor, 

originalidade, espontaneidade, potencialidade, qualidade, presentidade, 

imediaticidade, mônada... O segundo às ideias de força bruta, ação-reação, 
conflito, aqui e agora, esforço e resistência, díada... O terceiro está ligado às 

ideias de generalidade, continuidade, crescimento, representação, mediação, 

tríada... (SANTAELLA, 2008, p. 8) 
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A semiótica de Charles S. Peirce 

 

O campo de estudo da semiótica é amplo por tratar da linguagem em qualquer de suas 

manifestações, portanto o conceito de Peirce sobre o signo também será abrangente, 

considerando como tal qualquer coisa que representa um objeto num interpretante, não 

importando a forma como esse signo se apresenta à experiência da mente interpretante: 

―Semeiotic, similarly, would want to show that no matter how a sign is manifested, for example, 

as a sound, picture, thought, feeling, action, or naturally occurring event, still the formal 

conditions which make it a sign would be presen‖ (LIZKA, 1996, p. 2). Dessa forma, as estrelas 

que indicam qual o caminho que as aves devem seguir na sua migração podem ser consideradas 

como signos, a luminosidade e a temperatura do ambiente que indicam quando as plantas devem 

abrir ou fechar as suas pétalas podem ser consideradas como signos, o livro ―Dom Quixote‖ 

pode representar a luta pela justiça como um ideal a ser alcançado com virtude e coragem, então 

tal livro é um signo, a fórmula da teoria da relatividade de Einstein representa a relação entre o 

espaço e o tempo, então tal fórmula física é um signo, o escudo feito pelo deus ferreiro Hefesto 

para Aquiles retrata a kosmos do universo dos Gregos da época arcaica, então tal escudo pode 

ser considerado um signo. Estes exemplos tentam mostrar que o signo pode ser algo tão simples 

como uma palavra, um som ou uma cor, ou algo tão complexo como uma obra literária, uma 

peça musical ou uma fórmula matemática, ou fenômenos da natureza como as constelações, a 

temperatura e luminosidade do ambiente, etc. 

 

Os elementos básicos do signo 

 

As categorias fenomenológicas se manifestam nos fundamentos teóricos da semiótica de 

Peirce nos mais diversos aspectos, e como elas são três muitos conceitos e ideias que fazem 

parte da teoria sígnica de Peirce também são estruturados em tricotomias, a começar pelos 

elementos essenciais para a existência de um signo. O signo é composto pelo representamem 

(relacionado com a categoria da primeiridade), o objeto (relacionado com a categoria da 

secundidade) e o interpretante (relacionado com a categoria da terceiridade), sendo que estes 

três elementos têm que estar necessariamente presentes numa relação triádica para que o signo 

venha a existir: 

 
A Representamen is the First Correlate of a triadic relation, the Second 

Correlate being termed its Object, and the possible Third Correlate being 
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termed its Interpretant, by which triadic relation the possible Interpretant is 
determined to be the First Correlate of the same triadic relation to the same 

Object, and for some possible Interpretant. (PEIRCE, 1998, p. 290) 

 

O representamem é a manifestação da primeiridade da representação, e se refere àquelas 

qualidades que ligam o signo ao seu objeto, mas que pertencem ao signo em si mesmo 

independentemente do objeto que representa. O tamanho, a cor e a forma das letras das palavras 

escritas, ou a altura, entonação e demais qualidades acústicas das palavras faladas são 

qualidades que pertencem ao signo em si mesmo. 

O objeto é o segundo correlato da relação triádica que o signo tenta representar de forma 

verdadeira e completa. Na teoria semiótica de Peirce, qualquer coisa pode ser o objeto de um 

signo, uma ideia ou sentimento, um desejo, fatos ou eventos da natureza, a bala que fez o buraco 

na parede ou os pés que deixaram pegadas na areia da praia, um raciocínio matemático, 

acontecimentos do passado ou do futuro, pessoas, animais, outros signos, etc. 

O interpretante é o terceiro correlato da relação lógica da representação, e de forma 

bastante simplista pode-se dizer que está relacionado com o processo interpretativo implícito na 

existência de qualquer signo. Só há signo quando se interpreta alguma coisa tal, ou seja, toda 

semiose (ou representação) tem início no processo interpretativo fundamentado na inferência 

―The sign is almost (is representative of) that thing‖ (PEIRCE, 1992, p. 51). Esta inferência que 

relaciona o signo ao seu objeto e que dá origem à semiose se realiza através do interpretante, daí 

que este elemento do signo, que é um terceiro, passe a funcionar como um signo que representa 

tal relação, transformando-se assim no primeiro correlato de uma nova relação de representação 

cujo interpretante também se transformará no primeiro correlato de outra representação e assim 

sucessivamente, processo conhecido como semiose infinita. 

 

A classificação básica dos signos de Peirce 

 

Peirce obtém a classificação sígnica básica do seu sistema semiótico ao aplicar os 

conceitos lógicos das relações triádicas aos elementos do signo, passo possibilitado pela ciência 

matemática que, como já se mencionou, estuda os três tipos de relações lógicas fundamentais, as 

relações monádicas, diádicas e triádicas. Dessa forma Peirce obtém três tricotomias de signos 

cujas possibilidades de combinação permitem inferir dezenas de tipos de signos possíveis. 
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Qualidades, objetos ou eventos reais, e leis que funcionam como signos 

 

A primeira tricotomia diz respeito à natureza do signo em si mesmo: quando uma 

qualidade funciona como signo, temos o qualissigno (relacionado com a primeira categoria), 

quando um evento ou objeto real funciona como signo, temos o sinsigno (relacionado com a 

segunda categoria), quando um objeto ou evento geral, ou qualquer tipo de lei, funciona como 

signo, temos o legissigno (PEIRCE, 1998, p. 291). 

Um bom exemplo de qualidade que age como signo (qualissigno) é qualquer pintura 

abstrata, como um quadro completamente azul: tal signo pode representar qualquer objeto que 

tenha essa qualidade como característica, como o céu, o mar, os olhos de alguma pessoa, etc., e 

neste gênero de pintura as possibilidades de representação podem ser infindáveis. Um buraco de 

bala em qualquer objeto ou corpo é um exemplo de coisa ou evento real que funciona como 

signo (sinsigno), pois é um signo singular e concreto que pode ser localizado num tempo e 

espaços específicos, e que somente pode existir uma vez sem possibilidade de repetição. 

Qualquer signo atualizado pela força de uma convenção ou lei é um exemplo de legissigno, tal 

como qualquer palavra de qualquer linguagem oral humana, os gritos de alerta numa 

comunidade animal, determinada combinação dos números zero e um que o computador 

interpreta para efetuar determinada operação, etc. 

 

Relação signo-objeto fundamentada numa qualidade intrínseca do signo, numa relação 

existencial ou numa lei 

 

A segunda tricotomia se fundamenta no tipo de relação que se estabelece entre o signo e 

o objeto representado por ele: a relação que une o signo ao objeto pode estar fundamentada 

numa característica que pertence ao signo em si mesmo, ou pode ser uma relação existencial 

entre signo e objeto, ou pode ser uma relação estabelecida por uma lei ou regra geral; estes tipos 

de signos foram denominados respectivamente de ícone (relacionado com a primeiridade), 

índice (relacionado com a secundidade) e símbolo (relacionado com a terceiridade) (PEIRCE, 

1998, p. 291-292). 

O quadro abstrato comentado anteriormente pode servir como exemplo de signo que se 

relaciona com o seu objeto devido a alguma característica que pertence ao signo em si mesmo 

independentemente da existência do objeto (ícone), característica que deve ser entendida no 

sentido de semelhança ou parecença; outros exemplos são mencionados por Expedito Ferraz Jr., 

estudioso da semiótica de Peirce: ―A planta e a maquete de um edifício são ícones do edifício 
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(mesmo que ele ainda não exista); o desenho de um animal gravado nas paredes de uma caverna 

é um ícone do animal; a cor azul na representação de céu numa pintura é um ícone do céu‖ 

(FERRAZ JR., 2012, p. 24). 

O buraco de bala é um exemplo de signo que representa o seu objeto devido a uma 

relação existencial que o une a este último (índice); Expedito Ferraz Jr. fornece outros 

exemplos: 

 

A presença de certas plantas e pássaros ao redor de uma embarcação, por 
exemplo, pode funcionar como índice para um navegante, sinalizando sua 

proximidade do continente. Nuvens carregadas são índices de tempestade 

iminente. Fumaça numa ilha pode ser índice da presença humana naquele 
lugar. A pegada ou o rastro de um animal indicam que ele passou por ali. 

Observe-se que em todos estes exemplos os signos são interpretados como 

derivações ou decorrências diretas da existência dos seus objetos. (FERRAZ 

JR., 1998, p. 24-25) 
 

Assim também qualquer palavra de qualquer linguagem convencional é um exemplo de 

signo relacionado ao seu objeto por alguma lei ou regra (símbolo), e a este respeito Expedito 

Ferraz Jr. lembra um aspecto importante desse tipo de signo: ―Só conhecemos o significado de 

um símbolo se aprendermos previamente as regras do seu emprego‖ (FERRAZ JR., 1998, p. 

25). E assim como há acordos ou convenções conscientes e inconscientes, esta aprendizagem 

pode ser realizada de forma consciente ou inconsciente. Aprender a língua materna na infância 

pode ser um exemplo de aprendizagem inconsciente e natural, e aprender o significado das 

placas de trânsito na autoescola pode ser um exemplo de aprendizagem consciente e arbitrária.  

 

A representação do signo no interpretante: signo de possibilidade qualitativa, signo de fato 

real, signo de raciocínio 

 

A terceira tricotomia distingue o modo como o signo representa o seu objeto no 

interpretante, como signo de um objeto possível, signo de um fato real, ou signo de um 

raciocínio; estes signos foram denominados respectivamente de rema (relacionado com a 

primeiridade), dicente (relacionado com a secundidade) e argumento (relacionado com a 

terceiridade) (PEIRCE, 1998, p. 292-293). 

Segundo Ferraz Jr., o rema apenas mostra algo ou um estado de coisas sem afirmar nada, 

o dicente ou dicissigno faz uma declaração sobre o seu objeto que pode ser julgada pelos 

parâmetros de verdadeiro e falso, e o argumento é um raciocínio que chega a determinada 

conclusão a partir de uma ou mais premissas, e propõe o seguinte exemplo para ilustrar esta 

tricotomia: 
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[...] (1) uma palavra isolada, que não configure uma proposição, será um signo 

remático - não podemos concordar nem discordar do significado da palavra 

azul, por exemplo. (2) Já uma oração simples, como ―a terra é azul‖, constitui 
um dicissigno, através do qual se pode apenas afirmar algo sobre um sujeito, 

mas não explicitar as relações lógicas em que se baseia essa afirmação. (3) 

Somente através de estruturas linguísticas mais complexas (como os conectivos 
e orações de um período composto) seria possível estabelecer tais relações. 

(FERRAZ JR., 2012, p. 27) 

 

Análise dos dados coletados 

 

A mensagem que Zeus expressa no porto de Áulis possui uma forte conotação temporal 

que a interpretação do adivinho Calcas também ressalta. Tal mensagem se manifesta na forma 

de uma serpente de dorso avermelhado que sai de debaixo do altar onde o exército Aqueu 

oferecia hecatombes aos deuses, a qual sobe um plátano que crescia nas margens de uma fonte 

de água, e devora oito filhotes de pardais mais a mãe cujo ninho se encontrava no topo da 

planta, para logo depois ser transformada em pedra por Zeus. Eis a interpretação que o adivinho 

Calcas profere perante os Aqueus atónitos: 

 
Por que vos mantendes em silêncio, ó Aqueus de longos cabelos? 

A vós mostrou este prodígio Zeus conselheiro, 

que veio tarde, que tarde se cumprirá, mas cuja fama nunca morrerá. 

Tal como a serpente devorou as crias e o próprio pardal – 
eram oito, com a mãe que as gerara eram nove – 

assim durante igual número de anos estaremos em guerra, 

mas no décimo ano saquearemos a cidade de amplas ruas. 
(Ilíada, Canto II, vv. 323-329) 

 

A mensagem de Zeus e a interpretação de Calcas podem ser relacionadas da seguinte 

maneira: 

 

                                                          

                                                         

 

 

 

A interpretação de Calcas se apresenta como um signo idêntico ou equivalente aos 

signos vivos da mensagem de Zeus, a serpente e as aves, isto é, tais proposições afirmam 

representar os mesmos fatos dos signos da mensagem de Zeus. Tal mensagem pode ser dividida 

como representando dois fatos: o primeiro consistiria na matança das nove aves pela serpente de 

Nove aves devoradas 

pela serpente 

Nove anos de guerra 

e matança 

A serpente transformada 

em pedra 

No décimo ano Troia 

será saqueada e destruída = 

= 
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dorso avermelhado, o segundo na transformação da serpente em pedra. Tais fatos podem ser 

representados pelas seguintes proposições, ―A serpente devora nove aves‖ e ―A serpente é 

transformada em pedra‖. A interpretação de Calcas pode estar fundamentada num processo que 

identifica e relaciona as seguintes proposições como representando os mesmos fatos, isto é, 

como se fossem proposições idênticas ou equivalentes entre si: 

 

1º A serpente devora nove aves. 

 

2º A serpente transformada em pedra. 

 

 

Segundo a análise semiótica da proposição, o sujeito lógico contém o todo ou uma parte 

do índice, o predicado lógico envolve o ícone e a cópula é o símbolo. Sendo assim, pode-se 

lançar como hipótese que a interpretação de Calcas está fundamentada numa correspondência 

entre os seguintes signos: a serpente é um índice do exército Aqueu, as nove aves devoradas são 

um ícone dos nove anos de guerra e matança, e a serpente sendo transformada em pedra é um 

símbolo dos Aqueus destruindo a cidade de Troia. Ou talvez seja mais exato dizer que a 

serpente é um signo que tem como objeto o exército Aqueu, as nove aves são signos que têm 

como objeto nove anos, e a matança das aves pela serpente e a transformação desta em pedra é 

um signo que tem como objeto representar os nove anos de guerra e a destruição de Troia no 

décimo ano. 

Os signos da mensagem de Zeus serão estudados a partir da perspectiva da primeira 

tipologia sígnica de Peirce, a qual analisa a natureza do signo em si mesmo e tem como 

fundamento a primeira categoria fenomenológica; desse ponto de vista, um signo pode ser um 

qualissigno, um sinsigno, ou um legissigno. Parece ser evidente que os signos da mensagem de 

Zeus não são qualissignos, pois não são apenas qualidades puras, tal como quando usamos a cor 

como um signo para distinguir maçãs verdes de vermelhas, ou como quando usamos a maciez 

de uma fruta como um signo para saber se está madura, ou como quando as esposas ou 

namoradas usam o cheiro da camisa de um homem como um signo que indique a existência de 

alguma possível amante. Em todos estes exemplos, a natureza do signo em si mesmo consiste 

em se apresentar como uma qualidade pura que pode ser abstraída dos objetos nos quais está 

incorporada, daí que se possa falar ―o verde‖ (ao invés de maçã verde), ―a maciez‖ (e não fruta 

macia), ―o cheiro‖ (e não camisa cheirosa). A natureza dos signos da mensagem de Zeus não e 

formada apenas de qualidades como nos exemplos mencionados. 

Aqueus guerrearão durante nove anos. 

Aqueus saquearão Ílion no décimo ano. 
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Os signos da mensagem enviada por Zeus não são legissignos porque não era uma norma 

ou hábito entre os gregos que o aparecimento de serpentes ou pardais acionasse algum tipo de 

representação guiada por alguma norma ou regra habitual que relacionasse tais signos a objetos 

tais como os Aqueus ou o tempo de duração da guerra, tal como acontece com qualquer palavra 

de qualquer linguagem: a própria natureza material e formal do legissigno supõe uma regra de 

interpretação cuja ausência provoca a anulação da função representativa desse tipo de signo, tal 

como aconteceu durante alguns séculos com os hieroglíficos egípcios, legissignos que não 

podiam ser interpretados porque se desconhecia a sua regra ou convenção de uso enquanto 

signos. 

Se os signos da mensagem de Zeus não são nem qualissignos nem legissignos, então 

devem ser sinsignos. De fato, a descrição desse tipo de signo parece corresponder às 

características da natureza dos signos enviados pelo deus, pois tanto a serpente, as aves como a 

pedra podem ser considerados como existentes singulares que pertencem a um espaço e a um 

tempo específicos, o universo poético de Homero, ou de forma mais geral, ao universo religioso 

arcaico dos gregos, pela natureza intrínseca da poesia grega, a qual está estreitamente ligada à 

religiosidade desse povo. 

A segunda tipologia dos signos de Peirce se fundamenta no tipo de relação que liga o 

signo ao seu objeto, relação que pode ser estabelecida de três maneiras e que estão representadas 

na tricotomia sígnica do ícone-índice-símbolo. Estes signos certamente não são ícones, pois não 

há qualquer tipo de semelhança entre uma serpente e o povo Aqueu, ou entre aves e o tempo 

cronológico, ou entre a transformação de uma serpente em pedra e a destruição de uma cidade, 

tal como se pode observar nos ícones, cujos exemplos podem ser pinturas e desenhos, como as 

pinturas rupestres de animais, que são ícones do animal retratado, ou uma maquete, que é um 

ícone do edifício que será construído, ou na cor azul do céu numa pintura, que é um ícone do 

céu. 

Os símbolos são signos que estão relacionados aos seus objetos pelo hábito e pela 

convenção, seja natural ou artificial. Este tipo de relação não acontece nos signos da mensagem 

de Zeus, pois não era convenção ou regra entre os gregos utilizar serpentes de dorso 

avermelhado como signos cujos objetos seriam os Aqueus, ou pardais como signos cujos 

objetos seriam os anos transcorridos em guerra e matança, e muito menos interpretar a 

transformação maravilhosa de serpentes em pedras como signos cujos objetos seriam a 

destruição de cidades. 

Se a relação dos signos da mensagem de Zeus com os seus objetos não corresponde a 

nenhum tipo de semelhança (como o ícone requer) nem a qualquer tipo de norma ou regra 
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(como o símbolo exige), então tais signos devem ser índices. A relação que os índices 

estabelecem com os objetos que representam é existencial ou real, isto é, os índices têm como 

objetos eventos, coisas ou seres singulares que têm existência num tempo e espaço específicos. 

Dessa forma, a serpente é um índice cujo objeto é o exército Aqueu, o qual existe de fato no 

universo poético criado por Homero (ou no universo religioso dos gregos da época arcaica) e 

pode ser localizado num espaço e tempo específicos, que são o porto de Áulis em algum 

momento da Era dos Heróis; os nove pardais são índices cujos objetos são o tempo de duração 

da guerra, e a sua matança pela serpente é um índice cujo objeto seria a guerra e morte que com 

certeza espera aos Aqueus aos pés da muralha de Troia; a transformação da serpente em pedra é 

outro índice cujo objeto ainda não existe, mas cuja certeza absoluta do seu vir-a-ser não pode ser 

duvidada, objeto que se concretizará num espaço e tempo específicos e o qual pode ser 

caracterizado como a ocorrência singular e concreta do seguinte evento: os Aqueus destruirão 

Troia (espaço) no décimo ano de guerra (tempo). 

A terceira tipologia sígnica se refere aos resultados lógicos da semiose, os quais podem 

ser de três tipos representados na tricotomia rema-dicente-argumento. O rema é o tipo de signo 

que representa o seu objeto no interpretante apenas como uma hipótese ou possibilidade, isto é, 

tal tipo de signo se limita a mostrar o seu objeto sem afirmar ou negar nada sobre ele, tal como 

uma palavra isolada qualquer, ou como uma pintura figurativa do tipo da ―Monalisa‖, de 

Leonardo da Vinci. Parece ser evidente que os signos da mensagem de Zeus não são remas, pois 

já se constatou que a matança das aves pela serpente e a posterior transformação desta em pedra 

tem como objeto uma promessa, a de que os Aqueus conquistarão e destruirão Troia no décimo 

ano de guerra, isto é, tais signos afirmam que determinado fato futuro acontecerá, não a 

apresentam como mera possibilidade. 

O argumento é o tipo de signo em cujo interpretante estão incluídas as relações lógicas 

que ligam tal signo ao seu objeto, tal como acontece com o signo-proposição ―Sócrates é 

mortal‖: no interpretante deste signo estão incluídas duas proposições que fundamentam e 

antecedem logicamente tal signo, a primeira ―Todo ser humano é mortal‖, e a segunda ―Sócrates 

é um ser humano‖. Os signos da mensagem de Zeus não parecem apresentar esse tipo de 

interpretante, isto é, neles não estão incluídos logicamente os motivos pelos quais os Aqueus 

guerrearão durante nove anos para destruir Troia no décimo ano. 

Mais uma vez o método da exclusão indica que se a relação dos signos da mensagem de 

Zeus com os seus interpretantes não é a do rema nem a do argumento, então necessariamente 

tais signos devem ser classificados como dicentes. De fato, os teóricos indicam que o dicente é o 

tipo de signo cuja relação com o seu objeto está baseado numa proposição simples que aceita os 
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parâmetros de verdadeiro ou falso, mas sem explicitar as relações lógicas que permitem tal 

asseveração, como a proposição ―a terra é azul‖, ou como diz Santaella, o dicente é o tipo de 

signo que representa o seu objeto para o interpretante como sendo um fato. São as noções de 

verdadeiro e falso que permitem classificar os signos da mensagem de Zeus como dicentes, pois 

são justamente esses parâmetros que são fundamentais para a prática dos adivinhos e dos 

intérpretes de mensagens divinas; desse modo, a interpretação de Calcas deverá ser verdadeira 

ou falsa, e isso dependerá da realização ou não dos fatos previstos por ele. 

 

Conclusões 

 

Segundo a classificação básica sígnica de Peirce, os signos da mensagem de Zeus (a 

serpente, as nove aves e a transformação da serpente em pedra) são sinsignos indexicais 

dicentes. Eis as implicações básicas desta classificação: os signos da mensagem de Zeus são 

eventos e objetos singulares e existenciais que funcionam como signos (daí que sejam 

sinsignos), signos que mantém uma relação existencial com os objetos que representam (daí que 

sejam índices), e cuja intepretação se realiza no universo dos objetos e eventos reais (daí que 

sejam dicentes ou dicissignos). Eis a descrição geral desse tipo de signo segundo o próprio 

Peirce: 

 

[...] a Dicent Sinsign is any object of direct experience in so far as it is a sign, 
and, as such, affords information concerning its Object. This it can only do by 

being really affected by its Object; so that it is necessarily an Index. The only 

information it can afford is of actual fact. Such a sign must involve an Iconic 
Sinsign to embody the information and a Rhematic Indexical Sinsign to 

indicate the Object to which the information refers. But the mode of 

combination, or Syntax, of these two must also be significant. (PEIRCE, 1998, 
p. 294) 

 

Esta descrição teórica, quando aplicada ao caso em questão, permite inferir algumas 

conclusões das quais serão mencionadas apenas dois. Os signos da mensagem de Zeus são 

realmente afetados pelos seus objetos, o exército Aqueu (objeto representado pela serpente), os 

nove anos de guerra (objeto representado pelas nove aves), a matança na guerra (objeto 

representado pela serpente devorando as aves) e a destruição de Troia (objeto representado pela 

transformação da serpente em pedra), daí que seja possível classificá-los como índices. Se o 

exército Aqueu não existisse nalgum momento do futuro matando na guerra durante nove anos e 

destruindo Troia no décimo ano, tal serpente não teria aparecido de debaixo do altar onde se 

faziam as hecatombes e não teria subido o plátano para devorar as nove aves, para ser 

transformada posteriormente em pedra por Zeus. É por isso que Peirce diz que o índice é o tipo 
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de signo que mantém uma relação existencial com o objeto que representa. Que tal objeto se 

encontre no futuro e, portanto, não exista no presente não impede que afete realmente o signo 

que o representa, tal como os sinais do moribundo que o médico interpreta como índices da 

morte, ou como o vento e as nuvens escuras que são índices da chuva: tanto a morte como a 

chuva são objetos que não existem no momento presente em que se interpretam tais eventos (os 

sinais no corpo do moribundo e o vento e as nuvens escuras) como índices desses mesmos 

objetos, porém é indubitável que tais índices são afetados (e neste caso seria melhor dizer 

―causados‖) pelos objetos que representam, isto é, se a morte e a chuva não tivessem uma 

existência futura, não existiriam sinais do corpo e do meio ambiente para serem interpretados 

como índices seus no momento presente. 

Além do mais, a informação que tais índices fornecem sobre os objetos que representam 

(o tempo de duração da guerra e quando Tróia será destruída) pode ser classificada no tipo dos 

fatos reais, informação que é incorporada e transmitida através de eventos e coisas que 

funcionam como signos (sinsignos) e que se assemelham ao fato que representam (icônicos), 

como se pode verificar pela comparação das proposições equivalentes da mensagem de Zeus 

desprovidas dos seus sujeitos-objetos: 

 

________ devora nove ________ 

________ guerrearão durante nove ________ 

 

 

________ transformada em ________ 

________ saquearão ________ no décimo ________ 

 

 

A semelhança que caracteriza a relação do ícone com o objeto que representa parece 

estar presente na primeira parte da informação transmitida pela mensagem de Zeus: a morte é o 

elemento que torna semelhantes o fato do extermínio das nove aves com o fato de estar em 

guerra durante nove anos. Porém esta semelhança necessária ao ícone parece estar ausente na 

segunda parte da informação, pois o fato da transformação da serpente em pedra aparentemente 

não apresenta nenhuma semelhança que o relacione com o fato da destruição de uma cidade, 

ainda que isto possa ser explicado pela pobreza de imaginação da sociedade moderna quando 

comparada com o pensamento arcaico, o qual descobria semelhanças e analogias nos mais 

diversos objetos e eventos. 

1º Informação representada por estas proposições equivalentes 

2º Informação representada por estas proposições equivalentes 
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OS ELEMENTOS DA CRÍTICA LITERÁRIA A FAVOR DO DISCURSO POÉTICO: 

UMA ANÁLISE DO POEMA HÁ METAFÍSICA BASTANTE EM NÃO PENSAR EM 

NADA 

 

Luiz Felipe Verçosa da Silva  

(UNEAL) 

Amanda Ramalho de Freitas Brito 

(UNEAL/UFPB) 

 

Introdução  

 

A Crítica Literária é uma das disciplinas da  Literatura que se propõe a investigar as 

idiossincrasias que compõem uma obra ou produção literária a partir de uma Teoria Literária, 

aplicando o seu parecer empírico sobre aquilo que apreciou. Levando em consideração a 

subjetividade dos discursos poéticos, a Crítica Literária desempenha um papel substancial para 

os desdobramentos dos Estudos Literários, principalmente por realizar as investigações 

necessárias para o melhor entendimento das obras ou manifestações artísticas analisadas. Pelo 

fato de que a literatura emprega a linguagem de forma peculiar; transformando e intensificando 

a linguagem comum, afastando-se sistematicamente da fala comum. (EAGLETON, 2003, p.3). 

Nesse caso o Crítico Literário atual como uma espécie de detetive, pois para se chegar 

num parecer crítico acerca de uma respectiva produção é preciso um olhar atento e 

conhecimento linguístico e bibliográfico vasto. E dentro da investigação do discurso poético, 

que historicamente já possui um caráter mais subjetivo e rebuscado, a Crítica Literária deve 

penetrar no âmago dos textos, observando as relações do eu-lírico com o seu tempo e espaço, 

para que com isso, possa sistematizar em qual viés literário o texto navega e extrair as 

possibilidades de leitura posto no jogo da recepção. Por esse motivo, a Crítica Literária é 

fundamental para a solução dessas respostas, já que tudo o que é manifestado pelo homem na 

Arte, perpassa por sua cultura, o que, portanto faz parte da conjuntura social. E investigar essas 

relações, por essa perspectiva, é estudar a própria história da humanidade, o que é de suma 

relevância não só para os Estudos Literários, mas sim, para todas as ciências que abrangem o 

mundo. 

Com isso, utilizar-se-á o poema Há metafísica bastante em não pensar em nada de 

Alberto Caeiro, um dos heterônimos do escritor português Fernando Pessoa para alicerçar as 

premissas principais, mostrando como as minucias do texto, que foram observadas e extraídas 
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mediante o uso das ferramentas elementares da Crítica Literária apresentam o reflexo mais 

verdadeiro e puro do homem, que para fugir das efemeridades e crueldades da sociedade, busca 

refúgio nas sutilezas da natureza. Na tentativa de com esse estudo, contribuir relevantemente 

para os aprofundamentos dos Estudos Literários e, consequentemente, para o processo de leitura 

e recepção do texto poético. 

 

Metodologia 

 

Procurando proficuamente analisar a temática proposta, este artigo científico será 

dirigido na exploração do tema: Os elementos da crítica literária a favor do discurso poético: 

uma análise do poema há metafísica bastante em não pensar em nada. Investigando todos os 

aspectos pertinentes e relevantes da proposta de trabalho em específico, na tentativa de buscar 

dar maior originalidade no desenvolvimento da problemática estudada, a fim de contribuir 

contundentemente para as pesquisas dos Estudos Literários. 

O respectivo estudo visa comprovar que os elementos que compõem o plano de 

hermenêutica da Crítica Literária são de extrema relevância para a compreensão plena de uma 

obra literária e de suas estruturas: discurso, enredo, valores ideológicos etc., entendendo haja 

vista, que cada linguagem possui a sua própria identidade, e por isso, com suas formas 

particulares e intencionalidades artísticas diversas, tornasse íngreme a sua interpretação 

completa sem o respaldo das funcionalidades da Crítica Literária Hermenêutica. Com isso, 

montar-se-á uma linha de análise para levantar o material necessário para a comprovação dessa 

investigação, utilizando para isso; bibliografias, documentos e pesquisas voltadas para a área da 

Literatura e Teoria Literária. 

  

A importância da crítica literária para a compreensão do discurso poético 

 
―As fronteiras da minha linguagem são as fronteiras do meu universo‖. 

(Wittgenstein) 

 
Para se compreender sistematicamente todos os aspectos que compõem o plano de 

expressão, o plano de conteúdo, a estrutura lexical, a estrutura semântica, a estrutura sintática e 

aquilo que transcende o maquinário poético presente numa obra, o exercício da Crítica Literária 

é substancial para a decodificação e interpretação dos conteúdos presentes dentro das produções 

literárias. Eagleton (2003, p.06) afirma que ―qualquer linguagem em uso consiste de uma 

variedade muito complexa de discursos, diferenciados segundo a classe, região, gênero, 
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situação, etc.‖. E isto também se aplica ao discurso poético, já que este possui um alto nível de 

complexidade por sua subjetividade e modos particulares de tecer a palavra, o que utilizando as 

ferramentas da Crítica Literária, desempenha um papel primordial para a sua análise e 

apreciação plena, pois investiga o sentido íntimo que circunda a obra literária, aplicando as suas 

funcionalidades para investigar até que ponto o real e o utópico se configuram e influenciam na 

construção do texto. Segundo BARROS (1994): 

 

Discurso poético, por sua vez, é aquele que instala internamente, graças a uma 
série de mecanismos, o diálogo intertextual, a complexidade e as contradições 

dos conflitos sociais. Observa-se que se considera poético qualquer discurso – 

poesia, pintura, dança e outros – que apresente as características polifônicas 
mencionadas. (BARROS, 1994, p.6). 

 

Parafraseando o que, segundo o crítico literário brasileiro Afrânio Coutinho afirma, ―o 

que eterniza a admiração e o prazer dos leitores numa obra literária não é o prazer artístico da 

imaginação criadora, mas sim, os elementos estéticos-literários que constituem o intrínseco de 

sua composição‖. (2008 p.114). Dentro dessa perspectiva introduzida, entende-se que para o 

leitor atingir esse patamar de contemplação poética, foi-se preciso o auxílio mesmo que 

involuntário de alguma ferramenta da Crítica Literária, pois para se observar essas relações, o 

leitor deve investigar dentro do plano de espaço-tempo às perspectivas literárias pelas quais o 

autor se apropria em seu discurso poético. 

A professora e pesquisadora Norma Goldstein explica que, ―não há receitas para a 

interpretação de uma determinada obra literária, por causado seu cunho particular e específico 

de cada criação‖ (1985, cp.1). No entanto existem técnicas, que auxiliam a almejar uma 

intepretação mais pertinente com o texto. Além do mais, a plurissignificação do poema, faz com 

que ele possibilite inúmeras percepções. Então percebendo todos esses compassos do poema e 

estabelecendo relações com os demais aspectos que o completam; vocabulário, gramática 

predominante, organização sintática e figuras imagéticas reproduzidas no discurso poético, 

pode-se então tecer a sua estrutura e esmiuçá-lo com mais perspicácia. De acordo com Coutinho 

(2008): 

 

A crítica literária tem por meta o estudo da literatura, dos gêneros, mas não é 
um deles. Ela os analisa, sem se confundir com eles. É uma atividade 

intelectual, reflexiva, usando o raciocínio lógico-formal, procurando adotar um 

método rigoroso, tanto quanto o das ciências, porém de acordo com a natureza 

do fenômeno que estuda, o fenômeno literário, a obra de arte da linguagem. É 
um método especifico para um objeto especifico. Não é uma atividade 

imaginativa, embora consista no auxilio da imaginação; é uma atividade 

científica, sem utilizar os métodos das demais ciências (biológicas, físicas, 
naturais), nem se valer das suas leis ou conclusões; não é a filosofia, mas 
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recorre ao raciocínio lógico-formal, para refletir sobre os fenômenos da arte da 
palavra. (p.116). 

 

Portanto sem essas técnicas e ferramentas apresentadas e exercidas pela Crítica Literária, 

seria complicada a contemplação estético-literária oriundo do leitor, que para ser um bom crítico 

deve dominar essas táticas e exercer a preocupação integral de ver todos os aspectos da obra, a 

fim de atingir o julgamento estético (COUTINHO, 2008, p.119). Pois são essas estruturas que 

projetam uma percepção plena de um texto e fazem com que haja uma organização imagética ao 

plano exterior de recepção, entendendo assim como afirma o linguista ucraniano Aleksandr 

Potebnia que ―não existe arte e poesia sem imagens‖. (1970, p.83). 

 

Leitura e intepretação: Há metafísica bastante em não pensar em nada 

 
―Vou escrevendo os meus versos sem querer, 

Como se escrever não fosse uma cousa feita de gestos, 

Como se escrever fosse uma cousa que me acontecesse 

Como dar-me o sol de fora‖. 
(Alberto Caeiro) 

 
Trata-se de um poema composto por 15 (quinze) estrofes muito alternadas entre seu 

número de versos e com um cavalgamento bem interligado sintaticamente. O discurso poético 

do texto não apresenta uma estrutura métrica organizada, porém é constituído com inúmeras 

figuras de linguagem que atribuem certa preocupação estética e estilística ao texto, fazendo o 

uso de metáforas, metonímias, comparações e sinédoques para intensificar o sentido pelo qual o 

eu-lírico deseja transmitir, o que segundo Candido (1996) faz sentido pois: 

 

[...] a metáfora, que é um tipo especial de imagem. Ela se baseia na analogia, 

isto e, na possibilidade de estabelecer uma semelhança mental, e, portanto, uma 

relação subjetiva, entre objetos diferentes, abstraindo-se os elementos 

particulares para salientar o elemento geral, que assegura a correlação. 
(CANDIDO, 1996, p. 88). 

 

Com isso, o autor utiliza essas estruturas e recursos da linguagem para atingir um ritmo 

que contagie e desperte o sentido no leitor, objetivando fazer com que este leia o poema com os 

olhos e os ouvidos, isto é, como uma organização visual e sonora. (GOLDSTEIN, 1985, cp.2). 

 
Quem está ao sol fecha os olhos, 

Começa a não saber o que é o sol 

E a pensar muitas cousas cheias de calor. 
Mas abre os olhos e vê o sol, 

Porque a luz do sol vale mais do que pensamentos.  

(p.10). 
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Apesar de apresentar uma estrutura poética mais rebuscada, a linguagem do poema é 

sútil e ritmicamente sonora, o que provoca no leitor uma transição para o enredo do eu-lírico, 

aproximando o leitor numa espécie de mise-en-scène, o que para o crítico russo Viktor 

Chklovsli perpassa pela natureza do texto poético, pois ―a poesia é uma maneira particular de 

pensar, a saber, um pensamento por imagens‖. (1970, p.40). 

Em Há metafísica bastante em não pensar em nada, o primeiro plano de conteúdo 

imagético que nos veem à mente é o vislumbre de um alto cume no meio do nada, com vistas 

deslumbrantes de um léu intocável. Esse plano de conteúdo é tão penetrante que transcende os 

limites do plano de expressão e atinge o ápice de sensações sinestésicas no leitor. Rompendo 

com esses planos, o poema proporciona aos olhos e a alma um sentimento metafísico, a qual o 

próprio leitor é transferido para o texto e participa dos dramas existenciais do eu-lírico, fato que 

fica evidenciado por Perrone-Moisés (2001, p.123), pois para ela ―Caeiro remete sempre toda a 

sua percepção aos sentidos, contrariando a tendência intelectualista‖. 

Alberto Caeiro é o mais objetivo e singular dos heterônimos do escritor português 

Fernando Pessoa. Caeiro é um homem da cidade grande que foge para o campo e sua calmaria 

límpida, pois é apegado aos sentimentos do mundo e busca dentro dos elementos da natureza 

um refúgio e plenitude espiritual, onde as suas inúmeras indagações acerca da paradoxal vida, 

são conciliadas aos mistérios fascinantes que pulsam na natureza. O que segundo os estudos de 

Moisés (2008) é característico da verve da Literatura Portuguesa, pois: 

 

O escritor português opta pela fuga ou pelo apego à terra, matriz de todas as 
inquietudes e confidente de todas as dores, centro de inspiração e nutridora de 

sonhos e esperanças. A fuga dá-se para o mar, o desconhecido, fonte de riqueza 

algumas vezes, de males incríveis e de emoção quase sempre; ou, 

transcendendo a estreiteza do solo físico, para o plano mítico, à procura de 
visualizar numa dimensão universal e perene a inquietação particular e 

egocêntrica (MOISÉS, 2008, p.13). 

 

Em seu enredo, percebe-se um eu-lírico confuso e ao mesmo tempo consciente de todas 

as questões morais que o cercam e das percepções existenciais que o envolvem, e por isso, o seu 

lirismo é introspectivo, filosófico, perturbador e de uma sensibilidade penetrante, que intimida o 

ser a avaliar a sua própria humanidade. Segundo Perrone-Moisés (2001, p.115) ―seus poemas se 

propõem mais como um exemplo de saída existencial, de postura pessoal, do que como um 

apelo profético ou evangélico, visando conquistar adeptos e mudar os rumos da humanidade‖. E 

por sua proximidade e busca impávida pela impassibilidade dos elementos da natureza e da 

associação mágica da consciência do eu-lírico com os elementos que a compõem, a poesia de 

Alberto Caeiro perpassa pelas perspectivas do movimento literário do Trovadorismo (em 
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especial pelas cantigas de amigo, devido à presença orgânica da natureza como motivadora das 

emoções do eu-lírico), e flerta pertinentemente com certos traços característicos do Humanismo, 

por causa das reflexões filosóficas e morais do eu-lírico com tudo aquilo que envolve o seu 

plano existencial, numa espécie de busca do homem para o homem, que é preenchida pela 

poesia, já que a literatura nasce de uma dupla falta: uma falta sentida no mundo, que se pretende 

suprir pela linguagem, assim como explica Perrone-Moisés (1990, p.103). O que dentro do viés 

poético de Alberto Caeiro é a forma com que o eu-lírico tem de se compreender enquanto ser 

humano, que levando para a filosofia de Satre (2003) se faz contundente, pois ―o homem é, não 

apenas como é concebido, mas como ele se quer, e como se concebe a partir da existência, como 

se quer a partir desse elã de existir, o homem nada é além do que ele se faz‖. (p.19). E essa 

reflexão está presente em Caeiro, buscada por meio de seus textos e sentida por seu leitor, que a 

partir dessas percepções começa a enxergar as coisas com mais propriedades. 

 

Considerações Finais 

 

A partir de todos os víeis teóricos apresentados no respectivo estudo, pode-se afirmar 

dentro daquilo que foi analisado, que as ferramentas elementares da Crítica Literária são 

instrumentos facilitadores e fundamentais para a compreensão de todos os segmentos que 

integram a obra literária e o seu discurso poético. Para se chegar a essas conjecturas, foi 

necessário um exercício complexo, tendo em vista que, todos os eixos que fomentam e integram 

as estruturas rítmicas, sonoras, semânticas, sintáticas, lexicais, estéticas, estilísticas e o plano de 

conteúdo social de uma obra literária, só se deram mediante aos estudos desenvolvidos a partir 

de bases críticas fundamentadas. O que reforça ainda mais a sua importância para a investigação 

dessas estruturas latentes integradas na linguagem. 

Toda manifestação literária percorre pelo vasto universo da subjetividade do ser, por 

conta desse fator, obter meios de estreitar as relações interpretativas dos discursos poéticos 

dessas manifestações, faz com que o leitor possa penetrar completamente não apenas no âmago 

da produção literária, e sim, nas idiossincrasias das personas que constituem o texto. Personas 

que quase sempre, querem suprir na Literatura a falta e as lacunas que a vida tem, exaurindo e 

reverberando as suas inquietações, pois: 

 
Na sua gênese e na sua realização, a literatura aponta sempre para o que falta 

no mundo e em nós. Ela empreende dizer as coisas como são, faltantes, ou 

como deveriam ser, completas. Trágica ou epifânica, negativa ou positiva, ela 

está sempre dizendo que o real não satisfaz. (PERRONE-MOISES, p. 104, 
1990). 
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E este fundamento humanizador é muito negado por determinados grupos que veem a 

Arte apenas como uma atividade estética e que não produz utilidade para a sociedade. O que é 

desmentido no desenvolvimento deste trabalho. Dito isso, realizar um estudo nessa perspectiva 

analítica reafirma o compromisso social que a Literatura tem, ampliando as suas pesquisas e 

proporcionando por meio da hermenêutica do discurso poético, um contanto mais próximo com 

a subjetividade dos autores que integram a Literatura Universal com as suas obras e 

manifestações artísticas, que se deram por meio do uso dos elementos de compreensão do texto 

poético/artístico que a Crítica Literária desempenha. 
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A ESCRITA MODERNA E A CONDIÇÃO FEMININA NO CONTO ―AMOR‖ DE 

CLARICE LISPECTOR 
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Introdução  

 

A literatura dispõe de amplo valor para a sociedade, a qual apresenta funções 

indispensáveis. Nesse seguimento, de acordo com Candido (1995) a literatura constitui um 

direito do ser humano, visto que é ―fator indispensável de humanização e, sendo assim, 

confirma o homem na sua humanidade, inclusive porque atua em grande parte no subconsciente 

e no inconsciente‖ (CANDIDO, 1995, p.175) apresentando-se como transformadora e 

fascinante, no meio social. 

O conceito de literatura encontra-se em constantes debates por inúmeros teóricos da área, 

dessa forma, difundindo a concepção de Candido (1995, p. 174) a literatura são ―todas as 

criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis da sociedade, em todos os 

tipos de cultura.‖, nesse seguimento, Candido (1995) acentua que as poesias, os encantos que 

deleitam as pessoas independentes de classe social ou cultura constitui a literatura, desde 

pequenas manifestações consideradas populares até as enigmáticas obras dos mais conceituados 

povos.  

Desse modo, a literatura nos apresenta um leque de obras que retratam a história de 

várias nações, suas culturas e particularidades. Grandes movimentos e escritores fazem parte da 

nossa literatura, cada um com suas especificidades utilizando temas que são importantes na 

construção do sujeito social e leitor. 

Nesse sentido, é indispensável ressaltar a literatura como instrumento de humanização e 

fomentação a uma sensibilidade para alteridade do ser humano, assim, dentre os diversos 

escritores existentes que integram os movimentos literários, focalizaremos nesse estudo, 

Clarisse Lispector, a qual em suas obras cumpre bem o papel por representar, principalmente, a 

condição feminina na década de 60.  

 Efetivamente, estreou com a publicação de sua obra Perto do Coração Selvagem, no 

ano de 1943, tornando-se reconhecida pela crítica por sua escrita singular, que segundo Candido 
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(2006, p.134), ―situa os seus romances fora do espaço, em curiosas encruzilhadas do tempo 

psicológico‖, da mesma forma que, pela profundidade e modo como penetra e descreve os 

sentimentos dos seus personagens através da linguagem utilizada e apresenta fortemente a  

representação do feminino, bem como, a quebra da linearidade, característica típica do 

modernismo, o qual buscava a ruptura com o tradicional. 

A obra Laços de Família publicada no ano de 1960 contêm treze contos renomados e 

apreciados como clássicos da literatura e apresenta como principal temática a representação dos 

dramas familiares, os personagens estão sempre cercados por dilemas que envolvem, em sua 

maioria, a situação do feminino, seja psicológica ou social. 

No conto Amor, contido na obra referida, a autora apresenta uma personagem feminina 

chamada Ana que faz valer a exposição dramática do isolamento e confinamento das mulheres 

de classe media do Rio de janeiro. Justamente, através de alguns recursos específicos, o conto 

provoca o estranhamento necessário para realizar uma critica humanística sobre a dor e 

invisibilidade das mulheres. 

Dessa forma, temos como objetivo realizar uma análise que considere a adoção dos 

recursos narrativos específicos das vanguardas como técnicas vinculadas ao surrealismo, 

dadaísmo e expressionismo, bem como, propomos elucidar o vinculo existente entre a escrita de 

Clarice e refletir sobre a situação da mulher na década de 60, assim, executamos uma pesquisa 

bibliográfica na qual, selecionamos: Candido (1995), Candido (2006) Paulucci (2015), Cunha 

(2001), Helena (1989), Klôh (2009), Nascimento (2016), Segato e Coqueiro (2012). 

Assim, almejamos que tal análise colabore na reflexão acerca do conto ―Amor‖ da autora 

Clarice Lispector e sobre as técnicas presentes nos movimentos da vanguarda que constitui os 

traços literários da autora, bem como, considerações sobre a condição do feminino e a 

instituição família da época, apresentando contribuição para demais pesquisadores. 

 

Fundamentação Teórica 

 

Desconstrutivismo como marca do modernismo 

 

Para que possamos conhecer o modernismo no Brasil é indispensável uma 

contextualização do que representou esse movimento e as mudanças que ocorreram em nossas 

artes e na literatura. Inicialmente, para Candido (2006, p. 140) ―o Modernismo representa um 

esforço brusco e feliz de reajustamento da cultura às condições sociais e ideológicas [...]‖, nesse 

sentido, Helena (1989, p. 05) acentua que ―O início deste século se caracterizou, na Europa e no 
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Brasil, pela tentativa de renovação de valores artísticos e culturas‖, ou seja, existia a necessidade 

de transformação.  

De acordo com Helena (1989, p. 05), esse período era ―marcado por violenta crise, que 

desencadeou não só duas grandes guerras como também profundas transformações na vida 

política e econômica das sociedades‖, essas guerras contribuíram nos ―movimentos artísticos 

denominados vanguardas‖ (HELENA, 1989, p. 05), desse modo, após um período, surgiram os 

―ismos‖ que de acordo com a autora supracitada, cada um tentava de seu modo exprimir o 

desejo de mudança e renovação da estética literária e artística.  

As Vanguardas se destacaram pelo caráter radical, agressivo e contestador, que 

proporcionou uma grande influencia na arte, com o proposito de romper com a antiga estética 

imposta pelos colonizadores. 

Nessa perspectiva de reflexão, cabe destacar que:  

 

O nosso modernismo importa essencialmente na fase heroica, na libertação de 

uma série de recalques históricos, sociais, étnicos, que são trazidos 

triunfalmente á tona da consciência literária. Este sentimento de triunfo, que 
assinala o fim da posição de inferioridade no diálogo secular com Portugal e já 

nem leva mais em conta, define a originalidade própria do modernismo na 

dialética do geral e do particular. (CANDIDO, 2006, p.125-126) 
 

O modernista veio para afirmar que possuímos nossas próprias raízes culturais, 

colocando em questão e refletindo sobre a elitização dos portugueses, os quais colonizaram e 

arrebataram tudo o que podiam, o modernismo de acordo com o autor referido carrega uma 

―libertação‖ das rejeições de nossas artes e literatura, ele veio para mostrar que temos escritos, 

histórias, não somos mais povos colonizados, temos nossas raízes, por essa razão, o modernismo 

se caracteriza como um movimento diferente dos demais que compõe a literatura.  

Clarice Lispector era notadamente modernista e sabemos que priorizava a renovação de 

tudo que havia em uma busca reflexiva sobre a nossa essência. Nesse sentido, Paulucci (2015, p. 

53) frisa que as obras de Clarice Lispector apresentam ―uma narrativa experimental em que o 

trabalho com a linguagem produz a verticalização do texto‖, ou seja, pertencente à terceira fase 

do Modernismo. 

 

Técnicas narrativas da vanguarda modernista na escrita de Clarice Lispector 

 

No presente tópico, elucidaremos as técnicas da vanguarda existente na escrita de 

Lispector, especificamente o Surrealismo, Dadaísmo e Expressionismo, movimentos que 

identificamos na escrita de suas obras modernas. 
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O surrealismo surgiu na França, em 1924, após o período de guerra, André Breton e 

outros escritores construíram o primeiro manifesto que foi publicado na revista Littérature, a 

qual teve papel indispensável na formação desse movimento. 

Dessa forma, Helena (1989, p.35) registra que ―os surrealistas pretendem ser, mais do 

que uma escola, um meio de conhecimento e estudo aprofundado de conteúdos ainda não 

explorados‖, dando seguimento, Helena (1989) continua frisando que na construção e 

solidificação do surrealismo existiram três fases, inicialmente construiu-se a criação do primeiro 

manifesto, o qual possui ―um programa baseado na valorização do sonho, do inconsciente e do 

automatismo psíquico, princípios que indicam a grande influência exercida pelos estudos de 

Freud‖ (HELENA, 1989, p. 38), nesse sentido, as obras e ideias desenvolvidas por Freud 

causaram inspirações nos escritores surrealistas, pois, o inconsciente tem presença nesse 

movimento. 

Nessa sequência, compete ratificar as especificidades da escrita de Clarice Lispector, 

trazendo assim, algumas reflexões em relação ao estilo próprio e modernista da autora aludida, 

cabe destacar que:  

 

[...] torna-se marca característica da autora a sua franqueza ao tratar de aspectos 

psicológicos, fluxo da consciência e crises existenciais, por meio de um estilo 
solto e fragmentário, empregando a sutileza do humor, da ironia, bem como o 

uso diferenciado dos tempos verbais, foco narrativo e figuras de linguagem 

[...]. (SEGATO; COQUEIRO, 2012, p. 108). 
 

A escrita ligada ao fluxo da consciência presente durante o conto aqui analisado, 

estabelece conexão direta com a técnica do movimento surrealista, a qual, conforme Helena 

(1989, p. 35) apresenta os seguintes traços: ―o inconsciente, o maravilhoso, o sonho, a loucura, 

os estados alucinatórios, enfim, tudo que é inverso à tradição e a racionalidade‖. Nesse sentido, 

notamos a presença da utilização dos métodos narrativos íntimos do movimento surrealista, os 

quais serão explicitados mais adiante na análise do conto. 

O Dadaísmo, ―foi o mais radical movimento de vanguarda, pelo seu caráter de ênfase na 

destruição das formas e valores‖ (HELENA, 1989, p.32), possuindo como líder Tristan Tzara.  

Em vista disso, é primordial sublinhar que, conforme Helena (1989) o Dadaísmo possui 

como palavra de ordem a destruição, vejamos o trecho retirado do manifesto Dadaísta do ano de 

1918:  

                           
Eu lhes asseguro: não existe começo e nós não trememos, nós não somos 

sentimentais. Nós rasgamos, qual vento furioso, a roupa branca das nuvens e 

das preces, e preparamos o grande espetáculo do desastre, o incêndio, a 

decomposição. Preparemos a supressão do luto e substituamos as lágrimas por 
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sereias estendidas de um continente ao outro [...] Eu destruo as gavetas do 
cérebro e aquelas da organização social: desmoralizar por toda parte e jogar a 

mão do céu no inferno, os olhos do inferno no céu, restabelecer a roda fecunda 

de um circo individual nos poderes da realidade, e a fantasia de cada indivíduo. 
(TZARA, 1918, p. 7-8) 

 

O dadaísmo realiza a quebra da sintaxe, dos moldes estabelecidos, das frases, esse 

movimento influenciou tantos os primeiros escritores, considerados radicais quanto Clarice e 

Guimarães Rosa na década de 45, nesse período havia se constituído um maior amadurecimento 

das técnicas de ruptura. 

Nesse sentido, a escrita de Clarice está intimamente ligada às técnicas do Dadaísmo, 

pois, em suas narrativas, existe fortemente a quebra da linearidade, seus contos não possuem 

começo, meio e fim, eles iniciam pelo pensamento do personagem, se desenvolve em um espaço 

não limitado e seus meios e fins não são decretados, caracterizando-a, como afirmado 

anteriormente, em uma escritora que se utiliza das técnicas modernas das vanguardas, dentre 

outros recursos enigmáticos para compor suas prestigiosas obras.  

Os Expressionistas surgiram em 1912 e buscavam revolucionar a estética da época, 

expressando inquietações e manifestando o desejo de renovação cultural e artística.  De acordo 

com Helena (1989, p.25) os expressionistas ―nunca se organizavam voluntariamente num grupo 

único, nem assim se autodenominaram‖, ou seja, não existiam convicções estabelecidas. 

O manifesto foi escrito por Kasimir Edschmid em 1918, e em conformidade com Helena 

(1989, p.26) merece destaque ―o caráter de deformação da realidade que é interpretada 

subjetivamente pelos expressionistas; o caráter supranacional [...]‖, por conseguinte, os poetas 

expressionistas tratavam de assuntos como ―a derrocada do mundo burguês e capitalista, a 

denúncia desse universo de crise‖ (HELENA, LÚCIA, 1989, P.27), sem mencionar outros temas 

que surgiram causados pelas transformações que ocorriam na época. 

Nessa perspectiva, Clarice Lispector retrata a sociedade a partir dos pensamentos de seus 

personagens mergulhando em suas subjetividades, nesse sentido, consideramos o 

expressionismo marca constante nas descrições das histórias da autora supracitada. 

Clarice encanta os leitores, desde a capacidade de ―penetrar, na maior parte das vezes, na 

consciência de um sujeito em crise‖ (KLÔH, 2009, p.22) até o olhar diferenciado com o qual 

descreve o cotidiano exaustivo, as tristezas, dúvidas e o amor, traçando um caminho de forma 

singular envolvendo as questões sentimentais que normalmente são ignoradas pelos que sentem.  
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Análise do conto 

 

O conto que analisaremos tem como principal tema a condição feminina da personagem 

chamada Ana que vive seu cotidiano normalmente em sua família, realizando as tarefas que 

fazem parte de sua condição de esposa e dona de casa, tal fato proporciona refletir sobre a 

situação da mulher a partir da vida simples de Ana.  

O narrador descreve Ana como uma mulher que se dedica a sua casa e família, 

desdobrando-se para atender todas as demandas que lhe são colocadas pela vida e rotina. 

Notamos no início do conto que Ana vive exaurida de seus afazeres cansativos e monótonos, 

podemos observar isso no seguinte fragmento no início do conto: 

 

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. (LISPECTOR, 2009, p. 19) 
 

No fragmento apresentado, observou-se que o cotidiano de Ana causava sufoco e todo o 

conforto era extinto da sua vida, nesse sentido, Klôh (2009, p.51) acentua que, ―Ana, na 

verdade, é um exemplo de acomodação, e precisou agarrar-se à rotina para não sucumbir ao 

verdadeiro chamado do seu eu‖, notamos traços de acomodação, dedicação e rotina durante a 

narrativa. 

Dessa maneira, olharemos agora para Ana e analisaremos o seguinte trecho descrito pelo 

narrador: ―No fundo, Ana sempre tivera necessidade de sentir a raiz firme das coisas. E isso um 

lar perplexamente lhe dera.‖ (LISPECTOR, 2009, p. 20), nesse sentido, Paulucci (2015, p. 54) 

acentua que ―a ‗raiz firme das coisas‘ de que Ana tinha necessidade remete à segurança, 

proteção: como as raízes fixam a árvore, o lar daria estabilidade a ela‖. 

De fato, concordamos com Paulucci ao que se refere à segurança que a personagem 

procurava em seu casamento, ou seja, na construção de uma família e acrescentamos que a partir 

desse trecho podemos enxergar a situação da mulher e do casamento daquela época, por certo, 

desde suas formações enquanto sujeito social foi inculcado à ideia de que matrimônio e 

felicidade estão interligados.  

No momento que o narrador descreve a necessidade de Ana, suas inúmeras inquietações 

e dúvidas, os pensamentos dos personagens estão sendo contado por alguém de fora, no caso, o 

narrador, nesse sentido Clarice Lispector adentra através do narrador na consciência da 

personagem Ana, técnica claramente contida no surrealismo, nessa perspectiva é indispensável, 

registrar a seguinte contribuição: 
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[...] o fluxo da consciência, técnica literária que apresenta o desenvolvimento 

detalhado dos pensamentos das personagens, feito pelo narrador, de modo a 

apresentar, com o maior número de elementos, os aspectos que compõem 
aquilo que a personagem está sentindo e pensando. O que mais caracteriza essa 

técnica é a falta de linearidade, ou seja, em vez de o narrador seguir o tempo 

cronológico, ele segue o tempo em que as ideias da personagem se 
desenvolvem. É possível perceber que o fluxo de consciência de Ana não tem 

como ser medido, visto que muitas coisas se passam por sua mente em pouco 

tempo ou pouco se passa em muito tempo. (NASCIMENTO, 2016, p. 67) 

 

O recurso fluxo da consciência deixa no leitor a sensação de sentir as inquietações, 

angustias e duvidas da personagem, proporciona contentamento e indagações que causam 

reflexões sobre o estado íntimo de Ana, e como ressaltado pelo autor citado, os pensamentos de 

Ana ocorrem rapidamente sem conter questões temporais tornando-se difícil determinar suas 

dimensões.  

Nesse seguimento de argumentação sobre as técnicas da escrita moderna de Clarice no 

conto mencionado, é imprescindível salientar que:  

 

[...] o fluxo de consciência se manifesta especialmente por meio do discurso 
indireto livre, quando a voz do narrador mistura-se à voz da personagem – no 

caso aqui, de Ana – e encontra reverberações entre o que é narrado e o que é 

sentido, numa mescla natural e orgânica entre as duas coisas que fazem a 
leitura seguir de maneira bastante fluida e contínua, elevando, inclusive, as 

possibilidades de interpretação. (NASCIMENTO, 2016, p. 76-77). 

 

Essa maneira de escrever particular, utilizando-se do fluxo da consciência e epifania são 

técnicas renovadoras que compõe o movimento surrealista, em razão de, os surrealistas 

explorarem em seus manifestos a figura do inconsciente, bem como, os outros recursos que 

aludimos anteriormente. 

O conto Amor apresenta, obviamente, o retrato da sociedade da época e da família, 

destacamos aqui, da mulher da década de 60, bem sabemos que as mulheres eram privadas de 

inúmeros direitos, desse modo, conforme Cunha (2001, p.202) as mulheres eram ―definidas a 

partir dos papéis femininos tradicionais (principalmente mães, donas de casa e esposas)‖, a 

independência do próprio corpo não lhe era atribuída e o casamento era um dos principais 

objetivos de vida da mulher, fato imposto pela sociedade como indispensável.  

Dando continuidade, vemos a confirmação de tais argumentações através da 

subjetividade da personagem na frase: ―Por caminhos tortos, viera cair num destino de mulher, 

com a surpresa de nele caber como se tivesse inventado.‖ (LISPECTOR, 2009, p. 20, grifo 

nosso), esse trecho explicita a insatisfação de Ana e as possibilidades que eram apresentadas as 

mulheres daquela época.  
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Nesse sentido, a desvalorização feminina é notória nesse fragmento, pois a palavra 

―destino‖ significa de acordo com o dicionário Houaiss (2011) acontecimentos que ocorrem sem 

que seja desejo do sujeito, algo inalterado, predestinado. Ana caiu ali por acidente, pelas veredas 

distorcidas da vida. 

O narrador descreve que Ana não possuía felicidade antes do seu casamento, deixando a 

interpretação de que após o enlace matrimonial tudo mudaria e a felicidade surgiria subitamente. 

Vejamos o fragmento:  

 

O homem com quem casara era um homem verdadeiro, os filhos que tivera 

eram filhos verdadeiros. Sua juventude anterior parecia-lhe estranha como uma 
doença de vida. Dela havia aos poucos emergido para descobrir que também 

sem a felicidade se vivia: abolindo-a. (LISPECTOR, 2009, p. 20). 

 

Assim, o leitor passa a compreender que Ana não tinha nenhuma alegria na vida, que 

tudo se resumia a espera do casamento, vemos também que o termo "doença de vida‖ 

(LISPECTOR, 2009, p. 20) deixa claro que não acontecia isso apenas a Ana, mas as diversas 

pessoas, decerto mulheres, as quais viviam sua juventude sem novidades, alegria ou satisfação. 

Ana seguia sua rotina normalmente, então, pegou um bonde com destino a Humaitá, essa 

viagem parecia comum como as demais que fazia parte do seu cotidiano, porém algo 

surpreendente ocorreu em seu trajeto. Vejamos o trecho em que o narrador relata esse 

acontecimento:  

 

O bonde se arrastava, em seguida estacava. Até Humaitá tinha tempo de 

descansar. Foi então que olhou para o homem 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. (LISPECTOR, 2009, p. 21). 

 

Ana enxergou o homem que possuía uma diferença, ele era deficiente visual e estava ali, 

imóvel, ―Inclinada, olhava o cego profundamente, como se olha o que não se vê. Ele mascava 

goma na escuridão. Sem sofrimento, com os olhos abertos.‖ (LISPECTOR, 2009, p. 21), Ana 

observava tudo misteriosamente.  

Nesse sentido, Segato e Coqueiro (2012, p. 111-112) destacam que:  

 

A visão desse homem desperta em Ana todos os sentimentos que ela tentara 
sufocar durante tanto tempo. Por meio do cego, ela desperta, mesmo contra 

vontade, e as sensações subjetivas inundam o seu mundo levando-o a 

mergulhar em crise, questionando a sua existência. 
 

Ana observava o cego com espanto, não acreditava no que enxergava, na calmaria 

daquela pessoa, o comportamento do sujeito era analisado minimamente por ela, a qual estava 
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em busca de compreensão acerca da realidade que estava vivendo. Em relação ao encontro 

casual entre Ana e o cego, cabe registra que:  

 

[...] Ana depois da vertigem de amor causada pela visão do cego que mascava 
chiclete e do íntimo contato com a crueza da vida presenciada no jardim 

Botânico retorna a ‗vida normal‘ à estabilidade agarrando-se à rotina 

domestica. Como tantas outras, Ana é uma mulher que, ao mesmo tempo em 

que se sente sufocada por esse papel feminino, agarra-se a ele para encontrar 
algum sentido em sua vida. (KLÔH, 2009, p. 50) 

 

Ana começou a refletir sobre a vida que levava após seu contato com o cego, a vida se 

mostrou cruel, passando a enxergar a falta de sentido, a qual não possuía essência e era formada 

apenas por regras socialmente impostas e rotinas cansativas.  

Esse encontro que ocorreu entre Ana e o cego que mascava chiclete calmamente 

desencadearam inúmeras reflexões em Ana, ocorrendo dessa maneira a epifania recurso presente 

no surrealismo, nessa perspectiva sobre a epifania, Nascimento (2016, p. 40) escreve que:  

 

Importante é ressaltar o caráter fugaz da epifania em si, apesar de que, por 
definição, ela gere consequências posteriores. A epifania é um momento 

paradoxal, pois, ao mesmo tempo em que é fugaz, é também pleno de 

percepção e de lucidez, resultando em uma possível resolução de um problema 

humano.  
 

Desse modo, Ana nota a rotina desgastante e angustiante que vive, percorrendo os 

mesmos rumos diariamente, nesse sentido, o momento de epifania causa-lhe uma reflexão 

profunda sobre sua vida. 

Para conhecermos o fenômeno sofrido por Ana no jardim Botânico, torna-se necessário 

refletir sobre as características presentes no surrealismo, dadaísmo e expressionismo, que são 

justamente o fluxo da consciência, epifania, quebra da linearidade da narrativa e o adentrar no 

pensamento do personagem. Logo, compete frisar que: 

 
[...] é comum encontrar epifanias em narrativas construídas por meio do fluxo 

de consciência, outra técnica pela qual o narrador apenas desenvolve o 

raciocínio da personagem, sem se preocupar com uma ordem lógica entre as 

ideias e os sentimentos. Essa aparente falta de ordem permite que o narrador se 
atenha a elementos da mente da personagem que interessem ao que está sendo 

descrito, sem necessariamente atrelar isso ao tempo. (NASCIMENTO, 2016, p. 

43) 
 

Nesse sentido, mesmo após esse episódio de epifania que ocorreu com Ana, cabe 

destacar que segundo Klôh (2009, p.51) tal acontecimento ―não são suficientes para fazê-la 

abandonar o ‗destino de mulher‘ em que caira ao se casar – certamente com o que as colunas 

femininas pregavam: a manutenção do lar e do casamento‖, ela volta ao seu lar com seus 
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conflitos e angústias, porém com um novo olhar desenvolvido para as batalhas e cotidiano da 

vida. 

Dando seguimento as argumentações que tecemos ao longo da análise, é relevante 

salientar que quando ocorre uma epifania a personagem Ana ―não a está procurando. É quase 

impossível que alguém esteja passando por uma situação e espere ter uma epifania de maneira 

consciente [...]‖ (NASCIMENTO, 2016, p. 40), dessa forma, Ana depois do seu momento de 

epifania, se dirige até o jardim Botânico e fica contemplando a natureza e os seres vivos com um 

olhar diferente, porém sem mudar sua realidade. 

Nessa sequência, a epifania e o fluxo da consciência fazem parte do surrealismo. Por 

esse ângulo, torna-se essencial evidenciar o quanto é ―impossível não relacionar a fala de 

Clarice aos diversos momentos de epifania experimentados por suas personagens de tantos 

contos e romances‖ (KLÔH, 2009, p. 31), dando continuidade às argumentações, em sua escrita 

moderna e inconfundível Clarice trabalha com ―o tempo e os espaço, sendo que o tempo é 

dirigido pelo fluxo da consciência e o espaço é configurado para auxiliar na compreensão dos 

aspectos psicológicos das personagens [...]‖ (SEGATO; COQUEIRO, 2012, p. 109), portanto, 

frisamos que o dadaísmo apresenta a ideia da quebra da linearidade da escrita, recurso utilizado 

por Lispector. 

Dessa maneira, as descrições de sentimentos e indagações interiores são expostas 

começando pelas descrições minuciosas do inconsciente da personagem, contando a história de 

forma íntima e descrevendo múltiplas aflições, consternações e dores que, na maioria das vezes, 

abrange o espaço familiar.  

 

Considerações Finais 

 

Diante das reflexões apresentadas por esse estudo é possível destacar a importância da 

literatura e suas funções para a sociedade, nesse sentido, o modernismo foi um movimento forte 

e constante que possuía como objetivo transformar a estética das artes e da literatura, o que 

ocorreu por meio dos movimentos que compuseram a vanguarda europeia, os quais expuseram 

sua vontade de transformar e afirmar uma identidade própria distante dos moldes que foram 

impostos desde o período de colonização portuguesa.  

Direcionamos o olhar para o conto Amor de Clarice Lispector, construindo uma ponte 

entre sua forma escrita e as ligações com as características do modernismo brasileiro. Dessa 

forma, esclarecemos que as caraterísticas: fluxo da consciência, quebra da linearidade e a 
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retratação do pensamento do personagem, contidas na escrita de Clarice Lispector estão ligadas 

aos movimentos da vanguarda, especificamente ao durrealismo, dadaísmo e expressionismo.  

Cabe destacar, que o foco direcionado no conto analisado é para a personagem Ana, 

refletindo sobre sua condição feminina, a qual, mesmo após o momento de epifania que ocorreu 

no seu encontro com o cego que mascava chiclete no jardim botânico, não conseguiu alterar seu 

cotidiano, típico dos moldes saciedade da época de 60, na qual o comodismo era bem mais 

confortável que mudanças de comportamentos consideradas inaceitáveis para a sociedade e 

principalmente para a figura feminina. 

Por fim esperamos ter cumprido o papel de correlacionar as características da escrita da 

autora supracitada com as vanguardas, bem como, provocar uma reflexão em torno da condição 

feminina no conto analisado. 
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O PODER DO GRANDE FEMININO NA SACERDOTISA DA LUZ EM GAME OF 

THRONES 

 

Maria Dayane dos Santos Lima 

(UEPB)  

Rafael Francisco Braz 

(UFPB) 

 

Introdução 

 

Ao longo dos séculos, a literatura tem se tornado uma ferramenta de denuncia social, 

responsável pelo despertar da noção crítica e argumentativa da linguagem na sociedade, através 

dos discursos presente na arte da palavra poética do imaginário, assim sendo, torna-se uma 

ponte de ligação entre as personagens ficcionais e suas influências no meio social, por meio do 

processo mimético.   

Nessa concepção, os discursos presentes na literatura incorporam-se na sociedade em 

que fazemos parte, manifestando-se e se perpetuando nos estereótipos reproduzidos nas falas 

dos sujeitos comuns, por intermédio da subjetividade1 e objetividade2. 

Por essa linha argumentativa, é notável que o mundo literário não seja um objeto tão 

indiferente ao mundo, ao qual estamos inclusos, visto que este é predominado por aspectos 

literários que norteiam o mundo ficcional, assim como os discursos que são elementos que 

manifestam e perpetuam-se nos padrões estabelecidos pelo senso comum. 

Nessa perspectiva, deparamo-nos com o Discurso do Poder, cuja a influência no meio 

social é inquestionável, por utiliza-se de elementos argumentativos, transformando-se então, em 

um objeto de suma importância na construção e reflexão de conceitos, por intermédio da 

influência, persuasão e do controle. 

Sendo assim, de acordo com esse pensamento, o Discurso do Poder se propaga por 

intermédio de elementos alienadores, com a finalidade de convencer e disciplinar os indivíduos 

transformado-os, assim, em um instrumento perigoso, quando não analisado no ato da sua 

propagação, sendo até mesmo, o responsável pela formação corrompida de uma determinada 

realidade.  

                                                             
1 Caracteriza-se na interpretação particular de cada indivíduo, sobre determinada abordagem.  
2 Refere-se à característica de algo que representa ou pretende representar de maneira fiel um objeto. 
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Portanto, seguindo por esse viés de pensamento, deparamo-nos com Game Of Thrones 

(GOT), uma série televisiva dos produtores David Benioff e D.B. Weiss, do canal HBO, 

estreando sua primeira temporada nos EUA em 17 de abril de 2011, com um enredo dividido em 

7 temporadas, até o presente momento desta pesquisa, fruto de uma adaptação da obra ―As 

Crônicas de Gelo e Fogo‖ (1996), do escritor norte-americano George R. R. Martin.  

Enfatiza-se, que a criação da obra ―As Crônicas de Gelo e Fogo‖ teve início em 1991, 

porém seu primeiro volume só foi lançado em 1996, o qual foi o responsável pela consagração 

do escritor Martin, no meio literário. Porém, na biografia do autor encontramos também, 

novelas, livros infantis e coletâneas; sendo considerado como uma das 100 pessoas mais 

influentes do mundo em 2011 pela revista Time. 

Por essa linha de raciocínio, direcionamos à atenção para série Game Of thrones, tendo 

seu enredo principal centralizado nas lutas entre famílias, pelo domínio do Trono de Ferro de 

Westeros e, consequentemente, no desejo pelo poder dos Sete Reinos.  

Por essa linha de raciocínio, propomos nesta comunicação, interpretar o Poder presente 

no discurso de Melisandre de Asshai, personagem da série Game Of Thrones (2012) que a partir 

de um estudo analítico e tendo em vista, toda linguagem do poder exercida em seu discurso, 

levando em consideração a questão do discurso do poder, a partir do víeis Foucaultiano.  

Mediante essa perspectiva de luta por Poder, nosso objeto de estudo, a personagem 

Melisandre, encontra-se inserida nesse contexto de disputa pelo trono/poder, a partir da segunda 

temporada, a qual estreou em 1 de abril de 2012 dando continuidade a um contexto de lutas por 

poder mediante um enredo intercalado entre a disputa das famílias Stark e Lannister com a 

presença de Daenerys com seus dragões e seu exército.  

Mediante esse contexto, buscamos conduzir o presente trabalho de conclusão de curso 

(TCC), com intuito de promover o Discurso do Poder, da sacerdotisa Melisandre; despertando 

dessa forma, o senso crítico e, assim, romper os limites da arte literária; por intermédio de uma 

pesquisa quanti/qualitativa. 

A presente abordagem que supõe a existência de um discurso do poder da personagem 

Melisandre, leva em consideração as definições de personagem segundo Massaud (1928) e 

Aurélio Buarque (2001); das características de uma personagem, temos como bases teóricas 

Beth Brait (1985) e Candido (2009); enfatizando as teorias de Michel Foucault (1996; 1999; 

2005; 2010), em análise do discurso, sob uma perspectiva Foucaltiana.  
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A voz da personagem 

 

A personagem é uma categoria analítica deste trabalho de conclusão de curso (TCC) e, 

desta forma, de acordo com Moisés Massaud (2004). 

 

Fr. personagens; lat. persona, máscara de ator de teatro*. Designa, no interior 

da prosa* literária (conto*, novela*, e romance*) e do teatro, os seres fictícios 

construídos à imagem e semelhança dos seres humanos: se estes são pessoas 
reais, aqueles são ―pessoas‖ imaginarias; se os primeiros habitam o mundo que 

nos cerca, os outros movem-se no espaço arquitetado pela fantasia do prosador 

(MASSAUD, 2004, p., 348). 
 

Cotejando com o minidicionário Aurélio, de Língua Portuguesa, do autor Aurélio 

Ferreira (2001, p.530) que apresenta filologicamente o termo personagem, define-se: 

―PER.SO.NA.GEM. Sf. em. 1. Pessoa notável; personalidade, pessoa. 2. Cada um dos papéis 

teatral que devem ser encarnados por um ator. 3. Cada um daqueles que figuram numa 

narração; poema ou acontecimento. [PL.: -gens.]‖. 

Para tanto, seguindo nessa mesma linha de raciocínio, Antônio Candido em sua obra, ―A 

personagem de ficção‖ (2009), caracteriza o ser personagem como uma criatura inconstante e 

maleável, sendo um ser que se adapta conforme a situação imposta, intervindo no meio em que 

se encontra inserido à vista disto, Candido, (2009, p., 44) ―a personagem é complexa e múltipla 

porque o romancista pode combinar com perícia os elementos de caracterização, cujo número é 

sempre limitado se os compararmos com o máximo de traços humanos que pululam, a cada 

instante, no modo-de-ser das pessoas‖ 

 Desta forma, por serem figuras instáveis, estruturadas por características e sentimentos 

comuns a maioria dos leitores, encontramos nessas criações o que há de mais íntimo de cada 

sujeito, sendo estas, nossas possibilidades e desejos mais ocultos, escancarando tanto o que há 

de mais justo e injusto na sociedade em que estamos inseridos.  

 No entanto, esta íntima relação entre personagens e mundo real, resulta-se no despertar 

de uma auto identificação ou apatia no leitor; portanto, ―podermos dizer que a personagem é 

mais lógica, embora não mais simples, do que o ser vivo (CANDIDO, 2009, p. 44)‖. Ainda de 

acordo com esse viés, por meio de uma perspectiva mais estruturada, consta que, 

 

a personagem, que 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 [...] Não espanta, 

portanto, que a personagem pareça o que há de mais vivo no romance; e que a 
leitura deste dependa basicamente da aceitação da verdade da personagem por 

parte do leitor (CANDIDO, 2009, p. 39-40). 
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 Nessa linha de pensamento, para Beth Brait (1985, p.,10), personagem define-se por ―um 

habitante da realidade ficcional, de que a matéria de que é feita e o espaço que habita são 

diferentes da matéria e do espaço dos seres humanos, mas reconhecendo também que essas 

duas realidades mantêm um íntimo relacionamento‖ no contexto de análise, classifica-se, 

assim, por duas características básicas, sendo elas: 

 
Personagem plana: personagem construída em torno de uma só ideia ou 

qualidade. Em geral, são definidas em poucas palavras. Personagem redonda: 

personagem que apresenta várias qualidades ou tendências e, por essa razão, é 

multiforme, complexa, eliminando qualquer possibilidade de simplificação 
(BRAIT, 1985, p.74). 

 

Mediante esse contexto, o escritor George R.R. Martín ao criar o seu universo das 

―Crônicas de gelo e fogo‖ (1996), utilizando-se de uma criação ficcional para tecer a 

personagem Melisandre como, ―Ela. Melisandre de Asshai, feiticeira, umbromante e 

sacerdotisa de Rhllor, o Senhor da Luz, o Coração de Fogo, o Deus da Chama e da Sombra. 

Melisandre, cuja loucura não se podia deixar espalhar para lá de Pedra do Dragão‖. 

(MARTIN, 2011, p.09). 

 

O discurso do poder: na ordem da discursividade 

 

De acordo com o dicionário de Judith Revel ―Foucault – Conceitos Essências‖ (2005), o 

termo ―Discurso‖ caracteriza-se como um grupo de enunciados, que podem ser de campos 

distintos, descartando a necessidade de restringir-se a uma única forma de comunicação e, 

todavia, esses enunciados não se prendem as regras formais ou linguísticas, mas priorizam a 

compreensão mediante a sua funcionalidade de acordo com as experiências empíricas dos 

sujeitos. 

Essas experiências empíricas, são as responsáveis pela compreensão do discurso, assim, 

o discurso acontece sem a necessidade de estabelecer uma linguagem padrão entre os 

indivíduos. Nota-se por essa ótica, um conjunto de experiências vivenciadas, que se apresentam 

como um conjunto de ―função normativa e reguladora e coloca em funcionamento mecanismo 

de organização do real por meio da produção de saberes, de estratégias e de práticas‖. 

(REVEL, 2005, p.,37)   

Mediante essa perspectiva e, ainda, com consonância ao pensamento de Revel (2005), 

Foucault, apresenta-nos traços/vestígios do discurso, separando-o essas particularidades das 

regras de funcionalidade da gramática, da linguística e do formalismo, com a finalidade de  
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descrever as transformações dos tipos de discurso nos séculos XVII e XVIII [...] historicizar os 

procedimentos de identificação e de classificação próprios desse período: nesse sentido, a 

arquiologia foucaultiana dos discursos não é apenas uma análise linguística, mas uma 

interrogação sobre as condições de emergência de dispositivos discursivos que sustentam 

práticas ou as engrendam. (REVEL, 2005, p., 38) 

Desta forma, podemos acreditar em um papel restrito e individual do discurso, uma vez 

que, todo discurso antes de ser proferido é produzido em razão das experiências empíricas 

vivenciadas e armazenadas no consciente do emissor. 

Ainda com o dicionário ―Foucault – Conceitos Essências‖ (REVEL, 2005, p., 67), 

entende-se que para Foucault, a compreensão do termo ―Poder‖, só poderia surgir se em 

primeiro momento, houvesse uma análise das ―relações de poder‖, levando em consideração 

―as condições históricas [...] que implicam em efeitos múltiplos [...] fora do que a análise 

filosófica identifica tradicionalmente como o campo do poder‖.  

Seguindo nesta mesma linha de raciocínio, em ―A arqueologia do saber‖ de Michel 

Foucault (1969), com a finalidade de observar como era distribuído o poder onde não há espaço 

para o discurso da força, o autor elaborou uma pesquisa/estudo minuciosa nas cadeias durante o 

século XVIII e XIX, em especial nas cadeias conhecidas como Pan-óptico, idealizada por 

Jeremiy Bentham. 

Ao compreender a funcionalidade das prisões pan-ópticas, Foucault percebe a presença 

do poder de uma forma sutil, sem necessidade de punição, mas com o objetivo de reeducar os 

indivíduos por meio da vigilância.  Desta forma, Foucault designa poder como algo distinto a 

força, ao contrário do que estamos habituados 

 

A análise foucaultiana destrói, portanto, a ideia de um paradoxo/contradição 
entre o poder e a liberdade: é precisamente tornando-os indissociáveis que 

Foucault pode reconhecer no poder um papel não somente repressivo, mas 

produtivo [...] e que ele pode, inversamente, enraizar os fenômenos de 
resistência no próprio interior do poder que eles buscam contestar, e não num 

improvável ―exterior‖. (REVEL, 2005, p.68)  

 

Partindo desse princípio, em ―A Ordem do Discurso (1996)‖, Foucault ressalta que toda 

sociedade é preparada e treinada para selecionar cada discurso, por meio de mecanismos que 

surgem com finalidade de ―conjurar seus poderes [...] dominar seus acontecimentos aleatórios, 

esquivar sua pesada e temível materialidade‖. No entanto, 

 

sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar em 

tudo em qualquer circunstância [...]. Tabu do objeto, ritual da circunstância, 

direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala: temos aí o jogo de três 
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interdições que se cruzam, se reforçam ou se compensam, formando uma grade 
complexa que não cessa de se modificar. (FOUCAULT, 1996, p. 09) 

 

Em A Arqueologia do saber (1996), Foucault tenta realizar uma análise dos temas de 

cada discurso, usando as dispersões, das escolhas e estratégicas dos temas, desta forma para 

Foucault (1996, p., 76) ―uma formação discursiva será individualizada se se puder definir o 

sistema de formação das diferentes estratégias que nela desenrolam‖, logo, o discurso como 

texto não tem tanta importância, mas é o discurso como enunciado, que organizados por meio de 

uma regra de regularidade que determinam seu valor. 

Nota-se então, que todo discurso passa por uma seleção, uma espécie de triagem 

realizada por intermédios de mecanismos, sendo estes mecanismos, responsável por decidir o 

que deve e o que não deve ser pronunciado, modificando e revertendo o discurso conforme a 

situação que encontra-se.  

Nessa perspectiva, encontramos em Foucault (1996, p., 10), as ―interdições‖, o 

mecanismo que seleciona e regulariza os discursos proibidos; desta forma ―por mais que o 

discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as interdições que o atingem revelam logo, 

rapidamente, sua ligação com o desejo e com o poder‖  

Diferente da interdição, a ―exclusão‖ também é um mecanismo que funciona com a 

finalidade de impedir a circulação do discurso na sociedade. Ocorre com os sujeitos que 

geralmente dispensam a interdição no discurso, transmitindo-o da maneira transparente que foi 

produzido.   

Desta forma o discurso desse indivíduo tende a apresentar-se de uma forma desagradável 

na sociedade, assim os de mais sujeitos dessa sociedade tendem a considerar esse discurso nulo, 

sem importância alguma.  

 

Se levantamos a questão de saber qual foi, qual é constantemente, através de 

nossos discursos, essa vontade de verdade que se atravessou tantos séculos da 

nossa história, - ou qual é [...] o tipo de separação que regem nosso saber, então 
é algo como um sistema de exclusão (sistema histórico, institucionalmente 

constrangedor) que vemos desenhar-se (FOUCAULT, 1996, p. 14)  

 

Nessa perspectiva, Foucault (1996, p., 13), destaca, ainda, ―a oposição do verdadeiro ou 

falso como um terceiro sistema de exclusão‖ mediante esse viés perceberíamos que no interior 

do discurso essa distinção entre o discurso verdadeiro ou falso é irrelevante, pois cada época 

tem sua verdade e uma forma de investigar essa verdade.   

Portanto, essa ruptura histórica que encontramos no interior do discurso que caracteriza o 

sistema de exclusão, distinguindo entre verdadeiro ou falso, na prática é desconsiderada de 

modo que o discurso que realmente se destaca é aquele que provoca respeito, independente da 
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sua veracidade, é o discurso ―ao qual era preciso submeter-se, porque ele reinava (Foucault, 

1996, p. 15)‖.  

Para Foucault (1996, p., 11) ―desde da alta Idade Média, o louco é aquele cujo discurso 

não pode circular como o dos outros [...] não podendo testemunhar na justiça, não podendo um 

ato ou um contrato‖. Em contrapartida é designado nesses indivíduos a reputação de possuir 

atribuições anormais, como ter conhecimento do futuro. 

 Mediante esse contexto, o fato é que por mais que o discurso de um indivíduo intitulado 

como louco fosse ouvido, não era merecedor de crédito. O próprio discurso era o responsável 

por intitula-lo como um indivíduo louco, sendo assim, todo discurso proferido, não passava de 

um discurso nulo.   

Todavia é importante ressaltar que esses discursos de loucura tendem a se modificar 

conforme o tempo e, assim, recebem abordagens diferentes. Desta forma, a única maneira viável 

de enxergar algo real no discurso de um louco, seria analisar cada enunciado.   

 

As vozes da Sacerdotisa da Luz 

 

Figura 01 -  Melisandre em GOT (2012), 2º temp.  1º ep. 

 
Fonte: www.google.com.br/imagem 

  

Game of Thrones (2011) é uma série televisiva, que destaca-se por um enredo baseado 

nas lutas pelo domínio do Trono de Ferro de Westeros e, nesse contexto medieval, depara-nos 

com Melisandre, a mulher vermelha, uma sacerdotisa de R‘hooll, com atribuições que lhe 

proporciona visões do futuro nas chamas, mediante sua fé absoluta no senhor da Luz. 

Melisandre encontra-se a serviço de Stannis Baratheon, como uma conselheira, na trajetória de 

Stannis em reivindicar o Trono de Ferro. 

Desta forma, a primeira aparição da sacerdotisa Melisandre, ocorre durante o 1º episódio 

da 2º temporada, acompanhada por um discurso com indícios religioso, enfatizando sua sincera 

adoração ao deus R‘hooll,   

http://www.google.com.br/imagem
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Senhor da noite, venha até nós com sua escuridão; nós nos oferecemos esses 

falsos deuses. Leve-os e lance sua luz sobre vós, pois a noite é escura e cheia 

de terrores [...] após um longo verão a escuridão vão pairar sobre a terra, as 
estrelas sangraram [...] o vento frio do inverno congelará os mares e os mortos 

ressurgiram no Leste [...]. (GOT., 2012, 2º temp. ep. 01)  

 

Por intermédio de elementos argumentativos, a sacerdotisa Melisandre, persuade, 

disciplina, controla e influencia todos a sua volta, tomando uma posição de comando e 

liderança; fato que permite a observância do poder feminino, mesmo fazendo parte de um 

contexto de literatura medieval, onde a presença masculina se sobressai.  

Todavia, ressalta-se que, para Foucault (1999) aqueles que não têm o poder, se 

submetem e se deixam dominar por aqueles que o têm. 

 

Na realidade o que faz que um corpo, gesto ou discurso, desejos sejam 
identificados e constituídos como indivíduos, é precisamente isso um dos 

efeitos primeiro do poder. Quer dizer, o indivíduo não é vis-á-vis, do poder; é, 

acho eu, um dos seus efeitos primeiros. O indivíduo é um efeito do poder, e é 
ao mesmo tempo, na mesma medida em que é um efeito seu, seu intermediário: 

o poder transmita pelo indivíduo que o constituiu. (FOUCAULT, 1999, p.35) 

 

Levando em consideração as características físicas da sacerdotisa, podemos salientar o 

encontro do vermelho das suas vestimentas com o acobreado dos seus longos cabelos, 

contrastando com sua pele, de tom branco como neve caracterizando, assim, Melisandre, como 

uma personagem de personalidade forte, dona de uma beleza incomum, envolvente e sedutora, 

marcada por uma ideologia influenciadora, escancarando poder, tanto em seu estereótipo, como 

em seu discurso.  

Nessa perspectiva, enfatizamos em Melisandre, sua fidelidade a Stannis Baratheon, 

influenciando e assim, o disciplinando, ―esta guerra apenas começou, ela vai durar anos, 

milhares vão morrer ao seu comando. Você trairá os homens que o seguem; você trairá a sua 

família; você vai trair tudo que um dia amou. E tudo isso valerá a pena, porque você é o filho do 

fogo, você é o guerreiro da Luz [...] porque você é o rei!‖ (MELISANDRE, GOT., 2012, 

2ºtemp. ep. 10).  

 Mediante o contexto, é notório que a sacerdotisa de R‘hooll, assume um papel de 

profunda complexidade, permitindo interpreta-la como uma personagem redonda, influenciando 

todo enredo em que se encontra inserida, principalmente, a vida de Stannis Baratheon, 

personagem que a sacerdotisa vermelha, acredita ser o Azor Ahai.  

A partir dessa perspectiva, destacamos o fragmento ―A noite é escura e cheia de 

terrores‖ sendo esta, uma espécie de jargão muito comum entre os sacerdotes de R‘hooll, assim, 

os sacerdotes, inclusive Melisandre definem o escuro como um elemento sujeito a Luz; 
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"Sombras não podem existir no escuro, Sr. Davos. Elas são servas da luz, as filhas do fogo. E 

quanto mais brilhantes a chama, mais escura são as sombras." (Melisandre para Davos 

Seaworth – 2º temp., 4º ep.).  

Nessa perspectiva, encontramos nas ―sombras‖, segundo os sacerdotes do senhor da 

Luz, uma espécie de servas, que se materializam em formas de demônio das sombras, os quais 

os sacerdotes de R‘hooll, incluindo Melisandre, utilizam para realizar missões em seu lugar. 

Dessa forma, a frase nos sugere uma espécie de alerta, enfatizando o fato das sombras, estarem 

estreitamente ligadas ao terror. 

Assim, relembramos a sombra concebida por Melisandre (a sacerdotisa literalmente 

pariu sombras ainda na 2º temp.  do 4º ep.), todavia, a criatura nascida do ventre de Melisandre 

foi apenas mais um artificio na tentativa de recuperar o trono de Ferro, logo após a sombra 

assassinar Renly Baratheon, irmão de Stannis. 

 

Figura 02 - Melisandre em GOT (2013), 3º temp. 7ºep. 

 

Fonte: www.google.com.br/imagem 

 

Os sacerdotes de R‘hooll, assim como a nossa personagem Melisandre, acreditam 

encontrar nas chamas visões do futuro e, desta maneira, possuem uma íntima relação com o 

fogo, por acreditar que estes mecanismos de adoração, resultam em uma evolução dos seus 

poderes. Sendo assim, os sacerdotes vermelhos, fazem fogueiras todas as noites e até mesmo 

sacrifícios de pessoas, tudo em nome do Senhor da Luz. 

Nessa concepção, Melisandre utiliza-se de figuras de pensamentos, ao falar sobre esses 

sacrifícios de sangue para Stannis Baratheon, enfatizando seus cuidados com quem será 

sacrificado: ―já abateu uma ovelha, meu Rei? Se a ovelha vir a faca, entra em pânico, seu 

pânico infiltra na carne, a escurece, e estraga o sabor (3º temp. 8º ep. 2013)‖. 

Mediante o presente contexto, destacamos três elementos, constantemente presentes, no 

discurso da sacerdotisa Melisandre; 

http://www.google.com.br/imagem
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Em primeiro lugar, o controle que a sacerdotisa Melisandre, demonstra total indiferença 

com a situação; não se permitindo em nenhum momento se comover, ou revelar uma possível 

fragilidade, mas, sempre se prevenindo, e assim, assumindo todo controle da situação imposta. 

 

Designa-se num primeiro momento, uma série de mecanismo de vigilância 

que aparecem entre os séculos XVII e XIX e que tem como função não tanto 
punir o desvio, mas corrigi-lo, e sobretudo, preveni-lo ―toda a penalidade do 

século XIX transforma-se em controle, não apenas sobre aquilo que fazem o 

indivíduo – está ou não em conformidade com a lei? – mas sobre aquilo que 
eles podem fazer, que eles são capazes de fazer, daquilo que eles estão 

sujeitos a fazer, daquilo que eles estão na iminência de fazer. (REVEL, 2005, 

p. 29) 

   

Em segundo lugar o Saber na forma com a qual a sacerdotisa apresenta sua ideologia a 

Stannis Baratheon, permite que Melisandre use-o conforme seu desejo, pois em seu discurso não 

há características de maldade, apesar de ser um fato em si maldoso, a sacerdotisa apresenta um 

discurso suave e, logo, o discurso há uma inteligência nítida e controladora 

 

O saber designa, ao contrário, o processo pelo qual o sujeito do 

conhecimento, ao invés de ser fixo, sofre uma modificação durante o trabalho 
que ele efetua na atividade de conhecer[...] O saber está essencialmente 

ligado a questão do poder [...] na verdade o poder disciplina, [...] ora, o poder 

não pode disciplinar os indivíduos sem produzir igualmente, a partir deles e 
sobre eles, um discurso de saber que objetiva e antecipa toda experiência de 

subjetivação. A articulação poder/saber(es) será, portanto, dupla: poder de 

extrair dos indivíduos um saber, e de extrair um saber sobre esses indivíduos 

submetidos ao olhar e já controlados. (REVEL, 2005, p.77 - 78) 
 

Por último, a Disciplina, pois o uso do eufemismo em seu discurso, revela-nos a intenção 

de suavização do discurso, revela-nos que a sacerdotisa Melisandre desfruta-se da disciplina, 

como um mecanismo de convencimento, controlando e, assim, disciplinando cada discurso, 

antes destes chegarem a serem proferidos, em toda e qualquer situação em que esteja inserida.  

 

Modalidade de aplicação do poder [...] caracteriza-se por um certo número de 
técnicas de coerção que exercem um esquadrinhamento sistemático do tempo, 

do espaço e do movimento dos indivíduos e que atingem particularmente as 

atitudes, os gestos, os corpos [...] O discurso da disciplina é estranho à lei ou 
à regra jurídica derivada da soberania; ela produz um discurso sobre a regra 

natural, isto é, sobre a norma. (REVEL, 2005, p. 35). 

 

Desta forma, identificamos, no discurso da sacerdotisa Melisandra, elementos como 

controle, sabedoria e disciplina, que juntos, contribuem e funcionam como um mecanismo 

propagador do poder na série em análise. 
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Conclusão 

 

O presente artigo foi desenvolvido por intermédio de uma análise analítica/interpretativa, 

mediante o Discurso do Poder presente na linguagem discursiva da sacerdotisa Melisandre, 

personagem fictícia da série televisiva Game Of Thrones (2012 - 2017), sendo está, uma 

literatura de fácil acesso e de grande valor discursivo. 

Nossa abordagem partiu de uma reflexão acerca dos elementos norteadores do poder 

discursivos da personagem; tais como, influencia, controle e sabedoria; objetivamente, esse 

estudo do discurso da sacerdotisa, permitiu-nos interpretar o poder da sacerdotisa, como fruto de 

uma sabedoria norteada por uma ideologia religiosa, sendo esta ideologia distinta dos clichês 

aos quais nos cercam.  

Portanto, a pertinência e a relevância artigo cientifico é sugeridos na temática da Análise 

do Discurso, tem a pretensão de ouvir o discurso feminino, ecoado por uma personagem que 

foge completamente dos padrões impostos por uma sociedade, sobretudo, quando refere-se ao 

discurso feminino no âmbito da literatura medieval.  

Nessa perspectiva, nota-se, controle nas atitudes da sacerdotisa, mesmo quando, estas, 

tendem a ser inadmissíveis; observa-se, também, domínio e segurança em cada um de seus atos, 

permitindo assim, transbordar influencia, por onde quer que passe, controlando e disciplinando 

aqueles que a cerca.  

Desta forma, concluímos que, as estratégias presentes no enredo da personagem em 

abordagem, tais como, o espaço e o tempo, sendo estes, centralizados na época medieval, torna-

se mecanismo importantes na visibilidade da sacerdotisa dentro da narrativa, assim, quase 

sempre rodeada pelo cinza das armaduras dos soldados, favorecendo o destaque e a 

materialização do poder da personagem na narrativa. 

Nessa perspectiva, destacamos, ainda, a caracterização da sacerdotisa, sempre com 

vastos vestidos avermelhados, longos cabelos acobreados, muitas das vezes soltos e levemente 

ondulados, deixando-a envolvente e sedutora, a ponto de seduzir e envolver até mesmo o 

telespectador, prendendo a atenção deste, a cada novo episódio ao longo das temporadas. 

Por fim, constatamos, os discursos do poder feminino como uma tendência que norteia a 

narrativa medieval em Game of Thrones, sendo a Lady Melisandre de Asshai, a própria 

personificação de todo esse poder persuasivo do discurso na série relacionado a personagens 

masculina que representam o poder do Sete Reinos, seja por seu discurso sempre condutor de 

sabedoria, seja por sua ideologia religiosa, mecanismo que a mantém e a sustenta.  
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ANÁLISE DA MISOGINIA PRESENTE NO LIVRO O EVANGELHO SEGUNDO JESUS 

CRISTO DE JOSÉ SARAMAGO À LUZ DO FEMINISMO EXISTENCIALISTA DE 

SIMONE DE BEAUVOIR 
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―Terias de ser mulher para saberes o que significa viver com o desprezo de 

Deus‖.
3
 

Saramago 

 

Introdução 

           

O livro de José Saramago é uma narrativa que revisita alguns episódios marcantes da 

tradição cristã e presentes no texto bíblico sobre a vida de Jesus Cristo, mas que não se atém 

apenas a esses episódios. O autor utiliza a narração e a sua ficção para recontar aquela que é 

uma das histórias mais marcantes para o Ocidente.  

Encontramos no texto analisado muitas das características que tornaram marcante a 

prosa do escritor, por exemplo, o realismo fantástico de obras bem-sucedidas que legam o 

percurso literário de Saramago, realismo fantástico  presente em Memorial do convento, 

publicado em 1982, e que de certa maneira se constitui como um romance histórico apesar de 

surpreender com pérolas fantásticas como os dons extraordinários da personagem Bilmunda, ou 

as voltas por Portugal do antipático e intrigado fantasma do heterônimo pessoano Ricardo Reis, 

em O ano da morte de Ricardo Reis (1984). 

No entanto, os traços do realismo fantástico de Saramago nesse evangelho assume um 

caráter dialógico com o texto bíblico e garante que o escritor não comprometa a potencialidade 

criativa de sua narrativa em nome dos lugares comuns associados a história do homem mítico de  

Nazaré.  

Sempre dotado de uma capacidade ímpar de aprofundar na perspectiva do fantástico em 

seus textos, percebemos um investimento cirúrgico por parte do escritor ao construir imagens 

que hibridamente se manifestam na narrativa tecendo a imagem de Cristo a partir do 
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3  Fala de Maria Madalena para Jesus. 
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extraordinário: ―Daqui a quatro anos Jesus encontrará Deus.‖ (p. 226.) e do demasiado humano: 

―[...] ele é o corpo que cresce, desta desatinada maneira, ele é a barba que começa a saborear 

uma pele já de si morena, ele é a voz que se torna funda e grossa como uma pedra rolando pela 

aba da montanha, ele é a tendência para o devaneio e o sonhar acordado, sempre censuráveis.‖ 

(p.226). 

A cultura popular é revisitada por Saramago e o seu Cristo carrega nas costas a herança 

de figuras culturais messiânicas típicas 4(com direito à peregrinações no deserto e crises 

existenciais nervosas) e de tipos galanteadores aventureiros rebeldes5. Entretanto, o evangelho 

de Saramago é alicerçado no pilar mais básico para a consolidação do cristianismo como 

religião hegemônica do ocidente: a culpa. O escritor esmiúça o mais íntimo desta ferida tão 

purulenta, que ainda hoje agoniza em todos os nossos corações ocidentais.  

A via densa e dolorosa da culpa que o autor escolheu para construir a narrativa toca o 

leitor muito especificamente justamente pela centralidade do texto evangélico em nossa cultura 

e como tão bem ressalta Leyla Perrone-Moisés (2000): ―crentes ou ateus, todos nós a temos em 

nosso inconsciente, todos nós levamos os mandamentos judaicos cosidos sob a pele, todos 

carregamos a culpa que essa história nos comunica.‖ Em todo o novelo paródico de Saramago, 

não há um fio de relação que não esteja assombrada e que não se desenvolva a partir deste 

sentimento, seja essa relação humana, divina ou diabólica.  

Toda a profundidade subjetiva e psicológica que as personagens de Saramago atingem 

na narrativa centra-se em figuras masculinas e nos dramas ocasionados em decorrência dos 

estereótipos culturais atribuídos a masculinidade e a estruturação da sociedade profundamente 

ancorada em um sistema patriarcal rígido, já que estamos falando da antiga Palestina Judaica.  

O objetivo deste trabalho é analisar a misoginia estruturante ao enredo da narrativa e as 

relações de gênero decorrentes, especificamente as relações entre as personagens Jesus, seu pai 

―carnal‖ José, seu pai ―espiritual‖ Deus, sua mãe Maria e sua amante e companheira Maria 

Magdalena.  

Esta abordagem foi escolhida por entendermos que a política de representação literária 

de personagens femininas presentes nos textos canônicos nos interessa na medida em que se 

mostra de grande importância para a construção dos sistemas a partir dos quais mulheres e 

homens constroem suas subjetividades.   

                                                             
4 ―Foram-se dali todos, os humanos e os animais, numa fresca e transparente madrugada que parecia não ter pressa 

de fazer nascer o sol, ciosa de uma claridade que era como a de um mundo apenas começando‖. (p. 226). 
5 ―Vindo Jesus de onde vem, de excessos de carne pecadora e má frequentação moral, aqui se diria, com a rude 

franqueza da gente simples que viu reduzir-se-lhe de repente a ração‖ (p. 290). 
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           Pretendemos iluminar nossa análise com as clássicas e potentes contribuições da 

intelectual e feminista existencialista Simone de Beauvoir, em seu monumental O segundo sexo 

(1949). Contaremos ainda com algumas releituras e contextualizações atualizadas produzidas 

pela crítica literária feminista da teoria de Beuvoir, como as da feminista e critica literária 

brasileira Susana Bornéo Funck.  

 

A abordagem da representação da mulher por meio da personagem Maria em Saramago 

como uma possibilidade crítica de análise feminista  

            

Uma das grandes contribuições do pensamento de Beauvoir para os estudos feministas é 

a possibilidade de compreender o corpo como uma situação, como uma experiência vivida e o 

processo de subjetivação a partir de uma situação corporificada (FUNCK, 2016). 

Entender que as relações entre os sujeitos perpassam a condição da materialidade de 

corpos que são corpos masculinos e femininos e a forma como esses corpos respondem as 

possibilidades que a cultura e a história lhes oferecem é caro às possibilidades de compreensão 

do texto literário através de uma perspectiva feminista libertária.  

Assim sendo, a análise da representação das mulheres na obra de Saramago, bem como 

das relações de gênero entre as personagens, análise guiado pelas categorias do pensamento 

feminista, se faz de forma a entender que nenhuma representação literária é neutra já que a 

sociedade está estruturada através da distribuição de poder com base nas relações sociais entre 

os gêneros, e muito especificamente a sociedade judaica do tempo de Jesus, que tratava as 

mulheres de maneira tão insignificante, isso se verifica no texto conforme cumpre-se certo tom 

de denúncia do escritor: 

 

Maria já estava à espera do filho, e, coitada, não podia perguntar-lhe como ia 

nos aproveitamentos, nem esse simples direito ela tem, pois lá diz a máxima 
terminante do sábio, Melhor fora que a lei perecesse nas chamas do que 

entregarem-na às mulheres, também não devendo ser esquecida a probabilidade 

que o filho, já razoavelmente informado sobre o verdadeiro lugar das mulheres 

no mundo, incluindo as mães, lhe desse uma resposta torta, daquelas capazes 
de reduzir uma pessoa a insignificância (SARAMAGO, 1991. p.130). 

            

O silêncio contínuo, ou a voz geralmente irrelevante das principais personagens 

femininas da história: Maria e Maria Madalena, mesmo que uma delas seja (em potencialidade) 

a mãe de um Deus, correspondem a impossibilidade das mulheres de se construírem enquanto 

sujeito dadas as limitações sociais impostas às mulheres.                    
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Beauvoir, ao analisar os mitos relacionados à mulher ao longo da história é bastante 

enfática a esse respeito, e muito interessa a análise do texto do gênesis à compreensão do nosso 

livro, dada a centralidade dos preceitos judaicos ao contexto da narrativa analisada: 

 

A mulher apresentava-se assim como o inessencial que nunca retorna ao 

essencial, como o Outro absoluto, sem reciprocidade. Todos os mitos da 
criação exprimem essa convicção preciosa do macho e, entre outras, a lenda do 

Gênese que, através do cristianismo, se perpetuou na civilização ocidental. Eva 

não foi criada ao mesmo tempo que o homem; não foi fabricada com uma 
substância diferente, nem com o mesmo barro que serviu para moldar Adão: 

ela foi tirada do Flanco do primeiro macho. Seu nascimento não foi autônomo; 

Deus não resolveu espontaneamente criá-la com um fim em si e para ser por 

ela adorado em paga: destinou-a ao homem. Foi para salvar Adão da solidão 
que ele lha deu, ela tem no esposo sua origem e seu fim; ela é seu complemento 

no modo inessencial. (BEAUVOIR, 2016. p.201). 

            

A primeira parte do livro, parte onde Jesus não é nascido ou não assume centralidade 

como sujeito da história é protagonizada por José, seu pai em humanidade. José representa a 

pré-configuração do destino de Jesus, é a culpa, a angústia, e os dilemas existenciais de José que 

ecoam em Jesus até o limite extremo de seu sacrifício, a hereditariedade é masculina, e a 

subjetivação de Jesus constrói-se seguindo as pegadas de seu pai. 

Maria mãe de Jesus, nesse limiar, aparece sempre como o território passivo a ser 

conquistado, possibilidade de servidão. Maria é feita na narrativa conforme José se faz. Feita 

sob a medida de José e do Deus supremo, sempre limitada por eles. O momento da concepção 

de Jesus na narrativa é um exemplo canônico da total de sua sujeição, vejamos:  

 
José se derramou no sagrado interior de Maria, sagrados ambos por serem a 

fonte e a taça da vida, em verdade há coisas que o próprio Deus não entende, 

embora as tivesse criado. Tendo pois saído para o pátio, Deus não pôde ouvir o 
som agónico, como um estertor, que saiu da boca do varão no instante da crise, 

e menos ainda o levíssimo gemido que a mulher não foi capaz de reprimir. 

Apenas um minuto, ou nem tanto, repousou José sobre o corpo de Maria. 
Enquanto ela puxava para baixo a túnica e se cobria com o lençol, tapando 

depois a cara com o antebraço, ele, de pé no meio da casa, de mãos levantadas, 

olhando o tecto, pronunciou aquela sobre todas terrível benção, aos homens 

reservada, Louvado sejas tu, Senhor, nosso Deus, rei do universo, por não me 
teres feito mulher. Ora, a estas alturas, Deus já nem no pátio devia estar, pois 

não tremeram as paredes da casa, não desabaram, nem a terra se abriu. Apenas, 

pela primeira vez, se ouviu Maria, e humildemente dizia, como de mulheres se 
espera que seja sempre a voz, Louvado sejas tu Senhor, que me fizeste 

conforme a tua vontade. (SARAMAGO, 1991, p. 25.) 

 

O trecho citado refere-se ao momento da concepção de Jesus, diferentemente do trecho 

bíblico, em Saramago Maria não é uma virgem concebida através da luz do espírito santo e 

diferente da tradição católica Maria não é uma entidade divina, soberana, redentora e imaculada. 
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Maria é mulher em demasia, mulher assim construída através dos mecanismos patriarcais da 

antiguidade judia. A opção do escritor por retratar o cotidiano da família de Nazaré através de 

um tom realista revela os empreendimentos de uma escrita empenhada em problematizar a 

realidade. O cotidiano doméstico de José e Maria é o protótipo do que acontecia nas famílias de 

Nazaré da época. 

No entanto, o realismo de Saramago constrói a imagem de todas as mulheres da narrativa 

através da banalidade. Assim sendo, percebemos como as personagens de Maria e Maria 

Madalena, personagens femininas analisadas neste trabalho, constroem-se alicerçadas em 

estereótipos da esposa passiva que materna e da prostituta sedutora misteriosa, respectivamente. 

Mesmo que a crítica ao sistema patriarcal esteja presente no texto do escritor, marcado no corpo 

e na realidade das personagens mulheres, estas personagens são apenas veículos passivos, pois 

as crises existenciais e a profundidade psicológica, elementos centrais ao desenvolvimento da 

narrativa, são sempre reservadas aos homens. 

 

A perdida e o salvador 

 

Muito tem se falado no Ocidente a respeito do mito da mulher perdida e em grande parte 

a popularidade dessa narrativa certamente deve ao lugar que Maria Magdalena ocupa no 

imaginário popular. Diferentes figuras bíblicas de mulheres perdidas foram atribuídas 

historicamente a Maria Magdalena, a sua iconografia é gigantesca, sempre permeando o limiar 

da sedução e da perdição. 

Dos poucos originais bíblicos que fazem referências diretas a mulher de Magdala, 

podemos perceber momentos de privilégio dessa personagem, como por exemplo ela ter sido 

espectadora pioneira da ressureição de Jesus6, ou sua constante presença junto ao mestre, talvez 

esteja nestes fatos a razão da mitificação da figura de Maria Magdalena.  

Seguindo a tradição da Cultura popular, a Maria Madalena de Saramago encaminhou-se 

para nós envolvida nessa áurea de desgraça, mistério e sedução próprio dos estereótipos 

historicamente consolidados a respeito do mito da mulher perdida: ―o corpo de bailarina, o riso 

de mulher leviana [...] os olhos dela, negros, brilhantes, como carvões de pedra, mas onde 

perpassava, como uma água que sobre a água corresse, uma espécie de voluptuosa velatura que 

atingiu em cheio o corpo secreto de Jesus‖ (SARAMAGO, 1991.p.277-278). A personagem 

                                                             
6 A Bíblia (LUCAS, 24:10). 
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segue o fluxo da narração imersa na atmosfera de sensualidade e melancolia de uma mulher 

perdida que se sabe diante do seu salvador em potencial. 

Salvos alguns momentos de epifania e reflexão sobre sua condição: ―Terias de ser 

mulher para saberes o que significa viver com o desprezo de Deus‖ (SARAMAGO, 1991. p 

307), Maria Madalena é apenas o repouso sereno de Jesus em sua fase adulta, inclusive a 

visitação ao corpo da mulher é apresentada como o marco de transição do Jesus menino para a 

sua vida adulta pública: ―Já não sou inocente, por teres conhecido mulher‖ (p.283), elemento tão 

próprio da cultura patriarcal, a visitação ao bordel com finalidade pedagógica à masculinidade 

do jovem homem.  

Especificamente a respeito dos mitos que envolvem a condição da mulher no Ocidente, 

Beauvoir (2016) decorre sobre a figura da prostituta e especificamente Maria Madalena como 

figura canônica desse mito. A mulher perdida representa para os homens a possibilidade de 

perdição em meio às delicias femininas sem gerar grandes consequências, pois a figura da 

prostituta está sempre às margens da sociedade em alteridade completa ao mundo masculino.  

Madalena desperta a ternura de Cristo por se fazer presente contestando todas as virtudes 

sociais, a carne da prostituta não choca a Jesus justamente por ela não está envolvida aos tabus 

morais, como estavam outras mulheres consideradas puras e santas, em Maria Madalena Jesus 

verá a exaltação da feminilidade que que nenhuma moral tornou insípida, encontrará no corpo 

dela os ideais que em outros momentos atribuiu ao solo, ao mar e aos astros como 

representantes da fertilidade e beleza.     

 

Conclusão 

  

A produção de sentido de um texto é estruturada em estratégias de leituras que partem de 

diversas possibilidades de interpretação. A estratégia utilizada no presente trabalho ao abordar o 

texto do escritor José Saramago, foi uma abordagem de análise crítica feminista por 

entendermos que os construtos patriarcais possuem realidades que estão além da realidade 

objetiva e se efetivam dentro e fora das estruturas materiais do texto propriamente dito.  

A despeito disso, percebemos como à materialização da realidade subjetiva e objetiva 

das personagens do Evangelho de Saramago, especialmente personagens femininas, apresentam 

interditos que revelam que nenhuma representação é neutra, tendo em vista a forma como a 

estrutura social na qual a escrita literária se efetiva é fortemente ancorada em uma cultura de 

influências patriarcais.  
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Apesar do texto do escritor apontar níveis de denúncia em relação ao machismo típico da 

antiguidade judaica, a atualização do evangelho de Cristo na escrita saramaguiana cumpre-se 

mediante os dilemas existenciais próprios da masculinidade. O corpo e a subjetividade feminina 

são, por vezes, veículo e pano de fundo passíveis a exploração e o desenvolver dos conflitos e 

crises que permeiam a existência central de José e de Jesus conforme o papéis sociais de pai, 

marido, filho, profeta, amante e salvador se tornam concretos na narrativa.  

Partindo da construção das personagens Maria e Maria Magdalena, duas personagens 

femininas que ocupam lugares substanciais tanto na narrativa clássica bíblica, quanto no texto 

saramaguiano, percebemos como a feminilidade é construída através dos estereótipos estruturais 

ao pensamento patriarcal. 

Maria de Nazaré e Maria de Magdala corporificam os polos que marcam às 

possibilidades de realização do corpo feminino na história: a virgem destinada a maternidade, 

praticamente assexuada e passiva e a mulher desgraçada, sedutora e misteriosa, veículo e 

efetuação de toda perdição.  

O aprofundamento psicológico e filosófico da perspectiva das personagens masculinas 

em detrimento ao silenciamento das personagens femininas como decorrência da realização dos 

estereótipos esperados do gênero feminino concretiza no texto de Saramago a concepção de 

sujeito androcêntrico e universal.  
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 FOLHAS DE PITOMBEIRA BULINDO COM A BRISA: A REGIONALIDADE EM 

FOGO MORTO, DE JOSÉ LINS DO REGO 

 

Naíla Cordeiro Evangelista de Souza  

(UFPB) 

 

Introdução  

 

A literatura universal traz consigo uma noção fortemente arraigada de uma autoria 

específica; em suma, o autor é um homem branco da cidade grande, o antigo ―homem das 

letras‖. Pensar em uma literatura regional é, pois, como pensar nas literaturas feminina ou negra, 

é estar diferenciado de um modelo tradicional - muito embora também haja posições 

tradicionais dentro das margens. 

Em um primeiro olhar, trata-se de uma distinção excludente. É risível supor as categorias 

literatura masculina, branca ou urbana (por falta de melhor adjetivo), enquanto o contrário é 

normatizado. Escrever não estando dentro do padrão é colocar-se em certa contraposição a ele. 

Àqueles marginalizados e seus estudiosos cabe, então, o questionamento e a ressignificação 

deste lugar externo. 

Para definir determinados autores ou obras como regionalistas, é preciso ter clara a 

definição de regionalismo; no entanto, essa definição abarca inúmeras discussões e, nos dias 

atuais, seu conceito já não é fechado. Há diferença entre os termos literatura regional e 

regionalista e debate sobre a própria concepção de região, vista mais como uma construção 

social identitária do que um mero fato. 

Além de suscitar tais questionamentos relevantes para a literatura de uma forma geral, 

optou-se, neste artigo, por apresentar aspectos do romance Fogo Morto, do escritor paraibano 

José Lins do Rego, que vão ao encontro de marcas de regionalidades expressas a partir da 

linguagem. 

   

Estudos do caráter regional na literatura 

 

São diversos os trabalhos que englobam as concepções do regional na literatura. Entre 

eles, destacamos aqui: ―A literarização da região e a regionalização da literatura‖, do teórico 

alemão Jürgen Joachimsthaler, ―Notas sobre o regionalismo e literatura regional: perspectivas 
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conceituais‖ e ―Do nacionalismo romântico à literatura regional: a região como pátria‖, do 

professor brasileiro João Claudio Arendt. 

 Primeiramente, faz-se necessário averiguar a definição de região. Para Joachimsthaler, 

as regiões não são espontâneas: mas sim resultados de processos de construções identitárias de 

determinados grupos sociais: 

 
REGIÕES NÃO EXISTEM SIMPLESMENTE. Os modelos identitários 

aparentemente bem definidos, que identificam um determinado contexto local 

com ‗seus‘ cidadãos e ‗sua‘ cultura, com uma benvinda ‗unidade‘ 

regionalmente professada – mesmo que eles se tornem uma espécie de vida ou 
de ‗segunda natureza‘ das pessoas neles nascidas ou a eles incorporadas (como 

pátria por opção) –, são realidade somente porque eles (os modelos 

identitários), como toda cultura, são construídos e preservados. Ou seja, os 
modelos identitários são, pura e simplesmente, construídos pelo homem. 

(JOACHIMSTHALER, 2009, p. 27). 

 

Em consonância ao discurso de Joachimsthaler, Jobim aponta a importância da literatura 

na formação de uma identidade nacional, neste caso, brasileira. ―[...] a estabilização de uma 

consciência de que índios, sertanejos, seringueiros, gaúchos, embora habitassem locais 

diferentes do nosso território, eram parte de um mesmo todo nacional, foi uma contribuição da 

literatura pós-colonial à coesão de nosso tecido social‖ (JOBIM, 2005, p. 104). Assim, a 

unidade constituinte de um país de dimensões continentais é construída, arquitetada também 

graças à literatura. 

Sobre o discursivo geral do regionalismo: 

 

O regionalismo parece estar em contínua tensão com elementos espaciais e 

temporais, no seu propósito de elaborar representações de si e dos outros, 

afirmar certas particularidades, delimitar um território e definir relações com o 
meio ambiente. São comuns, nesse sentido, a ritualização da história e dos 

mitos fundadores, o culto aos heróis e a criação de monumentos e de lugares de 

memória (ARENDT, 2015, p. 113). 
 

Após abranger alguns dos sentidos do que pode ser considerado regionalista, o autor 

adentra no território literário. O regionalismo literário, então, possui, segundo ele, uma 

―acentuação do regional‖, ou seja, um conteúdo regional inerente: ―O ‗espaço‘, desdobrado em 

território, superfície e paisagem, é a categoria constitutiva da região; ou, dito de outro modo, 

referir-se à literatura regionalista implica considerar sempre um componente espaço-territorial 

que lhe é indissociável.‖ (ARENDT, 2015, p. 115). 

Ainda, para Arendt, enquanto a literatura regionalista contém um engajamento ou 

idealização daquela região específica, a literatura regional caracteriza-se como uma obra dentro 

de um sistema literário situado. 
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O termo ―regional‖ indica que alguma coisa – a literatura – pertence ou é 

própria de uma região, ao passo que a palavra ―regionalista‖ sugere que a 

―literatura regional‖ inscreve-se numa tendência que considera e favorece os 
interesses de uma região [...] do ponto de vista temático, é possível afirmar que 

―literatura regional‖ é a categoria que engloba todas as produções literárias em 

que as regionalidades se fazem presentes, tanto aquelas de teor mais crítico 
quanto aquelas interessadas em exaltar valores de uma região. Uma obra pode 

ser, portanto, regional pelo simples fato de conter regionalidades; ao mesmo 

tempo, pode ser regionalista por apoiar as regionalidades no pedal do ismo 

(ARENDT, 2015, p. 120). 
 

Por fim, de acordo com Arendt (2010, p.180), ―A literatura regional nasce, portanto, do 

mesmo embrião da literatura nacional, mas no sentido de uma contra-corrente.‖, ou seja, apesar 

de beberem de uma fonte em comum, a literatura regional busca uma particularização. 

 

Referencial Teórico  

 

O jornalista e escritor paraibano José Lins do Rego (1901-1957) possui uma vasta 

produção: são diversas as crônicas publicadas e os romances totalizam doze, divididos pelo 

próprio autor em três momentos: o ―Ciclo da cana-de-açúcar‖, composto por Menino de 

engenho (1932), Doidinho (1933), Banguê (1934), Usina (1936) e Fogo morto (1943); o ―Ciclo 

do cangaço, misticismo e seca‖: Pedra Bonita (1938) e Cangaceiros (1953); e ―Obras 

independentes‖: O moleque Ricardo (1935), Pureza (1937), Riacho Doce (1939), Água-mãe 

(1941) e Eurídice (1947). 

Principal representante não só do ―Ciclo da cana-de-açúcar‖, como também de toda a 

obra de José Lins, Fogo Morto apresenta o processo de declínio do engenho de cana-de-açúcar 

nordestino juntamente à decadência das personagens. O romance é dividido em três partes: O 

mestre José Amaro, O engenho de seu Lula e O capitão Vitorino. 

De acordo com o crítico literário Benjamin Abdala Júnior, há uma grande inovação 

artística no romance, pois apesar do autor trabalhar ―na reapresentação de motivos temáticos ou 

de procedimentos narrativos semelhantes ou equivalentes, estes já se mostram mais tensos e 

dinâmicos‖ (ABDALA JR., 2016, p. 9). Neste sentido, o escritor Mário de Andrade comenta a 

complexidade de um personagem como o mestre artesão José Amaro, um ―homem do povo‖, e 

acrescenta: ―o celeiro do Santa Fé é muito mais inesperado, mais irregular e cem vezes mais 

surrealista e misterioso que um personagem cultivado e educado, cujas reações são lógicas e 

orientadas por um cultivo estereotipado que vem de fora pra dentro‖ (ANDRADE, 1944) 
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(grifos nossos). Os tons autobiográficos na narrativa remetem, logo, a um distanciamento de um 

estereótipo, pois nasce justamente de dentro para fora. 

A partir da nossa fundamentação teórica, constatamos que o romance pode ser 

considerado parte da literatura regional, por apresentar elementos marcadamente locais e 

específicos, todavia, não regionalista, uma vez que não possui um caráter de idealização daquele 

sistema. 

 

Entre leseiras, cangaceiros e botijas 

 

Adentrando na análise do nosso objeto de estudo, vê-se que as peculiaridades regionais 

de Fogo Morto podem ser compreendidas a partir de aspectos de diferentes ordens. Vejamos o 

excerto abaixo: 

 
Um cheiro ativo de arruda recendia no ar. O mestre cortava material para os 

arreios do tangerino do Gurinhém. Estava trabalhando para camumbembes. Era 

o que mais lhe doía. O pai fizera sela para o imperador montar. E ele ali, 

naquela beira de estrada, fazendo rédea para um sujeito desconhecido. 
(REGO, 2016, p. 40) (grifos nossos) 

 

- Os brancos estão comendo, mestre. 
- Quero lá saber de branco. Quero é minha barriga cheia. 

O moleque abriu os dentes numa risada gostosa. 

- Mestre, o velho anda com essa leseira de reza que não acaba mais 

(REGO, 2016, p. 62) (grifos nossos). 
 

O pai dele foi senhor de engenho aqui em Mamanguape , e era olho de cabelo 

na venta. Ouvi dizer que o filho é homem até dizer basta. [...] 
- Se querem falar segredo, eu me retiro. 

- Não, capitão, é só duas palavras. 

- Não posso ver gente com luxo. Estão pensando que eu sou bucho de piaba? 
(REGO, 2016, p. 292) (grifos nossos). 

 

É possível perceber nos destaques das falas expressões tipicamente paraibanas, próprias 

de um falar nordestino. Para quem está familiarizado, ao mesmo tempo em que se lê esse e os 

outros diálogos, automaticamente vem à mente a cadência, a melodia do sotaque. Desta 

maneira, a oralidade é assídua na construção do romance. 

O mestre José Amaro, já citado, é um personagem ríspido na maneira de lidar com o 

outro, porém, sua aparente brutalidade carrega um alto teor contemplativo e melancólico. Ao 

longo da trama, existem passagens, como as destacadas a seguir, nas quais se faz presente 

pensamentos extremamente poéticos envolvendo elementos da natureza daquela paisagem (a 
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temperatura, o tipo de vegetação) mesclados a consciência de si e do estar no mundo do 

personagem. 

 

A velha Sinhá não lhe deu resposta. Sumiu-se, e com pouco mais chamou-o em 
voz alta: 

- Zeca, vem comer. 

À tarde o mestre escutava o canário da biqueira abrindo o bico nos estalos. 

Tudo era mansidão em redor de si. O sol brando, o vento calmo, e as folhas de 
pitombeira bulindo com a brisa. 

(REGO, 2016, p. 90) (grifos nossos). 

 
 

Chegou-lhe de repente uma vontade incontida de ficar só, de refugiar-se nas 

suas conversas íntimas. E quando o velho Vitorino foi desaparecendo na 
estrada, ao passo tardo da besta arrasada, uma pena, como ele nunca tinha 

sentido por ninguém, enchia-lhe o coração. O compadre Vitorino não era, 

naquele minuto, o bobo que lhe causava repugnância, era um homem que ele 

amava, que ele queria defender do motejo dos outros, da impiedade dos 
moleques, da ruindade dos homens. Era como se fosse seu filho. Levantou-se 

do tamborete e andou um pouco para a beira da estrada. As flores de um 

cardeiro eram como duas chamas que o vento balançava. Soprava uma 
ventania forte nos galhos das cajazeiras. Era vento da tarde, o nordeste da boca 

da noite. 

(REGO, 2016, p. 95) (grifos nossos). 
 

Outros recursos utilizados que aludem ao regional são o fenômeno do cangaço e as 

lendas populares, especificamente no trecho anterior, a ―botija‖. O primeiro, aparece na figura 

dúbia do cangaceiro Antônio Silvino, ora tido como herói, ora bandido. Meneses justifica essa 

visão antagônica pois os cangaceiros mantinham, de início, uma boa imagem para com a grande 

massa ―com o fito de obter apoio. Entretanto, não deixavam de cometer seus atos criminosos, 

algumas vezes contra a própria população que lhes oferecera apoio‖ (MENESES, 2012, p. 50). 

Já o segundo ponto, a ―botija‖, rememora a lenda nordestina de que se alguém falece e 

deixa um tesouro enterrado, esta mesma pessoa pode comunicar-se através de sonhos com os 

viventes e indicar a localização do tesouro (guardado na botija), assim, sua alma pode descansar 

em paz.  

 
- Esta desgraça só fala mesmo na ponta do punhal. 

Outra vez d. Amélia ajoelhou-se aos pés do cangaceiro. 

- Pela Virgem Maria, capitão, eu lhe dou as minhas joias e as de minha filha. 
- Nada, velha, eu quero é a botija enterrada. Este velho está pensando que eu 

sou de brincadeira. 

(REGO, 2016, p. 342) (grifos nossos). 

 

A respeito desse conto, no Dicionário do Folclore Brasileiro, Câmara Cascudo o 

descreve seu percurso histórico, atentando para o fato de que se trata de uma lenda presente ao 

redor do mundo, porém o nome ―botija‖ é específico para o interior do nordeste brasileiro: 
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Tesouro: dinheiro enterrado, o mesmo que botija para o sertão do Nordeste, 
ouro em moeda, barras de ouro ou de prata, deixados pelo holandês ou 

escondidos pelos ricos, no milenar e universal costume de evitar o furto ou o 

ladrão de casa de quem ninguém se livra. Os tesouros dados pelas almas do 
outro mundo dependem de condições, missas, orações, satisfação de dívidas e 

obediência a um certo número de regras indispensáveis, trabalhar de noite, ir 

sozinho, em silêncio, identificar o tesouro pelos sinais sucessivamente 
deparados e, se conseguir arrancar o ouro, deixar uma moeda. Jamais carregar 

tudo. Aconselham, quando o tesouro é defendido por inimigos infernais, fazer 

um sino-salamão, sinal de Salomão. a estrela de dois triângulos, e trabalhar 

dentro dela, livre das investidas de Satanás, furioso porque a alma vai salvar-se 
pelas missas celebradas. O tesouro é encontrado unicamente por quem o 

recebeu em sonhos. Mesmo que dê todas as indicações, o outro companheiro 

não o verá. Se faltar alguma disposição, erro no processo extrativo, o tesouro 
transformar-se-á em carvão. Todos os sinais desaparecerão. se o silêncio for 

interrompido, mesmo por um grito inopinado ou por uma oração. A primeira 

moeda encontrada é a que deve ficar no lugar do tesouro. Por toda a superfície 

da terra os tesouros, ―riquezas‖, ''cabedais‖, estão esperando os felizes 
escavadores que tenham coragem e fidelidade aos tratos supraterrenos. O 

cerimonial é quase o mesmo por toda parte do mundo. 

(CASCUDO, p. 862) (grifos nossos) 
  

Por fim, é interessante salientar os pontos da obra onde são trazidas referências às 

localidades. As cidades da zona da mata e do litoral paraibano são reavivadas constantemente, 

fato que torna a narrativa muito verossímil, afinal, os moradores da região não estão em uma 

ilha, mas em um lugar que se comunica, ainda que de forma precária, seja com as cidades 

vizinhas, com o sertão ou até mesmo com a capital Paraíba (atual João Pessoa). 

 

- Está chegando de onde, seu Torquato? 

- Venho de Itabaiana, capitão. Estive lá dois dias sem poder voltar, por causa 

da doença no meu guia ANtônio. Deixei o bichinho com a bexiga, na casa de 
caridade. 

- Está dando bexiga em Itabaiana? 

- Capitão, eu não sei. O menino caiu em Macaípe, com febre e dores no corpo. 

No outro dia estava com o corpo que era uma bolha só. Correram dele com 
medo. E fui eu assim, cego, que tive de ir tateando até encontrar uma alma de 

Deus que me levou para a casa de caridade. 

(REGO, 2016, p. 168) 
 

Viu-se então o seu Lula criar alma nova para lutar pela terra. O homem calado, 

taciturno, deu para andar pelo Pilar, pelo Itambé, pela Paraíba, com uma 
energia que não se esperava dele. Não era um ladrão de terra. No jornal O 

Norte apareceu um artigo assinado pelo seu adversário pedindo justiça ao 

governador. Sentia-se perseguido pelos senhores de engenho da várzea. Seu 

Lula revidou com palavras duras. Falou em Nunes Machado, na família dos 
homens sérios, na miséria da injustiça. E a questão correu, com a diligência e 

os incidentes normais. Mas tudo ficaria sem nada demais, se não fosse a 

agressão que o cabra do Engenho Velho tentou contra Seu Lula no cartório de 
Manuel Viana.  

(REGO, 2016, p. 245) 
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Considerações Finais 

 

Neste breve trabalho, levantamos alguns questionamentos a respeito das concepções de 

literatura regional e literatura regionalista, definições longe de serem esgotadas aqui. No 

entanto, a obra-prima de José Lins do Rego configura-se como grande expoente da literatura 

regional, por trazer em seu corpo marcas linguísticas, poéticas e políticas de um espaço 

específico, porém, não pode, na perspectiva adotada, ser encarado como regionalista, pois não 

idealiza o modelo, mas sim o evoca e questiona. Portanto, Fogo Morto configura-se como um 

grande expoente da literatura regional. 

Mas mais do que por uma classificação, o romance merece destaque pelo trabalho 

acurado no retrato do interior paraibano do início do século XX, visto por meio da paisagem 

duramente bela, da poeticidade de um povo descoberto complexo e de um falar carregado do 

memorial. O invento regional de José Lins é, pois, muito bem reinventado. 
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CLARICE LISPECTOR, AS CAPTAÇÕES IMPOSSÍVEIS DO INSTANTE 

 

Pedro Fernandes de Oliveira Neto
1
 

 

1. Num texto intitulado ―Uma leitura histórica de Clarice Lispector‖, Florência 

Garramuño reafirma uma opinião recorrente entre a crítica referente à obra da brasileira, de que 

os textos que a escritora começou a publicar em meados dos anos 1970 ―exibem uma implosão 

formal muito intensa‖, isto é, todo aquele preceito ou ideia sobre a construção formal e de 

aperfeiçoamento técnico parece ser conscientemente rejeitado. Não é o caso de que Clarice 

tenha, agora, resolvido assumir a característica segundo a qual se dizia – injustamente – ser a 

sua obra hermética. O hermetismo, se o há, é sempre produzido por duas possibilidades: nossa 

limitação de leitura, marcada por uma série diversa de fatores que não vem caso numerá-los, e, 

produto dessa mesma limitação, epíteto forjado em parte pela crítica no intuito de reforçar uma 

relação da obra com o inefável código de corte divino, o sublime, que, nalguns casos, sobretudo 

no contexto cultural brasileiro, é outra maneira de resguardar um caráter elitista sobre a 

expressão artística. 

A proposta deste texto é simples: constitui compreender que o gesto criativo de Clarice 

não se trata de uma rejeição consciente sobre os critérios técnico-formais da escrita e sim de 

uma subversão dos modelos, interessada que está na composição de uma obra capaz de destituir 

a fixidez das formas, gesto que começa no questionamento da palavra enquanto representação 

do mundo e das coisas pela compreensão da palavra-mundo, palavra-coisa, seu nascimento. 

Desse modo, também não é o caso de uma implosão formal e sim de sua abertura, rejeitando a 

ideia de fôrma, algo que se integra no amplo processo de reinvenção dos protocolos literários 

desde a destituição dos padrões clássicos. 

A primeira tarefa, para a realização dessa possibilidade, é a tentativa de substituir o 

sujeito total da escrita, o que tem controle sobre todas as manifestações do texto, tal qual 

acredita um Vladimir Nabokov, por exemplo, para quem o simples gesto de uma personagem 

sua atravessar a rua ser mero produto de sua vontade, por um sujeito em contínuo 

desfalecimento, alimentado pelo cerzido da palavra no papel. Clarice Lispector almeja transpor 

os limites da escrita e, por vezes, relaciona esta a outros gestos de representação como a pintura 

                                                             
1
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simpósio alusivo aos 40 anos de publicação de A hora da estrela e da morte da sua escritora, realizado no âmbito da 
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ou a música, interessada em fazer encontrar o instante-já da criação. Assim, é possível dizer que 

seu interesse finda por substituir a escrita / escrevência pela escritura. Este último termo está em 

Roland Barthes, a partir de O grau zero da escrita, e se apresenta aqui como um conceito 

operatório capaz de oferecer – talvez enquanto escritura – como possibilidade de uma revisão 

sobre o trabalho com a palavra em Água viva; este texto, o motivador da leitura aqui 

apresentada, foi publicado em 1973.  

Sumariamente, a descrevemos, a escritura, como um exercício que considera a 

linguagem código intransitivo, portanto de múltipla significância, centra-se no trânsito 

pensamento-palavra, sua natureza é a do paradoxo; socialmente, é um gesto marginal, visto que 

seu interesse é o da ruptura com o instituído; temporalmente instala-se entre o presente-futuro; e 

o sujeito enunciador, conforme dissemos, não nos oferece quaisquer consistências sobre a sua 

existência. Em O prazer do texto, Barthes ressalta a escritura pela pulsão do inconsciente e a 

inscrição no texto do próprio corpo do escritor; a escritura é sempre ―simbólica, introvertida, 

virada ostensivamente para o lado secreto da linguagem‖, recuperando as palavras do teórico 

francês em O grau zero da escrita.  

 

2. Clarice Lispector está inscrita no rol daqueles criadores que tentou escapar das 

determinações produzidas ora de uma necessidade de organização estrutural do mundo para sua 

compreensão racional ora da construção da possibilidade segundo a qual é possível, pela 

recorrência de características, leitmotivs para a criação, determinar um perfil que explique 

precisamente o escritor e sua obra. Na entrevista que concedeu ao jornalista Julio Lerner, em 

fevereiro de 1977 (Clarice morreu em dezembro do mesmo ano), a escritora encontra a metáfora 

da morte para explicar os hiatos entre uma e outra criação; a escritura, tal como uma possessão, 

demanda-lhe uma completa imersão dos sentidos no exercício de construção do objeto literário; 

depois, tudo no organismo entra num profundo estágio de dormência, grande deserto, e a 

latência para um novo nascimento se apresentará novamente na aparição de uma ideia capaz de 

vingar em fruto. A tentativa de compreensão dos mecanismos que favorecem essa constituição, 

também uma tentativa de apreensão do mundo, foi sempre uma obsessão da literatura de Clarice 

Lispector e encontra sua síntese em Água viva.  

Outro elemento constituinte da escritura é o desfazimento do entendimento de conclusão 

enquanto ponto derradeiro pela compreensão de desvanecimento ou repouso das ideias. O texto 

é um continuum que mantém, em menor ou maior grau, aberturas para outros textos. A escrita 

enquanto elemento de apreensão e tessitura das ideias faz o texto e este é work in progress 

formado pelo retrabalho até o limite da saturação do objeto e a impressão de matérias diversas 
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na composição. Vale considerar a leitura de Leyla Perrone-Moisés acerca da dinamicidade do 

texto segundo a qual este ―é o lugar onde o sujeito se produz com risco, onde o sujeito é posto 

em processo e, com ele, toda a sociedade, sua lógica, sua moral, sua economia‖.  

Desde a publicação de seu primeiro romance, Perto do coração selvagem, de 1943, sabe-

se que o processo criativo de Clarice Lispector se baseia no cerzido de anotações várias colhidas 

a partir de percepções sobre situações e em contextos diversos, apontando para o não-

sistemático, território para o qual se busca fugir em nome de uma estruturação marcada pelo 

princípio de apagamento da ordem do caos. Dessa maneira não há na obra da escritora uma fase 

em que o apego ao informal do texto tenha se tornado sua obsessão; aliás, sua literatura é 

esvaziada de fases porque ela é um todo e cada texto é sempre um novo começo. Há um 

contínuo perfazer alimentado do interesse de cada vez mais alcançar, pelo desfazimento dos 

saberes, a profundidade das coisas.  

Os temas, as ideias, as situações e mesmo as expressões são continuamente refeitos 

como se toda a obra fosse um só corpo vibrátil que a cada nova peça readquire outra força, outra 

pulsão. Se formos escavar as origens de Água viva, por exemplo, encontraremos vários textos 

publicados noutras ocasiões como crônicas e depois reapresentados como contos em A legião 

estrangeira (1964). Estes escritos foram tratados por Clarice como ―textos de fundo de gaveta‖, 

a mesma coleção de fragmentos que deu origem ao seu primeiro romance ou o seu último, A 

hora da estrela, editado dois meses antes de sua morte. A criação da obra se apresenta sempre 

como produto de um ardiloso e ajeitado cerzido de anotações várias e assim faz com que no 

texto irrompam instantes de pura natureza poética. Alguns aspectos enumerados aqui 

demonstram uma estreita relação para com a natureza da poesia; retomemos Roman Jakobson a 

partir de Leyla Perrone-Moisés em Texto crítica e escritura: a mensagem poética se caracteriza 

por ―seu caráter intransitivo, sua inseparabilidade em termos de forma e conteúdo, a ênfase 

posta pela mensagem em si mesma, sua autodesignação, sua autorreferência, em suma, seu 

caráter autorreflexivo‖. 

 

3. Água viva é produto de um longo manuscrito cujo título inicial era ―Objeto gritante‖ – 

a obsessão recriativa de Clarice em propor vários nomes às suas obras até alcançar o termo ideal 

(A hora da estrela teve treze títulos) reitera o caráter in progress da escritura; o primeiro 

manuscrito data de 1971 e até dois anos depois ela retrabalha o texto ampliando procedimentos 

criativos experimentados como os que deram forma a Uma aprendizagem ou o livro dos 

prazeres (1969), este nascido do contínuo refazer de textos para o jornal.  
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Numa carta de Pessanha datada de 5 de março de 1972 mencionada por Florencia 

Garramuño a partir de Martha Peixoto (Passionate fictions) como parte do arquivo da escritora 

no Instituto Moreira Salles aparecem sublinhadas a tentativa de compreensão do amigo sobre o 

livro que sairá um ano depois: ―Tentei situar o livro: notas? pensamentos? fragmentos 

autobiográficos? Cheguei à conclusão de que é tudo isso junto... Tive a impressão de que queria 

escrever espontaneamente, iliterariamente. É assim? Parece que depois dos artifícios e truques 

da razão (ou melhor, das racionalizações), parece que você gostaria de rejeitar os artifícios da 

arte. E despir-se, disfarçando-se menos por seus próprios olhos e para os olhos do leitor‖. 

As impressões de Pessanha se manifestam com a mesma intenção recorrente a todos os 

leitores quando se apresentam pela primeira vez a Água viva: a tentativa de conseguir pela 

convenção realista de organização do texto narrativo uma linha que seja capaz de, vencida a 

leitura, se consignar um enredo. Mas não há resposta para a pergunta sobre o que narra Água 

viva; ou melhor, a resposta precisará ser forjada pelo leitor, porque como um poema, esta uma 

obra que lhe suspende pelo torso sobre um grande abismo. Recuperando um ensaio de Silviano 

Santiago, ―A aula inaugural de Clarice Lispector‖, a escritora compreende e amplia a ideia de 

experiência – este substrato concebido por Walter Benjamin como fundamental à existência da 

narrativa: deixa de ser aquilo que foi vivido como empiria para ser acontecimento experienciado 

pela imaginação, ―algo que incorpora o pré-racional, o mágico e até mesmo a loucura‖.  

Se no plano interno este é um texto que subverte os protocolos convencionais da 

narrativa, fora, na relação que estabelece com o leitor, atenta contra a repetição – isto é, o texto 

obriga-nos ao trabalho de fabulação criativa, afastando-nos de uma vez por todas do lugar de 

simples pacientes. A escritura foge do ideal de transmissão e produz um narrar em permanente 

recriação; solicita outra escritura. E a obra deixa de ser objeto de significação para ser 

significância, já que tudo aí excede ao discurso e ao sujeito como uma produção infinita.  

Talvez resida aí o que Pessanha caracteriza de escrita iliterária – seu erro de percepção 

esbarra justamente na compreensão de literatura tal qual formulam os realistas na leitura de uma 

obra interessada justamente em corromper com todas e quaisquer predeterminações. Também 

deixou de notar que as racionalizações nunca estiveram em consideração, ao menos em matéria 

de romance, para Clarice Lispector. As expressões clariceanas parecem sempre produtos de um 

sentimento que ora lhe puxa para um lado ora para outro, o dentro e o fora das coisas em Água 

viva – e por isso não raras vezes predomina o contraditório – até ao mal-estar que não é outra 

coisa se não o produto de uma heterogeneidade de coisas.  

Água viva se mostra, portanto, como uma síntese da criação de Clarice Lispector porque 

sua não-forma inaugura presença noutro reino, o do inclassificável. Roland Barthes, em 
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Fragmentos de um discurso amoroso, designa o inclassificável como o que ―resiste à descrição, 

à definição, à linguagem que é maya, classificação dos Nomes (dos Erros)‖. O lugar do 

inclassificável, entretanto, abre-se à possibilidade de outra forma entre as formas literárias; 

enquanto impossibilidade a obra alcança seu propósito de subversão do comum ao atestar a 

limitação não apenas das formas, mas dos sistemas taxonômicos, questionando sua legitimidade 

de nomear a complexa diversidade do mundo.  

Esta obra é, no interior das formas literárias, como se um dos seres fabulados por Jorge 

Luis Borges em O livro dos seres imaginários – elemento estranho que só existe enquanto 

perspicácia criativa da imaginação. Sem se afastar da ordem animal, poderíamos considerá-lo 

um puzzle text, como o ornitorrinco foi considerado um puzzle animal quando descoberto na 

Austrália em 1799. O ornitorrinco é um híbrido de mais ou menos 50cm, sem pescoço, com 

patas dotadas de membranas, cauda semelhante à de um castor, bico de pato, membros 

posteriores dotados de esporões venenosos, além de ter um corpo achatado e coberto por um 

pelo marrom escuro, vive a maior do tempo na água, onde se alimenta; as fêmeas são ovíparas, 

mas amamentam seus filhotes através de mamilos internos; como descreveu Thomas Bewick 

(citado por Maria Esther Maciel no ensaio ―Poéticas do inclassificável‖, Revista Aletria, jan.-

jun. 2007, de quem também este texto cita a descrição do ornitorrinco), ―é um animal sui 

generis: ele parece possuir três naturezas: a do peixe, a do pássaro e do quadrúpede‖. 

Água viva apesar de apresentado como romance é um híbrido: sem enredo, história, nem 

tema central, é e não é romance, poesia, ensaio filosófico, diário, enciclopédia, bestiário. 

Preferiríamos dizer que é texto em nascimento, a prática do texto, o que antecede a ordem desse 

sistema, por isso uma subversão de toda sistemática, um continuum de ideias e imagens que se 

interessa em conectar numa só forma pensamento, corpo e linguagem.  

 

4. A maior das obsessões da literatura é a de perfazer o mundo que é, a um só tempo, 

dentro e fora da palavra. Essa constatação não é vã nem para os artistas que negam 

veementemente a força das influências externas na realização da obra. Obviamente que esta 

responde por sua autonomia no mundo – ela acrescenta algo à realidade exterior ao texto, e logo, 

a negação, tampouco a forma, não faz do objeto um elemento dissociado do mundo. Há entre 

um e outro um conjunto de forças dialéticas que atuam mutuamente e neles operam 

transformações. No caso de Água viva os volteios da consciência propõem outra economia da 

linguagem, aqui tomada sem hierarquizações, força circulante e não compartimentada, porque 

seu interesse, um deles, é captar o fluxo do instante.   
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Dentre os interesses em dizer o mundo em sua inteireza reside o desejo de agarrar o 

presente em sua totalidade expressiva. Mas este, ―o instante-já‖ é só continuidade e nos escapa: 

―é um pirilampo que acende e apaga, acende e apaga. O presente é o instante em que a roda do 

automóvel em alta velocidade toca minimamente no chão. E a parte da roda que ainda não 

tocou, tocará num imediato que absorve o instante presente e torna-o passado‖. Possivelmente, a 

maior possibilidade de aproximação dessa representação resida na pintura e na música porque se 

realizam no instante-mesmo em que o pintor e o músico transferem para a tela e para o 

instrumento o ímpeto que lhe nasce de alguma força do inconsciente. Possivelmente, porque 

entre a força inconsciente e o objeto artístico há uma distância corroborada pelo gesto. Isto é, 

todo gesto, a menos que marcado pela não voluntariedade psíquica, é um passado.  

O presente é Deus. Ou o It, pessoa esvaziada de pessoa – ele oco com o qual as vozes em 

Água viva buscam diálogo. Deus ou It está em toda parte, coordena tudo e todos, é continuidade 

nascida do nada para o nada, e não se pode agarrá-lo porque é não-forma. É só manifestação. E 

se o gesto da pintura involuntária não o alcança o que então fazer para alcançá-lo pela palavra, 

gesto voluntário? Deixar-se levar pela correnteza, tentar ir à nascente de seu fluxo? Em sua 

origem, a palavra é o presente. Está em toda parte, coordena tudo e todos, é continuidade 

nascida do nada para o nada, e não se pode agarrá-la porque é não-forma. É só manifestação. A 

escrita não é a palavra. É a representação da palavra. A palavra também o é, dela própria e das 

coisas; a palavra é o mundo. Mas a escrita, ao contrário da palavra, não é só manifestação 

porque é intenção mesmo quando não voluntária.  

Presa nesse dilema, Água viva não tem outra alternativa se não romper com todos os 

limites estruturais e formais da organização, inclusive colocar em prova a palavra enquanto 

representação. Dentre os vários exemplos possíveis de citar, destaquemos a ocasião quando a 

voz narrativa assume o tom descritivo para ―falar da dolência das flores para sentir mais a ordem 

do que existe‖; é aqui que o texto incorpora a forma de uma enciclopédia e as flores são uma 

forma de equacionar e sentir o inapreensível do mundo: a rosa, o cravo, o girassol, a violeta, a 

sempre-viva, a orquídea, a tulipa, a flor do trigo, a angélica, o jasmim, a estrelícia, a dama-da-

noite, a edelvais, o gerânio, a vitória-régia, e o crisântemo constituem ao lado de cavalos, 

formigas, abelhas, pássaros, borboletas e insetos, e ao lado da única personagem nomeada em 

toda obra, o João, na única força física do mundo aí evocado e estão enquanto expressões do 

fundo da existência, o interior. Abrir-se a tudo e todas as coisas – é um dos volteios dessa 

consciência interrogativa das origens.   

O querer dessa consciência, notemos, é permanente o de captar o instante-já de sua 

manifestação. Faz dela um paradoxo: o apagamento da representação enquanto repetição pelo da 
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representação enquanto criação. A escrita é estruturação do dizer, mesmo se para buscar dizer o 

caos da palavra, o escritor propositalmente tratar de desagregação da ordem: ―Antes de me 

organizar, tenho que me desorganizar internamente‖. Por isso, a experiência que este texto 

propõe é a de nos obrigar entrar em sua correnteza e deixar-se afogar no seu fluxo. Buscar linhas 

de ordem é tarefa fadada ao fracasso porque o eu-que-escreve neste diálogo ora de si para o 

outro, ora de si para si, ora de si para ninguém está tomado pela ideia de destrinçar o mistério de 

dizer o presente tal como ele é. E como faz isso pela escrita finda por questionar os limites do 

significado, da palavra e da criação; e se depara sempre com a impossibilidade: ―não sei como 

captar o que acontece já senão vivendo cada coisa que agora e já me ocorra e não importa o 

quê‖. O registro sequencial da letra é já a barreira intransponível entre a vontade de dizer e o 

dito. E a única possibilidade de ir à nascente da existência é o desenvolvimento de outra sintaxe, 

que lhe aflige e amedronta, porque é o inefável, o desconhecido; ―Atrás do pensamento atinjo 

um estado. Recuso-me a dividi-lo em palavras – e o que não posso e não quero exprimir fica 

sendo o mais secreto dos meus segredos. Sei que tenho medo de momentos nos quais não uso o 

pensamento e é um momentâneo estado difícil de ser alcançado, e que, todo secreto, não usa 

mais as palavras com que se produzem pensamentos‖.  

Encontramos em Água viva um fantasma do que antecede a forma. Não a do romance, 

nem a do poema em prosa, tampouco a do ensaio e sim um ensaio sobre a possibilidade do 

romance interceptado por lufadas de poesia. A prática antecessora do que o leitor encontra na 

ficção de Clarice Lispector: a prosa poética. O texto em questão se apresenta como a 

possibilidade de dizer o mundo; mas palavra e escrita são faltas porque o possível não é ainda 

matéria. Uma coisa qualquer (não no sentido vulgar, mas no sentido de imprecisão) entre o 

movimento involuntário da consciência (do nascimento da palavra e do tempo) e o gesto 

estruturador, a escrita, realização da palavra. 

Em O vertiginoso relance, Gilda de Mello e Souza sublinha algo de extrema importância 

trazer aqui porque amplia o lugar de Clarice Lispector no âmbito da literatura – deslocando as 

estreitas comparações da sua obra a de outros escritores como James Joyce, Virginia Woolf ou 

Katherine Mansfield. ―O que a romancista visa é apreender o instante exemplar, aquela ínfima 

parcela de duração capaz de iluminar com o seu sentido revelador toda uma sequência de atos; 

mas apreender a olho nu, sem subterfúgios, ‗num vertiginoso relance‘. A sua técnica será assim 

bastante diversa da de outros criadores que, preocupados também com o momento significativo, 

dilatam-no, ampliam-no para melhor apreender-lhe o significado‖. 

O instante-presente e a palavra são sentidos do mundo. Por um e por outro tudo é, flui. O 

presente e a palavra são o que se almeja alcançar mas fogem, por isso faltas, ou o que se coloca 



 

 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

837 

 

no lugar onde se esperava outros elementos que, por razão de indeterminação também não os 

acessamos. A linguagem é escorregadia. Não-formações. Por isso, lapso, descontinuidade. E a 

única maneira de aproximação pela escrita – como faz a pintura involuntária – é por sugestões. 

A correlação entre pintura e escrita é uma delas. Entre música e escrita, outra. O presente e a 

palavra, por essas equivalências, são epifanias. O limiar, condição quando não definidora do 

acontecido, sua própria condição. A máxima plenitude. O fugaz. E, por isso, impossível de 

captar – a obsessão maior do eu-que-escreve. 

Água viva é aspiração. Por encontrar o jeito ideal de tocar o em-si sem contaminá-lo com 

a escrita ou de uma escrita descontaminada do gesto – escritura. A possibilidade da nudez do eu-

da-enunciação ou sua transmutação com o sujeito-da-recepção. Ao eu-da-escrita interessa 

fundir-se ao eu-a-quem-escreve. Na mesma linha, o desejo por tocar o ponto de origem de todas 

as coisas. Linguagem, corpo, escritura. Grande parte das sugestões se constrói pela fabricação 

da imagem, geralmente de tom surrealista, como se tratasse, se lembramos do sonho como via 

de acesso ao inconsciente, de um acesso à origem do ser.  

Façamos, para o fim, um retorno à fauna dos inclassificáveis. As características da água-

viva se a colocam num reino, diferentemente portanto do ornitorrinco, não a fazem deixar de ser 

uma entre os seres fabulosos: possui tentáculos que podem queimar– algumas podem até injetar 

veneno na pele de quem a toca; os tentáculos servem também para capturar suas presas; 

possuem corpo gelatinoso; possuem estruturas sensoriais elaboradas em seus corpos que são 

98% compostos por água e por isso transparentes; o formato de seus corpos se assemelha ao de 

um guarda-chuva; alimentam-se de restos de matérias processadas nos oceanos; e se reproduzem 

de forma assexuada.  

A água-viva é, portanto, a metáfora sobre a escrita – já que este é um texto no qual se 

presencia claramente uma voz que, numa movência de flutuação, qual a água-viva se procura: 

―Não sei sobre o que estou escrevendo: sou obscura para mim mesma. Só tive inicialmente uma 

visão lunar e lúcida e então prendi para mim o instante antes que ele morresse e que 

perpetuamente morre. Não é um recado de ideias que te transmito e sim uma instintiva volúpia 

daquilo que está escondido na natureza e que adivinho. E esta é uma festa de palavras. Escrevo 

em signos que são mais um gesto que voz‖.  

Nesse exercício, quem não sai, como tocado por uma água-viva, queimado, inoculado 

por um veneno que nos desestabiliza? E assim ficamos mareado por horas de dor. Dor e 

assombro. O texto de Clarice é forma virada em símbolo. Todos os caracteres do título que o 

apresenta estão aí embutidos: o deslizamento, a fluidez, a informidade, o desembaraço, o querer-

significar, o contínuo reordenar-se, a descarga de veneno, são caracteres da simbolização da 
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escritura e do ser, da relação do ser com a escritura, consigo, com a outridade, o mundo. E é, por 

isso, um texto-desafio; o que impele o leitor à desautomatização e recriação da visão das coisas 

como um todo-determinado. Por isso, a necessidade de deixar-se queimar pela palavra.  
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Introdução 

  

A literatura tem sido, ao longo dos séculos, uma investida ao resgate das raízes humanas, 

fatos que ganham importância, especialmente, como o nascimento do romance, assim, várias 

das experiências humanas trágicas, sofridas e dolorosas já foram transformadas em expressões 

da arte literárias. O poder das palavras manifestam-se, assim, na literatura, pois a mesma nos 

ajuda a ordenar a nossa subjetividade, embora essa continue sempre indecifrável. 

É nessa descoberta do outro, no encontro com personagens ficcionais, que sentem e 

passam pelos mesmos problemas e conflitos existenciais, as quais o leitor possa estar 

enfrentando, que o ser humano busca encontrar procedimentos no sentido de os auxiliarem a 

refletir sobre suas próprias condições existenciais. 

Nesta linha de pensamento, estruturamos nossa personalidade baseando-nos naquilo que 

a sociedade nos impõe e nos faz acreditar ser a forma mais adequada, de agir, e até mesmo de 

pensar, pois quando criança, e neste imaginário infantil encontramos um mundo ―pronto‖, 

empenhando-se para compreendê-lo e, assim, nos encaixarmos nele, seguindo um padrão de 

conduta e de concepções sobre o que seja certo e/ou errado. 

Propomos neste artigo, compreender o discurso da personagem feminina Daenerys 

Targaryen, presente na série Game of Thrones  adaptada  de livros, A song of Ice and Fire, do 

escritor norte-americano George R. R. Martin, produção e adaptação dos diretores David 

Benioff e D. B. Weiss, bem como a questão da mulher na Idade Média, a partir de estudo 

analítico da referente obra, assim, como categoria temática, demonstraremos o gênero do 

discurso do poder, e o papel dos espaços da memória discursiva do imaginário do medievo no 

texto objeto desta pesquisa e sua função narrativa. 

Em 1996, é lançada a série de livros de fantasia A song of Ice and Fire, obra que 

notabilizou o escritor George R. R. Martin, e tem com base e fatos históricos da Idade Média. O 

romance é composto por diversos personagens, e relata uma história de Guerra Civil Dinástica 
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entre várias casas (famílias), a fim de alcançar o poder pelos Sete Reinos, além de conter 

criaturas sobrenaturais e ameaças de povos que vivem além da Muralha de Gelo do Norte. 

A ânsia de Daenerys pela reconquista de seu reinado, não se deixar abater pelas vontades 

e domínios masculinos, a personagem usa de muita força de vontade e ambição para conquista 

de um exército para si, assim como, possui poderes sobrenaturais, do qual não pode sofrer 

nenhum ferimento que venha do fogo, feitiços e um discurso de poder. 

A maioria das obras de George R.R. Martin é de cunho fantástico, terror e ficção 

científica. Enfatizamos que o obra – A song of Ice and Fire (1996) – objeto deste trabalho é 

impregnado de forte valor literário, que o notabilizaram para indicação de diversas premiações: 

"A Tormenta de Espadas", indicado ao Hugo Award de 2001 na categoria Best Novel; "O 

Festim dos Corvos", indicado ao Hugo Award (Best Novel), Quill Award e British Fantasy 

Award de 2006. "A Dança dos Dragões", indicado ao Hugo Award de 2012 na categoria Best 

Novel. 

É nesse contexto, que fomos impulsionados para produção de um estudo das 

representações femininas e discursivas na obra do escritor norte-americano George R. R. 

Martin, com a finalidade de interpretar discursivo em analogia com a imagem feminina 

medieval na sua obra. 

Nessa perspectiva, conduzimos a presente pesquisa, buscando inserir nesse contexto de 

mudanças e com o intuito de promover o despertar do senso crítico, uma análise discursiva da 

fala da personagem objeto de trabalho, surgindo como um impulso de romper a dominação 

absoluta do masculino. Sendo esta pesquisa de caráter quanti/qualitativo. 

A abordagem que supõe a existência de uma literatura genealógica passa por uma 

contextualização histórica, levando em consideração as teorias e estudos sobre a mulher no 

medievo e em se tratando da analise discursiva tomaremos por base Michel de Foucault (1979; 

1996; 2010) e Judith Revel (2005). Logo, o foco desta análise recaí sobre o discurso feminino 

na obra em análise, no processo do poder discursivo, representação e atuação feminina. 

Portanto, dividimos nosso artigo da seguinte maneira para melhor compreensão do leitor: 

no segundo ponto, chamado – Discurso e seus dispositivos do Poder – situamos e apresentamos 

a teoria foucaultiana de Ordem do discurso. Finalizamos com o terceiro tópico chamado – A 

subversão feminina na idade média por intermédio da personagem Daenerys Targaryen – 

dividido em duas partes, na primeira parte, expomos as realizamos uma breve introdução da 

personagem e de suas características. Na segunda parte, intitulada O poder discursivo de 

Daenerys discorre a analise deste trabalho nos aspectos discursivos. Por fim, nossas 

considerações finais e referências usadas para elaboração desta análise. 
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Nesta pesquisa, buscamos, pois, evidenciar a força, o valor e o poder da palavra como 

condição básica para sobrevivência, reconhecimento social, valorização enquanto individuo, e 

persuasão. Não buscamos, em momento algum, ressaltar aspectos, que possam ser negativas, 

mas realçar as estratégias humanas para conquista de seus desejos. Desta maneira, esperamos 

poder oferecer uma singela contribuição ao estudo de analise discursiva na Literatura. 

 

Discurso e seus dispositivos do poder 

 

Em seus estudos, Michel Foucault, define o termo Discurso como um conjunto de 

enunciados pertencentes a diferentes campos, que obedecem a regras de funcionamento 

específicas.  Regras essas que vão além de questões linguísticas ou formais, elas reproduzem 

cisões historicamente determinadas, nas quais surgem funções normativas e reguladoras, para 

ativação dos mecanismos de organização como afirma Judith Revel (2005): 

 
Essas regras não são somente linguísticas ou formais, mas reproduzem em 

certo número de cisões historicamente determinadas (por exemplo, a grande 

separação entre razão/ desrazão): a ―ordem do discurso‖ própria a um período 
particular possui, portanto, uma função normativa e reguladora e coloca em 

funcionamento mecanismos de organização do real por meio da produção de 

saberes, de estratégias e de prática. (REVEL, 2005, p.37) 

 

Motivado pelos planos discursivos duplos, Michel Foucault além de descobrir as 

regularidades discursivas da linguagem, descreveu as mutações sofridas nos tipos discursivos 

nos séculos XVII e XVIII. Inicialmente, substitui o por saussureano língua/fala por 

discurso/linguagem, que, posteriormente, inutiliza esse par, por discurso/fala, após sua aula 

inaugural no Collége de France com A ordem do discurso em 1971, assim,  reafirma Revel 

(2005) 

 
[...] é preciso notar que o próprio anula essa oposição intitulando sua aula 

inaugural no Collége de France como A ordem do discurso em 1971; é o par 

discurso/fala, no qual o discurso se torna o eco linguístico da articulação saber 

e poder, e no qual a fala como instancia subjetiva, encarna, ao contrário, uma 
prática de resistência à ―objetivação discursiva‖. (REVEL, 2005, p.38) 

 

Em toda sociedade existem formas de controle e, também, de domínio, que limitam, 

comandam e influenciam o corpo social. Estratégias formadas a partir do discurso, escrita ou 

falada, que engendram o SABER e PODER, gerando um desejo pelo poder de saber. Afinal, 

quem tem a palavra possuí uma espécie de poder sobre o outro, que induz o outro a fazer, de 

forma subliminar, aquilo que exatamente queremos. 
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Eis a hipótese que gostaria de apresentar esta noite, para fixar o lugar --- ou 
talvez o teatro muito provisório --- do trabalho que faço: suponho que em toda 

sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo, selecionada, organizada 

e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função conjurar 
seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua 

pesada e temível materialidade. (FOUCAULT, 1996, p. 8-9) 

 

Os dispositivos de poder são divididos em três grupos, todos em busca da verdade. O 

primeiro, procedimento de exclusão externo, que é dividido em três subgrupos, que são o de 

interdição, separação e oposição. Por sua vez, o segundo grupo com procedimentos de exclusão 

internos, subdividido em três partes, o comentário, o autor e a disciplina. O terceiro grupo trata-

se do controle do discurso, organizados historicamente pelas instituições.  Para tanto, Foucault 

(1996) discorde que,  

 

Quer seja, portanto, em uma filosofia do sujeito fundante, quer em uma 
filosofia da experiência originária ou em uma filosofia da mediação universal, 

o discurso nada mais é do que um jogo, de escritura, no primeiro caso, de 

leitura, no segundo, de troca, no terceiro e essa troca, essa leitura e essa 
escritura jamais põem em jogo senão os signos. O discurso se anula, assim, em 

sua realidade, inscrevendo-se na ordem do significante. (FOUCAULT, 1996, p. 

49) 

 

O discurso, além de manifestar o desejo, ele também é o objeto ser desejado. Torna-se 

um jogo do poder e do saber. Atuando no campo de conhecimento, no plano ideológico, no 

doutrinário, no teórico e na história, transformando o discurso em um modo de controle, que 

resulta em poder, força e política. A análise discursiva leva-nos a abrir os olhos para enxergar o 

que os sistemas de controle nos impõem, de forma sorrateira, a fazer, produzir e reproduzir o 

que elas desejam.  

 

A subversão feminina na Idade Media por intermerdio da pernagem Daenerys Targaryen 

 

Iniciaremos este estudo apresentando a personagem, Daenerys Targaryen, que se 

encontra presente na série de livros do escritor George R. R. Martin, A song of Ice and Fire 

lançado em 1996, a seriação possui cinco livros publicados e dois para serem publicado. 

A seriação de Martin foi adaptada em diversos formatos; vídeos games, histórias em 

quadrinhos e TV. Inspirados na trama, os diretores e produtores da HBO, David Benioff e D. B. 

Weiss desenvolveram a série televisiva Game of Thrones. Ambos, livros e adaptação 

televisionada, foram bem recebidos pelos críticos especialistas, sendo indicado a diversos 

prêmios em diferentes categorias. 
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As séries foram escritas no contexto histórico Medieval, visto que foi um período com 

predomínio masculino e ocultação da imagem do feminino. Nas séries, existem diversos 

personagens femininos que ultrapassam as maneiras e costumes de seu tempo que são 

representadas na série, por: Melissandre (A mulher vermelha),Cercei Lannister, Sansa Stark, 

Margaery e Olenna Tyrell, Arya Stark, Brienne de Tarth, Daenerys Targaryen, Ygrette  e outras.  

 

Imagem 01 - Personagens femininos de ―Game of Thrones‖. 

 
Fonte: Pet com UFAM <http://petcomufam.com.br/2017/06/as-mulheres-de-game-of-thrones.html> 

 

Nosso objeto, para este trabalho de conclusão de curso de Letras é analisar a 

personagem, Daenerys Targaryan, inicialmente apresenta características das mulheres do 

medievo: silenciada, dominada, amedrontada e fragilizada e herdeira de um reinado que durou 

mais de 300 anos, pela casa Targaryen, cujo símbolo é o poder, adivinham dos dragões, reinado 

esse tomado por Robert Baratheon, após o assassinato de seu pai o Rei Louco, Aerys II 

Targaryen, foi levada junto com seu irmão Viserys para Cidade de Pentos. 

A personagem da nossa categoria analítica é uma adolescente, de baixa estatura, uma 

menina tímida e apaixonante, que detinha o dom de despertar paixões por onde andasse e/ou 

com quem falasse. Ao longo da série tornou-se temida e odiada pelos mestres de escravos, 

escravos esses, que ela fazia tudo para dar-lhe a liberdade, e por pessoas que estavam além do 

Mar Estreito, como pelo rei Roberth, a rainha Cercei, e outros que desejavam o Trono de Ferro, 

pois tinha um discurso diferenciado com confere o pensamento Foucaultiano (1996),  

 
O discurso [...] ―pode ocorrer também, em contrapartida, que se lhe atribua, por 

oposição a todas as outras, estranhos poderes, o de dizer uma verdade 

escondida, o de pronunciar o futuro, o de enxergar com toda ingenuidade 
aquilo que a sabedoria dos outros não pode perceber. (FOUCAULT, 1996, p. 

11) 

 

 Daenerys foi vendida por seu irmão para se casar com Khal Drogo em troca de um 

exercito para reconquistar Westeros e os Sete Reinos. Sendo esse casamento um divisor em sua 

vida, pois a partir dele, a personagem ganha força e autoestima, conquistando cidades e pessoas 

http://petcomufam.com.br/2017/06/as-mulheres-de-game-of-thrones.html
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escravas, junto com seus dragões: Rhaegal, Drogon e Viserion, e como todo conquistador e 

revolucionário conquistou amor e ódio. 

 

Imagem 02 - Daenerys Targaryen e seus dragões Rhaegal, Drogon e Viserion 

 
Fonte: Twitter @Daenerys <https://twitter.com/Daenerys> 

 

A filha da tormenta foi a primeira mulher a liderar um Khalasar, visto que só podia se 

liderado por um homem; o homem mais forte da tribo.  Conquistou cidades e povos, tornou-se 

rainha de Meeren, quebradora de correntes, mãe de três dragões, a não queimada. Suas ações 

renderam-lhe a construção de um grande exército para servi-la e adora-la, sem usar de violência 

para com os conquistados. 

 

O poder discursivo de Daenerys 

 

A personagem não possuía força física que pudesse conquistar e dominar exércitos, 

assim, como também, não possuía exército para que ela reconquistasse seu Trono de Ferro nos 

Sete Reinos. O que ela tinha para si eram seu carisma e o poder do discurso. Nesta linha de 

pensamento discursiva, baseando-se nos estudos foucaltianos, o discurso é uma forma de impor 

a verdade aos que ouvem e/ou leem, e de acordo com autor vemos que 

 
Mas pode ser que essa instituição e esse desejo não sejam outra coisa senão 

duas réplicas opostas a uma mesma inquietação: inquietação diante do que é o 

discurso em sua realidade material de coisa pronunciada ou escrita; inquietação 
diante dessa existência transitória destinada a se apagar sem dúvida, mas 

segundo uma duração que não nos pertence; inquietação de sentir sob essa 

atividade, todavia cotidiana e cinzenta, poderes e perigos que mal se imagina; 

inquietação de supor lutas, vitórias, ferimentos, dominações, servidões, através 
de tantas palavras cujo uso há tanto tempo reduziu as asperidades. 

(FOUCAULT, 1999, p.7-8) 

 

As palavras, com seus jogos de locuções e articulações, servem para que exista um 

diálogo entre as pessoas, assim como para que se realize a expressão de pensamentos. Visto que 
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o discurso não é, apenas, um jogo de locuções soltas, para que ele aconteça se faz necessárias 

uma estrutura e organização dos mesmos, carregando com si um poder inestimável, no qual a 

partir dele pode-se dominar educar, disciplinar, como afirma Foucault (1996),  

 

O discurso nada é do que a reverberação de uma verdade nascendo diante de 

seus próprios olhos; e, quando tudo pode ser dito e o discurso pode ser dito a 
propósito de tudo, isso se dá porque todas as coisas, tendo manifestado e 

intercambiado seu sentido, podem voltar à interioridade silenciosa da 

consciência de si. (FOUCAULT, 1996, p.49) 
 

Ao mirar de forma analítica, a personagem possui uma alocução que conquista o 

interlocutor, fazendo com que o mesmo, sinta que o discurso pronunciado seja a única verdade, 

além das palavras faz o uso de ações humanizadas e amorosas, conquistando a confiança e 

carinho de recebe. De forma sublimar Daenerys consegui seus desejos ao comunicar-se com 

pessoas simples, e sem senso crítico e/ou desenvolvimento intelectual, assim como, pessoas 

estudadas e importantes. 

A personagem realizou diversos diálogos relevantes, no qual mostrou seu poder 

discursivo e persuasivo, assim como seu poder mitológico de caminhar e/ou estar em meio ao 

fogo, o dialógo com Pyat Pree (O mago) da Casa dos Imortais, que termina sendo queimado 

pelos dragões; como o discurso em Vaes Dothrak, onde ela queima a tenda com os Khal‘s.  

 

Imagem 03. Cena da série Game of Thrones. 2ª temporada – 10 episódio; 4ª temporada – 6° episódio 

 
Fonte: Acervo pessoal 

 

Com tantas palavras ditas e ações fantásticas, nas quais surpreendem o telespectador, 

foram realizadas por nosso objeto analítico, destacamos os discursos nos quais conquistou seus 

seguidores, carinho e inimigos. Discursos, esses divulgados na cerimonia fúnebre de Khal 

Drogo, e na Baía dos Escravos nas cidades de Astapor, Yunkai e em Meeren. 

O primeiro discurso foi realizado no funeral de seu esposo, Khal Drogo, tendo em vista 

que, ela não aceitava a condição existirem pessoas escravas, ela reúne o povo e os liberta da 

escravidão do Clã selvagem Khalasar, muitos ficaram para seguir e servi-la como povo livre, 
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quanto ao restante do pessoal se foi para viver em outro khalasar na mesma condição de 

escravos. 

 

(Daenerys pedi que coloquem os ovos de dragão na pira fúnebre de drogo.) 
Guerreiro Dothraki: -É esse seu desejo, Khalisse? 

Jorah: -Drogo não vai precisar de ovos de dragão nas terras da noite, venda-

os! Pode voltar para as cidades livres e viver como uma mulher rica pelo resto 

da vida. 
Daenerys: -Eu não os ganhei para serem vendidos! 

Jorah: -Khalisse, minha rainha, juro servi-la obedece-la, morrer se for preciso, 

mas deixe ele ir, Khalisse, eu sei o que pretende, não faça isso! 
Daenerys: -Eu preciso! Você não me entende. 

Jorah: -Não me peça para ficar parado enquanto você sobe naquela pira, não 

vou vê-la queimar! 
Daenerys: -É disso que tem medo? 

Daenerys: -Vocês serão meu khalasar! Estou vendo a face de escravos! Eu 

liberto vocês! Tirem suas coleiras! Vão se quiserem, ninguém vai impedir. 

Mas, se quiserem ficar, deverá ser como irmãos e irmãs, como maridos e 
esposas! 

(Nesse momento, algumas pessoas vão embora) 
Daenerys: -Sor Jorah, amarre-a na pira (referindo-se a feiticeira), jurou me 
obedecer! Eu sou Daenerys Stormborn da Casa Targaryen do sangue da antiga 

Valiryan, eu sou a filha do dragão, eu juro a vocês que, aqueles que o ferirem, 

morrerão gritando! 
Feiticeira: -Não vai me ouvir gritar! 

Daenerys: -Eu vou! Mais não são seus gritos que eu quero, só sua vida! 

(DAENERYS TARGARYEN. ―Game of Thrones‖. 1° temporada. 10° 

episódio) 
 

Nesta cena apresentada, pressupomos que, os jogos de palavras usados pela personagem 

em seus discursos, sofre uma rejeição por parte das pessoas que não entenderam como uma 

verdade a ser aceita e exercida, o mesmo discurso foi aceito pelas demais pessoas, que 

compreenderam como uma verdade a ser admitida e cultivada, como nos diz Foucault (1996, p. 

10) pode ocorrer que sua palavra seja considerada nula e não seja acolhida, não tendo verdade 

nem importância. 

O jogo de locução proferido na cidade de escravos de Astapor, deu a Daenerys um 

exército com pessoas que, morreriam se fosse preciso, para protege-la sem que fossem 

obrigados à isso, vivendo como pessoas livres. Lugar onde compraria um exército para levar até 

Westeros, junto com seu pequeno khalassar, para conquistar o Trono, porém a mesma não tinha 

dinheiro suficiente para a compra. Após caminhar pela cidade ela decide comprar todos os 

escravos para dar-lhes a liberdade, em troca, supostamente, pagaria com um dragão. 

 

Daenerys: -Imaculados! Marchem em frente! Auto! 
Mestre: -Avisa a safada que a fera dela não ira. 

Daenerys: -Um dragão não é um escravo! 

Mestre: -E você fala valiryano! (assustado) 
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Daenerys: -Sou Daenerys Stormborn da Casa Targaryen com sangue da antiga 
Valiryan, valiriano é minha língua materna! Imaculados, matem os mestres, 

matem os soldados, matem todos que tiverem o chicote, mas não machuquem 

as crianças, tirem as correntes de todos os escravos que virem. 
Mestre: -Eu sou o mestre, matem-na, matem-na, matem-na... 

Daenerys: -Drogon! (o dragão queima o mestres e sai queimando a cidade, ao 

fim da confusão Daenerys sobre em um cavalo e cavalga entre os Imaculados) -
Imaculados, vocês foram escravos a vida toda, hoje liberto vocês! Quem 

desejar partir pode partir e ninguém irá feri-lo! Tem a minha palavra! Lutaram 

por mim como homens livres?‖ (eles simbolizam com as lanças que sim) 

(DAENERYS TARGARYEN. ―Game of Thrones‖3ª temporada. 4° episódio)  
 

Em Yunkai, Khalisse expõem um discurso onde enfatiza a liberdade, e a importância da 

mesma, para os escravos após conquistar a cidade e derrubar os mestres com uma batalha, 

envolvendo seu conselheiro, e amigo, Jorah Mormont, Verme Cinza oficial dos Imaculados e 

Daario Naharis guerreiro dos Segundos filhos, conquistando toda população escravizada, que a 

chamaram de Mhysa (mãe), e a seguiram como pessoas livres. 

 

(Daenerys espera pelos escravos com toda sua tropa) 

Sor Barristan: -Eles virão, Majestade, quando estiveram pronto 
Daenerys: -Talvez não queiram ser conquistados. (Aflita) 

Jorah: -Não foram conquistados, foram libertados. 

Daenerys: -Alguns aprendem a amar suas correntes. 

(Os portões se abriram e os escravos veem até ela) 

Missandei: -Essa é Daenerys Targaryen, a filha da Tormenta, a não 

queimada, a rainha dos Sete Reinos de Westeros, a mãe dos dragões, e a ela 
que vocês devem sua liberdade. 

Daenerys: - Não! Vocês não devem a mim sua liberdade, eu não posso dá-la a 

vocês, a liberdade de vocês não é minha para dá-las, elas pertencem a vocês é 

a mais ninguém! Se a quiserem de volta precisam toma-la para si, todos vocês 
(GAME OF THRONES.3ª temporada. 4° episódio)  
 

 Nesses discursos expostos em Astapor e Yunkai, podemos observar que a personagem, 

também, possui um discurso que resulta em uma doutrina, constituindo a uma verdade comum 

para todos os povos, que seria a liberdade. Na linha de raciocínio foucaltiana, a doutrina tende a 

unir pessoas cujo pensamento pessoal e social são similares, ligando os indivíduos a 

determinados contextos e proibindo a outros, como podemos afirmar em Foucault (1996): 

 

A doutrina, ao contrário, tende a difundir-se; e é pela partilha de um só e 

mesmo conjunto de discursos que indivíduos, tão numerosos quanto se queira 
imaginar, definem sua pertença recíproca. [...] A doutrina liga os indivíduos a 

certos tipos de enunciação e lhes proíbe, consequentemente, todos os outros; 

mas ela se serve, em contrapartida, de certos tipos de enunciação para ligar 

indivíduos entre si e diferenciá-los, por isso mesmo, de todos os outros. 
(FOUCAULT, 1996, p.42-43) 

 

O discurso realizado na cidade de Meeren, cidade na qual exerceu sua primeira 

experiência como rainha, Daenerys já era conhecida e odiada, sua fama já havia chegado a 
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vários lugares, buscava construir um novo mundo, instalando sua versão de mundo por onde ela 

passasse, e encontrou algumas dificuldades e atritos em alguns momentos, na busca desta nova 

cultura. 

 

(Após a luta contra o guerreiro mais forte de Meeren, Daenerys pôde falar 

aos escravos) 
Daenerys: - Sou Daenerys Stormborn! Seus mestres devem ter dito mentiras 

sobre mim ou podem não ter dito nada. Isso não não importa! Não tenho nada a 

dizer a eles, falo somente com vocês. Primeiro fui a Astapor, os que eram 
escravos em Astapor agora estão atrás de mim livres, depois fui a Yunkai, e os 

que eram escravos em Yunkai agora estão atrás de mim livres. Agora eu vim a 

Meeren. Não sou sua inimiga, seu inimigo está ao seu lado, seus inimigos 

roubam e matam seus filhos, seu inimigo não tem nada para vocês além de 
correntes e sofrimento e ordens! Não trago ordens, a vocês eu trago um 

escolha, e trago para seus inimigos o que eles merecem! Em frente! (seus 

soldado posicionam as catapultas) Fogo! (os soldados lançam os barris cheios 
de correntes) 

(DAENERYS TARGARYEN. ―Game of Thrones‖. 4ª temporada, 3° episódio) 

 

Neste momento da série, podemos pressupor que, as ações e palavras influenciavam os 

escravos para que eles se rebelassem contra seus mestres. Esses conjuntos de elocução 

resultaram na massificação do poder de Daenerys, assim como uma publicização de poder que 

permitisse uma nova gestão e cultura nas cidades conquistadas, e bem como uma propagação do 

poder em diversas regiões. Foucault (2010), nós diz sobre a influência que 

 
O mesmo ocorre com a noção de influência, que fornece um suporte – 

demasiado mágico para poder ser bem analisado- aos fatos de transmissão e de 

comunicação; que atribui a um processo de andamento causal (mas sem 

delimitação rigorosa nem definição teórica) os fenômenos de semelhança ou de 
repetição; que liga, a distância e através do tempo- como por intermédio de um 

meio de propagação – unidades definidas como indivíduos, obras, noções ou 

teorias. (FOUCALT, 2010, p.24) 
 

Além de usar as palavras, Daenerys tinha outros elementos de grande relevância em seu 

poder para ajudá-la, que eram os seus dragões. Criaturas mitológicas, que permitia que a 

personagem controlasse e/ou amedrontassem populações, uma vez que os dragões, embora às 

vezes fossem criaturas incontroláveis, faziam o que ela pedia ou atacavam quando a ameaçavam 

de uma alguma forma. 
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Imagem 04. Drogan ataca os filhos da arpia é protege Daenerys na arena em Meeren. 5ª temporada, 9º 
episódio 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

Como toda mudança de governo repentina exige, de certa forma, um controle e 

normatizações a serem seguidas, Daenerys fazia uso de seus dragões como ameaça para com 

aqueles que rebelassem contra a ele ou suas regras, tornando os seus dragões um mecanismo de 

controle e disciplina, com função de penalizar quem desobedecia as suas imposições. 

Para Foucault o controle, em seu primeiro momento, seria uma forma de mecanismo de 

vigilância, não como uma forma de punição, mas de corrigir e prevenir as pessoas. Pois, toda 

sociedade necessita de controle que articulada em dois tempos, governo das populações/ 

governo pela individualização, Revel (2005, p. 30) diz que toda a ambiguidade do termo 

―controle‖ deve ao fato de, que a partir dos anos 80, Foucault deixa subtender que ele o 

entende como um mecanismo de aplicação do poder diferente da disciplina. 

O discurso pode nos promover infinitas coisas e circunstâncias, para que isso ocorra, 

deve-se organizá-lo para que nossas verdades sejam aceitas e/ou propagadas. Como disse Cercei 

a Jofrey, no terceiro episódio da primeira temporada: - Um dia você será rei, ―e a verdade será 

o que você fizer dela‖, e relacionando com a linha de raciocínio foucaultiano, que podemos 

abrir os olhos para compreender o que existe no discurso, e o real motivo do controle de 

proliferação dos mesmos. 

 

Conclusão  

 

Neste trabalho, foi desenvolvido a análise discursiva da personagem Daenerys 

Targaryen, na série Game of Thrones, baseado nos livro do escritor George R. R. Martin. A 

abordagem feita parte de uma reflexão acerca do poder discursivo feminino da personagem. A 

pertinência e a relevância da pesquisa estão presentes em sua temática, que apresenta discussões 

sobre a vivência feminina no período medieval, e o poder que existia em suas falas, uma mulher 
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que não permitiu ser dominada e silenciada pela força masculina, pois foi à luta em busca de 

seus desejos e/ou objetivos, apresentando aos leitores e telespectadores a força feminina. 

Concluímos que os procedimentos narrativos, como a instituição do foco narrativo, 

principalmente, na categoria analítica a personagem e, também, no espaço da linguagem, são 

aspectos bem cuidados pelo escritor em sua obra de ficção. Esses princípios agem de forma a 

tornarem a sua narrativa envolvente e sedutora. Para tanto, ele faz uso de procedimentos 

estilísticos que tornam a linguagem fluída e, ao mesmo tempo, usa recursos visuais/imagético 

ganha maior proporção no imaginário coletivo de seus leitores/telespectadores. 

Portanto, vislumbra-se, na obra de Georges R. R. Martin, uma literatura que tem por 

objetivo, atingir um grande público leitor e/ou telespectador, porém sua escrita não deixa de 

lado aspectos que podem induzir a busca de outras leituras, e/ou pesquisas, proporcionando, 

assim, o início de uma leitura crítica em sua criação ficcional.  
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LÚCIO CARDOSO 50 ANOS DEPOIS 

 

Romildo Biar Monteiro  

(UFC) 

 

Lúcio Cardoso, uma história…  

 

Um artista caleidoscópico, escritor combativo, polêmico, aguerrido na defesa de seus 

ideais, mas, sobretudo, um homem atormentado por questões como o mal, o pecado, o sentido 

da vida. Lúcio Cardoso (Curvelo, MG, 14 de agosto de 1912 – Rio de Janeiro, RJ, 24 de 

setembro de 1968), que viveu na primeira metade do século XX, foi, segundo Bosi, ―um 

inventor de totalidades existenciais‖ (2003, p. 414). Exegeta das paixões humanas, o ―andarilho 

do beira-abismo‖
1
 esteve entre os raros escritores que tiveram o arrojo de assumir a literatura 

como condição de vida, a fim de salvar-se, conforme confessou outrora: ―o que escrevo liberta-

me da morte‖ (CARDOSO, 2012, p. 475). Lúcio Cardoso percorreu os tormentosos caminhos 

do artista que, identificado com sua obra, se sentia personagem de si mesmo, arrebatado pela 

escrita proveniente ―do que é mais chagado‖, dos recônditos que ―produz tudo o que é 

sofrimento e sensibilidade‖ (2012, p. 242). 

Na passagem dos 30 anos da morte do escritor, em 1998, muito se comentou acerca de 

sua obra, fato constatado pela publicação do livro Lúcio Cardoso: a travessia da escrita, 

organizado pela Prof.ª Dra. Ruth Silviano Brandão, fruto do trabalho da professora 

organizadora, ao lado de seus bolsistas e alunos do Programa de Pós-Graduação em Literatura 

da Universidade Federal de Minas Gerais. As homenagens ao escritor seguiram-se até o ano 

seguinte, momento em que veio a lume a edição comemorativa dos 40 anos da Crônica da Casa 

Assassinada, vista como ―uma das mais impressionantes obras da literatura brasileira, que pode 

estar ao lado dos melhores textos da literatura ocidental‖ (BRANDÃO, 1998, p. 33). 

Em 2012, ano do centenário de nascimento de Lúcio Cardoso, diversas foram as 

homenagens prestadas tanto por meio de eventos quanto documentários e publicações. Entre os 

eventos, destacam-se o colóquio ―Lúcio Cardoso 100 anos: o escritor do corpo, da palavra e da 

imagem‖, ocorrido no dia 18 de outubro do referido ano, realizado pelo Departamento de Letras 

da PUC-Rio, e o seminário ―Lúcio Cardoso: tempo de lembrar e tempo de entender‖, ocorrido 

entre 08 e 10 de novembro, sendo realizado pelo Programa de Mestrado em Letras, do Centro de 

                                                             
1Cf.: BARROSO, Maria Alice. ―Lúcio Cardoso e o Mito‖. In: CARDOSO, Lúcio. Três Histórias da Província. Rio 

de Janeiro: Bloch, 1969. p. 12. 
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Ensino Superior de Juiz de Fora, o qual originou o livro homônimo, organizado pelo Prof. Dr. 

William Valentine Redmond (CES/JF). Durante o centenário foram publicados pela Civilização 

Brasileira duas obras parcialmente inéditas: Contos da Ilha e do Continente, contendo 26 contos 

e a novela Céu Escuro, obra com prefácio e notas da editora e pesquisadora em Literatura 

Brasileira, Valéria Lamego, e os Diários, organizados pelo poeta e bibliófilo Ésio Macedo 

Ribeiro. Houve, ainda, a publicação do livro Lúcio Cardoso em corpo e escrita, da pesquisadora 

Beatriz Damasceno e o lançamento do documentário A mulher de longe, dirigido por Luiz 

Carlos Lacerda, com aproveitamento de material cinematográfico do próprio escritor mineiro. 

 

Entusiasmos e silêncios: a recepção crítica de Lúcio Cardoso 

 

A estreia de Lúcio Cardoso no circuito literário brasileiro ocorreu em 1934 com o 

romance Maleita, publicado pela Editora de Augusto Frederico Schimidt no Rio de Janeiro. 

Apesar de ser, atualmente, um dos livros menos conhecidos do escritor, esta obra é a segunda 

mais reeditada, possuindo até o momento seis edições. Em Maleita Lúcio Cardoso entrelaça 

memória, história e literatura ao reconstruir, nas palavras do francês Mario Carelli, uma 

―epopeia trágica e lamentável da fundação, em 1893, da cidade mineira de Pirapora‖ 

(CARELLI, 1988, p. 150), localizada no médio São Francisco. Narrado em primeira pessoa, 

composto de períodos curtos e de uma linguagem que tenta imitar a fala dos indivíduos 

representados, o romance revela influências herdadas dos modernistas de 1922. Em Polêmica e 

controvérsia em Lúcio Cardoso (2001), a pesquisadora Cássia dos Santos considera que esses 

aspectos garantiram a Lúcio Cardoso uma calorosa aceitação, tornando-o sucesso de vendas, 

recebendo elogiosas críticas de Agrippino Grieco e Elói Pontes. Apesar de marcada pela matéria 

regional, a pesquisadora Maria Terezinha Martins assevera que ―sua temática situa-se entre o 

aspecto social e o transcendente, entre o colorido regionalista e o lusco-fusco sobrenatural‖ 

(1997, p. 29). 

Em 1935, Lúcio Cardoso, abandonando temporariamente as paisagens mineiras, publica 

pela Editora José Olympio o romance Salgueiro. Esse romance aparentemente adere ao projeto 

de denúncia social que movia parte dos escritores do período. Todavia, nele se avultam os 

aspectos ligados à espiritualidade. Ambientado no Morro do Salgueiro, subúrbio do Rio de 

Janeiro, o romance trata do cotidiano dos moradores desse morro. Vivendo em estado 

degradante, amontoam-se em sujos barracos, improvisados com latas e folhas de zinco, onde 

convivem com toda sorte de privações, tendo de respirar o ar poluído pelo óleo das frituras e da 

queima de querosene. O romance traz à baila a representação dos indivíduos envoltos na mais 
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terrível precariedade tanto financeira quanto espiritual. Para Luis Bueno (2006), na composição 

do protagonista desse romance, ―já estavam presentes a inquietação religiosa, o questionamento 

e a ânsia por Deus que caracterizariam outros seres criados pelo autor posteriormente‖ 

(BUENO, 2006, p. 26). 

Publicado pela editora José Olympio, em 1936, o terceiro romance de Lúcio Cardoso 

intitulado A luz no subsolo apresenta o processo de dissolução de uma família pertencente a uma 

pequena aristocracia rural nos recônditos de uma província mineira. Composto por um prólogo e 

três partes, respectivamente, intituladas ―Os laços invisíveis‖, ―Noturno‖ e ―Os evadidos‖, 

estrutura que reflete a subversão interior das personagens, ―estrutura romanesca caótica, em que 

o leitor tem de recompor a trama dos acontecimentos, reconstruir os fragmentos de histórias 

para desmascarar os diversos protagonistas que incessantemente ocultam o rosto‖ (CARELLI, 

1988, p. 164). Com um enredo, no mínimo espantoso para a época, o escritor recebeu ferozes 

críticas, a mais contundente veio de Mário de Andrade (1936), que classificou os personagens 

do romance de ―aberrados‖. 

Mãos Vazias (1938) é a primeira das novelas publicadas por Lúcio Cardoso, surgida dois 

anos depois de A luz no subsolo, recebeu acalorada crítica. Essa novela, vista como ―um livro 

que ocupa posição especial dentro da construção de uma figuração mais complexa da mulher 

que o romance de 30 levou a cabo‖ (BUENO, 2006, p. 322), problematiza a existência humana 

da primeira à última linha. Lúcio Cardoso, na condição de novelista, e sem cair em excessos, 

―desce ao mais particular, ao mais diferente de cada uma das figuras que enchem a narrativa, 

ainda que as suas existências comportem poucas manifestações exteriores‖ (LINHARES, 1962, 

p. 76). 

Lúcio Cardoso também incursionou pela literatura infantil com a publicação do livro de 

contos Histórias da Lagoa Grande (1939), cuja tiragem inicial foi de cinco mil exemplares, um 

sucesso de vendas que rendeu à obra três edições, todas esgotadas. Sobre esse livro, Nelly 

Novaes Coelho, em seu Dicionário crítico da Literatura Infantil/Juvenil Brasileira – 1882-

1982, em verbete dedicado ao livro, aponta que o escritor utilizou o ―fabulário tradicional, onde 

a ‗forma‘ é lúdica, mas os ‗temas‘ são adultos, em geral, são dramáticos‖ (COELHO, 1983, p. 

510). 

A segunda novela de Lúcio Cardoso é O Desconhecido (1940), que apresenta, ainda que 

de modo velado, um tema bastante delicado para a época: a atração homoerótica. A novela foi 

recebida com descontentamento por parte de Eloy Pontes, contrário ao estilo adotado pelo 

escritor mineiro. Desdenhoso, o crítico condenou as repetições: ―O Lúcio Cardoso tem a mania 

do silêncio. Acredita que repetindo esse vocábulo dezenas de vezes, nos dá a impressão de 
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mistério‖ (PONTES, 1942, p. 16-20); ironizou ao falar de lugar-comum: ―repete sempre as 

frases que toda a gente repetiu sempre, com ares de quem faz revelações extraordinárias. (…) O 

Lúcio Cardoso é príncipe do lugar-comum‖. O artigo de Eloy Pontes termina com um 

argumento que desconsidera todas as informações dadas pela obra. Segundo o crítico, as 

situações narradas, a exemplo do assassinato de Paulo e da própria morte de José Roberto, não 

possuem explicações. Para quem leu atentamente O Desconhecido, como Cássia dos Santos, 

perceberá rapidamente que, ou Pontes agiu maldosamente ou fez uma leitura desprovida de 

atenção, porque ―a narrativa surge pontuada de sinais, indícios a vaticinar a consumação do 

assassinato violento‖ (SANTOS, 2001, p. 77) de Paulo. Quanto à morte de José Roberto, 

diversas passagens indicam ser o protagonista um cardíaco, ―tendo José Roberto inclusive 

consultado um médico que o avisara sobre a possibilidade de sofrer um colapso fatal, que 

acabou se concretizando no último capítulo‖ (SANTOS, 2001, p. 81). 

Transcorridos exatos sete anos da publicação de A luz no subsolo, nos quais Lúcio 

Cardoso publicou basicamente apenas novelas e escreveu contos para os jornais do Rio de 

Janeiro, além de ter trabalhado com tradução, o romancista lançou em 1943 Dias Perdidos, 

classificado por Mario Carelli (1988) como ―romance autobiográfico‖. De acordo com Cássia 

dos Santos, ―somente em 1967, com a publicação de Por onde andou meu coração, o primeiro 

livro de memórias de Maria Helena Cardoso, que o público leitor pôde constatar o quanto de 

autobiográfico havia no quarto romance do ficcionista‖ (SANTOS, 2001, p. 108). 

Publicada em 1946, A professora Hilda talvez seja considerada o texto ficcional menos 

acabado de Lúcio Cardoso. O ponto nevrálgico é a questão espiritual em contraste com o 

sentimento de ódio pujante na essência da personagem homônima. O drama de Hilda é 

ambientado em uma região provinciana, num ―lugarejo abandonado à margem de uma modesta 

estrada de ferro‖ (CARDOSO, 1969, p. 272). Ao longo de 25 anos trabalhando como 

professora, Hilda recebe o comunicado de sua aposentadoria e da nomeação de uma substituta. 

A professora Hilda sofreu com o indecoroso silêncio da crítica literária; mutismo aparentemente 

rompido apenas por Álvaro Lins, em artigo originalmente publicado no Jornal da Manhã e, 

posteriormente, reunido em Os mortos de sobrecasaca (1963). Entretanto, a opinião é pouco 

amiga e aponta uma série de problemas identificados na novela: ―O que deveria ser ação no 

movimento da novela, para caracterização dos personagens e revelação dos sentimentos, fica 

substituído por um permanente‖ (LINS, 1963, p. 119). Segundo o crítico, o escritor Lúcio 

Cardoso teria colocado situações de romance na novela. Essa opinião é contestada por Cássia 

dos Santos, ao defender que ―a impressão que se tem é a de que o romancista poderia ter 

construído, com a mesma história, um conto em tudo superior à novela que produz‖ (SANTOS, 
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2001, p. 144). Santos não discorda totalmente do artigo de Álvaro Lins, mas considera que ele 

perdeu de vista ―o desejo do autor de tentar demonstrar, através da trajetória de Hilda, como 

certos seres podiam recusar à fé e permanecer cegos ante a existência do Mistério‖ (SANTOS, 

2001, p. 146). 

Entre 1940 e 1950, Lúcio Cardoso publicou os dois primeiros volumes de uma trilogia 

demoníaca nomeada de O mundo sem Deus, composta pelas novelas Inácio (1946), O 

enfeitiçado (1954) e Baltazar (inconclusa, 2002). Esses livros são, grosso modo, variações de 

uma mesma história que convergem para as mesmas linhas temáticas de toda a literatura 

cardosiana: o Mal, a loucura e a morte. Estas três novelas, com narração em 1ª pessoa, 

respectivamente, de Rogério Palmas, Inácio Palmas e Adélia de Val-Flor, e ambientação no 

subúrbio do Rio de Janeiro, trazem à baila personagens estigmatizadas do bas-fond carioca: 

malandros, golpistas, drogados, alcoólatras e prostitutas. 

Quando da publicação de Inácio, houve um profundo silêncio da crítica, a nosso ver, não 

por causa da novela em si, mas em virtude das polêmicas criadas em torno do seu autor, 

conforme conjecturou Santos (2001, p. 138): ―descontentes com as constantes opiniões emitidas 

pelo romancista sobre temas como a guerra e o papel do escritor, muitos estariam, 

propositalmente, ignorando sua obra‖. Apaziguadas as polêmicas entre escritores regionalistas e 

espiritualistas, O enfeitiçado mereceu uma crítica lisonjeira de José Lins do Rego, para quem a 

força de Lúcio Cardoso estava ―na sua percepção aguda dos fenômenos da natureza humana‖, 

porque o que existia para o romancista, citado por Santos, ―é uma angústia que se propaga nos 

personagens com as suas marcas indeléveis‖ (2001, p. 178). Outro crítico favorável à novela foi 

Olívio Montenegro, que considerou Inácio Palma uma das mais bem-sucedidas ―criações e que 

em certos momentos só parece ir chegar à altura fabulosa de um Dostoiévski‖ (SANTOS, 2001, 

p. 177). 

Baltazar, a terceira novela de O mundo sem Deus, com redação iniciada pelos idos de 

1949 e 1950, permaneceu inconclusa, embora houvesse nos Diários anotações que revelam a 

intenção de levar sua escrita adiante. Graças ao trabalho de André Seffrin, que em 2002 

compilou os fragmentos de Baltazar, guardados pela Fundação Casa de Rui Barbosa, tornou-se 

possível conceber uma esquálida visão da trilogia em sua completude. Apesar de conter alguns 

momentos de excelente escrita ficcional, o estado de Baltazar não nos permite uma análise 

substancial. 

Considerada a magnus opus de Lúcio Cardoso, o romance Crônica da casa assassinada, 

publicada em 1959, trata-se de uma prosa-poética, ou melhor, de uma orquestra dissonante de 

paixões reprimidas e vozes silenciadas, delineadora do drama existencial vivido por uma família 
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instalada numa chácara interiorana que descende dos tempos do Império: os Meneses. 

O clima entusiástico instaurado em torno do romance, apesar de algumas críticas 

conservadoras, não permitiu que o romance fosse depositado no abarrotado baú das obras 

esquecidas. Cássia dos Santos, em sua tese de doutoramento voltada ao estudo da elaboração e 

recepção desse romance cardosiano, intitulada Uma paisagem apocalíptica e sem remissão: a 

criação de Vila Velha e da Crônica da casa assassinada (2005), aponta que houve entre 4 de 

abril e 12 de setembro de 1959, somente nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, 24 

artigos dedicados à Crônica. Dois grupos protagonizaram acaloradas discussões no meio 

jornalístico. Em um primeiro momento, estavam entre os apreciadores entusiastas, formados por 

Octávio de Faria, Walmir Ayala, Adonias Filho, Manuel Bandeira, Lêdo Ivo, Assis Brasil, 

Louzada Filho, Aníbal Machado, Pascoal Carlos Magno, Dinah Silveira de Queiroz, Eneida 

Vilas Boas Costa de Morais e Armindo Pereira. Depois, somaram-se a essas vozes, nomes como 

Paulo Hecker Filho, Antonio Olinto, Temístocles Linhares, Vitto Santos, Wilson Martins e José 

Carlos Oliveira. O grupo dos reticentes foi encabeçado por Olívio Montenegro e Sésimo de 

Miranda. 

Consumido pelo desejo de ―querer fazer quase tudo‖ (CARDOSO, 2012, p. 195), Lúcio 

Cardoso deixou uma das obras mais prolíficas da literatura brasileira, tendo recebido nos 

últimos vinte anos recortes e apreciações diversas. E, a despeito do amplo estudo de sua ficção, 

o teatro cardosiano ainda espera por avaliações críticas à altura de sua importância. E, mais do 

que isso, espera para ser levado aos palcos, pois ―as peças deixadas por Lúcio valem por sua 

problemática existencial, bem como por sua elaboração poética‖ (CARELLI, 1988, p. 88). 

Contrariamente ao que se pensava, Lúcio Cardoso já cultivava a dramaturgia muito antes 

de lançar Maleita. De acordo com Enaura Quixabeira Rosa e Silva (2004b, p. 142), ―ele já 

possui, desenhados por Santa Rosa, um cenário e esboços de figurino para uma peça sua. Isso 

em 1933!‖. Mas, somente na década de 1940 o escritor lançou-se com afinco nesse campo da 

arte, ainda que não conhecesse profundamente suas engrenagens. De acordo Arnoni Prado, o 

organizador do Teatro reunido (2006), de Lúcio Cardoso, em sua trajetória como dramaturgo, o 

autor enfrentou inúmeros ―senões‖ tanto da crítica quanto do público, por apresentar peças 

cingidas pela ―expressão ética da psicologia dos seres na fronteira da loucura, seres que, 

provocados pela reação dos semelhantes, recobram a consciência e acabam quase sempre por 

mergulhar em profundo desespero‖ (PRADO, 2006, p. 386). 

A publicação do volume do Teatro Reunido (2006) veio preencher uma lacuna na 

bibliografia literária de Lúcio Cardoso. Esta coletânea teatral, organizada e posfaciada pelo 

pesquisador Antonio Arnoni Prado, reúne as peças O escravo (1943), O Filho Pródigo (1947), A 
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corda de prata (1947), Angélica (1950), O homem pálido (1961), Os desaparecidos, Prometeu 

libertado e Auto de Natal. 

Criador apaixonado pela arte sob as mais variadas formas, entre as quais está a poesia, 

Lúcio Cardoso anotou nos Diários: ―É verdade que eu não saberia viver sem paixão; mas é 

verdade também que são tão poderosas suas forças na minha alma, que o seu tumulto me mata. 

Sobrevivo, pela graça de ser poeta.‖ (CARDOSO, 2012, p. 286). Ironicamente, sua poética 

continua encoberta por intensa névoa, diminuída na última década devido aos esforços de Ésio 

Macedo Ribeiro, quando da escolha da poesia cardosiana como objeto de estudo de sua 

dissertação de mestrado, defendida em 2001 na Universidade de São Paulo, intitulada O Riso 

Escuro ou O Pavão de Luto: um percurso pela poesia de Lúcio Cardoso, publicada no formato 

de livro no ano de 2006 com título homônimo pela Edusp em coedição com a Nankin Editorial 

e, mais recentemente, em 2011, com a publicação da edição crítica da Poesia Completa de 

Lúcio Cardoso pela Editora da Universidade de São Paulo, em uma edição de capa dura com 

1.120 páginas, obra progênita de sua tese de doutoramento, orientada pelo Prof. Dr. João Adolfo 

Hansen e defendida, em 2006. O escritor publicou em vida dois livros de poemas: Poesias 

(1941) e Novas Poesias (1944). Um terceiro livro, Poemas Inéditos foi publicado postumamente 

em 1982. 

Como bem salientou Mario Carelli, em seu Corcel de Fogo (1988), em diferentes 

―ocasiões, Lúcio Cardoso foi obrigado, para sobreviver, a fazer jornalismo  mais ou menos 

literário‖ (CARELLI, 1988, p. 115). A atividade jornalística, assim como o funcionalismo 

público, foi para muitos escritores brasileiros uma forma de subsistência, e ainda que permitisse 

a aproximação com a criação literária, era vista com mau agrado pelo escritor de Curvelo, 

conforme declarou: ―Só há uma cruz para o escritor: é a de ganhar o pão de cada dia com outros 

meios que não o da sua pena‖ (CARDOSO, 2012, p. 411). 

Valéria Lamego, inquieta devido à afirmação de Carelli acerca de ―um vazio curioso na 

bibliografia‖ de Lúcio Cardoso, procurou saber o que o escritor fez durante os anos 

correspondentes ao intervalo entre 1947 e 1953, período em que não publicou livros. O 

resultado dessa inquietude foi a já referida descoberta dos mais de 400 contos, os quais a 

pesquisadora dividiu em dois grandes blocos: ―contos gerais‖ e ―contos de crime‖. O primeiro 

bloco começa na década de 1930, com a publicação de ―Cantigas de Roda‖, estendendo-se até o 

início dos anos 1960, em um total de 31 contos publicados nos seguintes periódicos e 

suplementos: O Malho, Acadêmica, O Jornal, Folha da Manhã, ―Letras e Artes‖, Jornal de 

Letras, Revista d‘O Globo e O Estado de S. Paulo. Caracterizam os contos desse bloco as 

inovações temáticas, tateando com temas burgueses, urbanos em sua maioria, e na concepção 
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espaciotemporal. O segundo bloco teve início a 2 de abril de 1952, com ―Assassínio por 

engano‖ e terminou a 24 de julho de 1953, com ―Alberto‖, tendo vez no jornal A Noite, nas 

colunas ―O Crime do Dia‖, com 265 publicações e ―Novelinha do dia-a-dia‖, com 78 

publicações. O crime é leitmotiv desses contos, quer fossem homicídios, latrocínios, crimes 

passionais ou de ocasião, Lúcio Cardoso os estetizava e buscava perscrutar o drama humano. 

Lúcio Cardoso era um amante do cinema. Desde tenra idade colecionava recortes de 

jornais e fotografias de atores, inventava histórias tendo mesmo concebido ―uma espécie de 

lanterna mágica‖ (CARELLI, 1988, p. 23). Menino de traços efeminados, delicado e 

espirituoso, preferia as brincadeiras com as meninas e passava muito tempo em atividades 

diferentes dos outros meninos, conforme registrou sua irmã: ―Vivia debruçado sobre revistas de 

cinema, recortando e lendo tudo que se relacionava com os artistas e, bem pequeno ainda, 

conhecia mais daquela arte do que qualquer um de nós‖. (HELENA CARDOSO, 1974, p. 172-

173). Adulto, escreveu em 1949 o argumento e aventurou-se a dirigir A mulher de longe. 

Inquieto com as dificuldades técnicas e financeiras enfrentadas, o escritor deixou em seus 

Diários, longas páginas acerca da produção desse filme, de inquietação poética cujas cenas 

foram gravadas em Itaipu, de acordo com anotações dos Diários (2012). 

As primeiras filmagens de A mulher de longe datam de 31 de agosto de 1949. Os 

equipamentos assustam ao escritor, que diante dos muitos curiosos sente-se ―singularmente 

tímido‖. Inseguro, teme que a ambientação filmada nos primeiros oito takes não apresentem as 

condições de fotogenia requeridas pela história. Não obstante, ―o copião provou que o local 

possuía as condições exigidas, surgindo sóbrio, metálico e trágico, no quadro do pequeno salão 

de projeções do laboratório‖ (CARDOSO, 2012, p. 196). Mas desprovido de experiência, e 

precisando gerenciar grupos de quinze e vinte pessoas, Lúcio atordoa-se e sente ter errado: ―A 

cada instante, sinto que houve de minha parte um erro inicial: começar com cenas em conjunto, 

quando devia iniciar os trabalhos pelas filmagens isoladas‖ (CARDOSO, 2012, p. 196). O filme 

ficou inconcluso. 

 

A crítica universitária sobre Lúcio Cardoso 

 

Em pesquisa bibliográfica levada a cabo pelo Prof. Dr. Ésio Macedo Ribeiro (2012), um 

dos principais estudiosos da obra cardosiana no Brasil, o pesquisador e bibliófilo aponta que em 

1972 foi defendida por Guilherme Ferreira Silva, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da Universidade de São Paulo, a Dissertação de Mestrado em Sociologia intitulada 

Formas de Evasão em Lúcio Cardoso, primeiro dos 82 trabalhos acadêmicos, entre 
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monografias, dissertações de mestrado e teses de doutorado, sobre a obra de Lúcio Cardoso, 

defendidos até o ano de 2012. Afora esse levantamento, encontramos registrados, até o presente 

momento, no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, mais vinte e seis estudos, perfazendo 

um total de 108 trabalhos acadêmicos defendidos até o ano de 2018. 

A maior parte desses trabalhos volta-se para o estudo da Crônica da Casa Assassinada, 

último romance publicado em vida pelo autor e visto como sua mais importante obra. O restante 

se delineia em torno dos romances Maleita e Salgueiro, de tom regionalista; de A luz no 

subsolo, romance que em 1936 abalou os alicerces composicionais da prosa cardosiana, de Dias 

Perdidos, romance de cunho autobiográfico; das novelas O desconhecido, A professora Hilda, 

O anfiteatro e Mãos vazias; de Inácio, O enfeitiçado e Baltazar, novelas que compõem a 

Trilogia Mundo Sem Deus; das peças teatrais; da correspondência, em especial, aquela trocada 

com Clarice Lispector; dos contos; da pintura; do cinema, com pesquisas sobre o filme 

inconcluso A mulher de longe; das polêmicas e controvérsias em torno do escritor, da 

homossexualidade e da poesia, sem dúvida a face menos estudada de sua produção artística, mas 

não menos valiosa. 

Dentro desse universo de pesquisas, deparamo-nos com abordagens analíticas distintas, 

da obra de Lúcio Cardoso, provenientes das mais diferentes áreas do conhecimento, tais como a 

Teologia, a Sociologia, a Filosofia, a Psicanálise e, sobretudo, a Literária, nas quais se destacam 

os pesquisadores Mário Carelli, referência indispensável quando o assunto é Lúcio Cardoso, 

pois é o autor da Tese L‘univers romanesque de Lúcio Cardoso (1912-1968), defendida em 

1986, na Universidade de Paris III – Nova Sorbonne, da biografia Corcel de Fogo: vida e obra 

de Lúcio Cardoso (1912-1968), de 1988 e da edição crítica da Crônica da Casa Assassinada, 

que veio a público em 1991, pela Coleção Arquivos, assim como pela tradução desse romance 

para o francês; Ruth Silviano Brandão, compiladora do livro Lúcio Cardoso: a travessia da 

escrita (1998), líder do grupo de pesquisa na Universidade Federal de Minas Gerais, dedicado 

ao estudo da obra cardosiana; Enaura Quixabeira Rosa e Silva, pesquisadora alagoana autora de 

três importantes estudos sobre o autor: A alegoria da ruína: uma análise da Crônica da Casa 

Assassinada (1995), Lúcio Cardoso: paixão e morte na literatura brasileira (2004) e Do traje 

ao ultraje: uma análise da indumentária e do sistema de objetos em Crônica da Casa 

Assassinada (2009); Maria Terezinha Martins, autora do estudo Luz e Sombra em Lúcio 

Cardoso (1997); Teresa de Almeida, que escreveu sobre a ligação entre Lúcio Cardoso e Julien 

Green, no estudo Lúcio Cardoso e Julien Green: transgressão e culpa (2009); Elizabeth 

Cardoso, que se dedica ao estudo das personagens femininas na produção cardosiana, tendo já 

publicado o livro Feminilidade e transgressão: uma leitura da prosa de Lúcio Cardoso (2013); 
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Cássia dos Santos, responsável pelo estudo da recepção crítica do escritor mineiro, em Polêmica 

e Controvérsia em Lúcio Cardoso (2001); Marta Cavalcante de Barros, que publicou o livro 

Espaços de memória – uma leitura de Crônica da casa assassinada, de Lúcio Cardoso (2002); 

Beatriz Damasceno, doutora em Letras que se dedicou ao estudo dos anos em que o autor 

permaneceu afásico e hemiplégico, em decorrência do AVC sofrido em 1962, tendo detalhado a 

força inventiva do escritor após o referido problema de saúde, no estudo Lúcio Cardoso em 

corpo e escrita (2012); Hamilton dos Santos, autor da pequena biografia Lúcio Cardoso – nem 

leviano, nem grave (1987); Valéria Lamego, pesquisadora, editora e jornalista, que devotada ao 

estudo da produção contista cardosiana deu à luz o volume dos Contos da Ilha e do Continente 

(2012) e Ésio Macedo Ribeiro, um dos poucos nomes que se dedicou ao estudo da poesia de 

Lúcio Cardoso, vindo a publicar O Riso Escuro ou O Pavão de Luto: um percurso pela poesia 

de Lúcio Cardoso (2006) e a edição crítica da Poesia completa (2011), do escritor de Curvelo. 

 

Considerações Finais 

 

Lúcio Cardoso foi um inadaptado à vida e à sua condição existencial. Ele jamais se 

afastou do mal sobre o qual escrevia, pois, o drama que se propôs a representar com tinta e 

papel eram ramificações que se alastravam desde o mais recôndito da alma até a ponta de seus 

dedos. Ao escrever suas obras tendo por base os seus conflitos mais íntimos, Lúcio Cardoso 

criou uma espécie de ―vida escrita‖ (BRANDÃO, 2006), conforme pontuou em seus Diários: 

―Todos os meus livros eu os fiz à margem de minhas paixões, quando minhas paixões é que 

deveriam viver à margem de meus livros‖ (2012, p. 237). Destarte, desse entendimento da 

indissolubilidade entre sua escrita e sua natureza residia a constatação da crença no romance, 

naquele ―que foi criado com as vísceras, os ossos, o corpo inteiro, o desespero e a alma doente 

do autor, do que foi feito como se escarra sangue, contra a vontade e como quem lança à face 

dos homens uma blasfêmia‖ (CARDOSO, 2012, p. 553). 

Este trabalho pretendeu-se uma homenagem ao escritor mineiro de Curvelo, quando da 

passagem dos 50 anos de sua morte. Para tanto, buscou-se apresentar uma visão panorâmica 

sobre a obra e recepção crítica cardosianas desde a publicação de Maleita (1934) até Crônica da 

casa assassinada (1959), a sua obra-prima, na tentativa de mostrar o retrato desse escritor que 

por muito tempo permaneceu no ostracismo, mas que, felizmente, pelo trabalho de exímios 

pesquisadores de sua obra e da republicação de seus livros, está a deixar o indigno título de 

―ilustre desconhecido‖ para tomar o seu lugar no cânone da Literatura Brasileira. 
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IRACEMA E MACUNAÍMA: O DIÁLOGO ENTRE PASSADO E PRESENTE NA 

CONSTITUIÇÃO DE IDENTIDADE COLETIVA NACIONAL 

 

Sandra Mara Alves da Silva 

(UFC) 

 

Introdução  

 

Antes de dar início à discussão acerca de como os romances acima citados e seus 

respectivos autores apresentaram origens particulares do brasileiro e fazem dialogar passado e 

presente na constituição de nossa gente, contribuindo, assim, para o processo de reconhecimento 

da nossa identidade nacional, acreditamos ser necessário compreender o conceito de identidade 

de forma mais aprofundada, ressaltando a relevância do texto escrito, de um modo geral, e, mais 

especificamente, do literário no processo de identificação e legitimação de identidades 

nacionais, destacando, de forma mais precisa, a proeminência dos movimentos romântico e 

modernista dentro de um contexto brasileiro. Além disso, cabe entender melhor a relevância do 

mito dentro desse processo de composição de uma identidade, para, então, chegarmos à 

mitologia em âmbito nacional, mais precisamente nos movimentos literários aqui aventados. 

Dessa forma, cabe observar que, ao longo de muitos anos de estudo e pesquisa, a ideia de 

identidade tem sido discutida, repensada e reconceituada de acordo com diversas perspectivas, 

tais como a psicológica, filosófica, antropológica e sociológica (BARBOSA, s/d, p. 1). A seguir, 

faz-se um breve retorno aos conceitos já construídos, observando a sua relevância para a nossa 

abordagem em trono da identidade nacional brasileira, em especial aquela construída em obras 

Alencar e Mário de Andrade. 

Dessa forma, destacamos aqui, brevemente, a ideia de identidade apresentada por 

Calhoun (1994, p. 172 apud CASTELLS, 1999, p. 22), Michel Foucault (1978, p. 85) e Kathryn 

Woodward (2000, p, 8-9). Segundo estes estudiosos, de um modo geral, a identidade está 

relacionada ao autoconhecimento e à necessidade de reconhecimento de um povo por outro, de 

modo a estabelecer a distinção entre ―eu e outro‖, ―nós e eles‖, assim estabelecendo-se uma 

identidade capaz de permitir que o grupo seja identificado por si mesmo e pelos demais. Em 

suma, a identidade é relacional, ou seja, a existência de uma identidade depende da sua relação 

com a outra e da identificação ou da diferenciação.  

Neste sentido, a identidade, para se constituir, depende de outra que lhe seja oposta, que 

lhe faça jus ao processo de reconhecimento e identificação da diferença a ponto de uma 
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identidade distinguir-se de outra pelo que ela não é, ou seja, pela diferenciação entre elas; é isto 

que se percebe acerca dos dois grupos da constituição de nossa identidade no período do 

Romantismo, quando ela era marcada exatamente por aquilo que não era, a saber, portuguesa. 

Reforçavam-se, dessa forma, os elementos que diferiam o ―ser brasileiro‖ do ―ser português‖ 

como forma de constituição da identidade nacional (CANDIDO, 2006, p. 118).  

Obviamente, essa diferenciação, ao passo que pode ajudar a delinear identidades, 

também pode ser problemática, pois ela se sustenta na exclusão: se um indivíduo possui 

identidade X não poderá possuir identidade Y (WOODWARD, 2000, p, 8-9). Esse 

posicionamento acaba negando a existência de similaridades entre os grupos, não admitindo que 

possam existir entre eles elementos identitários compartilhados, por exemplo, se alguém 

determina a si mesmo como brasileiro estará, automaticamente, excluindo-se da identidade 

portuguesa, não sendo possível a observação das similitudes e afinidades entre brasileiros e 

portugueses, algo que, obviamente, existe, uma vez que esses grupos estabeleceram contatos 

que permitiram a assimilação de elementos culturais e simbólicos marcadores de identidades. 

Tendo ainda nosso objeto de análise em vista, é possível observar que, se no nosso Romantismo 

houve o esforço por avigorar as oposições entre o local e o universal, no nosso Modernismo 

ocorreu o oposto a disso: com seu posicionamento antropofágico, os modernistas buscaram 

infundir a superação das oposições extremas, pregando a atitude de ―devoração‖ dos valores 

estrangeiros (CANDIDO, 2006, p. 130). 

Outro conceito fundamental para nosso estudo é o de Manuel Castells, que leva a 

identidade para o âmbito social e admite que aquela seja a fonte de significado e de experiência 

de um grupo em sociedade (CASTELLS, 1999, p. 22), e, portanto, a definição de identidade é 

estabelecida a partir da sua relação com um povo, suas experiências e os sentidos que se 

constroem a partir disso. Para o estudioso, a identidade é o processo pelo qual os significados 

são construídos pelos atores sociais, e sua base é o atributo cultural – ou conjunto de atributos –, 

que prevalece sobre outras fontes de significados desses atores. Dessa forma, a identidade 

constitui-se, como ―fontes de significado‖ para os indivíduos, que as organizam e as constroem 

por meio do processo de individuação e autodeterminação (CASTELLS, 1999, p. 22-23). Desse 

modo, tanto na identidade individual quanto na coletiva, o ator precisará construir significados 

que lhes oferecerão autorreconhecimento e autodeterminação capazes de lhes permitir uma 

identificação ou uma diferenciação em relação aos demais atores. Esse significado fará o 

indivíduo reconhecer-se, por exemplo, como brasileiro em oposição ao estrangeiro. 

Dentro dessa perspectiva, ele define três tipos específicos de identidade, os quais levam 

em conta ―quem produz‖ a identidade, com ―quais objetivos‖ e a partir de ―quais elementos‖, 
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são eles: Identidade Legitimadora, estabelecida por instituições socialmente dominantes, com a 

finalidade expressa de ampliar seu domínio sobre os indivíduos; Identidade de Resistência, que 

se estabelece a partir da oposição de atores socialmente desvalorizados e estigmatizados a 

princípios e instituições dominantes, resistindo e sobrevivendo a essa dominação; e Identidade 

de Projeto, que se constitui quando os indivíduos fazem uso de elementos culturais (com 

destaque para a literatura e outros tipos de texto escrito) no processo de uma nova identidade 

com capacidade suficiente de redefinir sua posição social e até mesmo transformar a própria 

estrutura da sociedade (CASTELLS, 1999, p. 24). 

Quando pensamos no processo de construção da identidade nacional brasileira, dentro 

dos momentos históricos por nós delimitados, o que podemos observar é que, tanto no 

Romantismo quanto no Modernismo, a existência dessas formas de configuração identitária é 

percebida, e elas estão em constante relação. Durante o século XIX, tivemos um extraordinário 

esforço de nossa elite pensante no sentido de estabelecer as diferenciações entre portugueses e 

estrangeiros, com a notória intenção de valorização do local. Nelson Werneck Sodré explica que 

após a independência, o governo passou a incentivar o casamento entre índios e europeus, e os 

filhos desses casamentos, mestiços nascidos no Brasil, passaram a ter certos privilégios negados 

a outros grupos étnicos. Essa supervalorização do local a ponto de incentivar o nascimento de 

mais e mais mestiços em nosso país, os quais deveriam ser, efetivamente, considerados 

brasileiros legítimos e não mais indígenas ou portugueses ou africanos, e ainda os privilégios 

adquiridos pelo grupo de relevância dentro da sociedade da época representam bem os 

caracteres daquilo que para Castells seria uma Identidade de Resistência. 

Se antes priorizava-se o estrangeiro com, por exemplo, a distribuição de terras por parte 

da coroa lusitana aos nobres portugueses, as chamadas Capitanias Hereditárias, nesse novo 

contexto da valorização do local, estabeleceram-se embates entre os grupos e uma resistência 

por parte daqueles que eram reconhecidos como legítimos brasileiros, garantindo, assim, a 

efetivação e a sobrevivência dessa identidade a partir da constituição de novos princípios para 

essa sociedade. Nesse ínterim, constituíram-se instituições capazes de possibilitar o 

reconhecimento e a efetivação da de nosso caráter identitário nacional, de modo mais 

sistemático e racional, por meio da catalogação de documentos capazes de situar a nação 

historicamente, de delinear fatos históricos e definir heróis nacionais a serem lembrados; da 

composição de registros da geografia, da fauna e da flora brasileiras; e, ainda, da própria 

edificação de estabelecimentos oficiais, com pessoas responsáveis pelo desenvolvimento desses 

trabalhos catalográficos. Todos esses elementos reforçam o caráter legitimador da identidade 

brasileira no período anterior ao século XX. É possível perceber que instituições como Instituto 
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Histórico e Geográfico Brasileiro e oa trabalhos dos intelectuais que dele faziam parte foram 

responsáveis pela efetivação da nossa Identidade Legitimadora.  

Portanto, é possível perceber que durante o Romantismo brasileiro, as Identidades de 

Resistência e Legitimadora estavam intimamente relacionadas a ponto de se confundirem, pois o 

surgimento de instituições oficiais responsáveis por elaborar um conceito de nação para o Brasil 

não estava apartado do esforço dos brasileiros em diferenciarem-se dos portugueses 

apropriarem-se de seu país. 

Ainda nesse contexto, a forte produção literária com viés nacionalista de valorização da 

cor local e do nativo brasileiro – com destaque especial para o indianismo romântico – e, em 

especial, a vasta obra literária de José de Alencar – composta com intenções clara de abarcar ao 

máximo os vários aspectos da sociedade brasileira a partir da escrita dos chamados romances 

urbanos, regionalistas, indianistas, históricos – revelam no Romantismo a intenção de efetivação 

de uma Identidade de Projeto.  

Esse trabalho de valorização do local a partir da cultura e da arte, iniciado no 

Romantismo, se estende até meados do século XX, com o esforço dos modernistas, 

especialmente na figura de Mário de Andrade, em viajar ao longo das terras brasileiras, em 

conhecer a fundo a nossa gente com sua tradição e seus costumes, em valorizar aquilo que nosso 

povo produzia de mais artístico e mais original. A própria valorização tardia do Barroco 

brasileiro é uma vitória do esforço modernista de conhecimento e reconhecimento do valor da 

produção artística e cultural nacional. Francisco Iglésias nos fala sobre o quão destruidor e 

construtor o Modernismo foi para a arte e a cultura no Brasil. Para ele, de fato, os seguidores 

desse movimento foram os verdadeiros descobridores do nosso passado artístico, principalmente 

considerando que somente durante as viagens desses desbravadores pelas mais variadas regiões 

do país (Centro-Oeste, o Norte, o Nordeste, o Sul), à época bastante desconhecidas pelos centros 

culturais, é que foi possível o descobrimento e a valorização cultural e artística desses lugares. 

Toda essa ânsia do brasileiro de impor-se perante o português, toda essa a preocupação 

em estabelecer instituições oficiais com pessoas responsáveis por configurar a ideia de nação, de 

nacionalidade e identidade brasileiras, e, ainda, toda essa apropriação dos elementos culturais no 

sentido de valorizar a cor local, o nosso povo e a nossa cultura, revelam que no Brasil, durante 

os movimentos romântico e modernista, operaram-se as Identidades de Resistência, 

Legitimadora e de Projeto. Nossa identidade foi-se constituindo a partir de um forte esforço por 

estabelecer as oposições necessárias entre o local e o estrangeiro, entre o brasileiro e o 

português, entre o cá e o lá, além da necessidade de se efetivar essas oposições a partir de um 

trabalho sistematizado que fosse capaz de delinear os elementos nacionais que justificassem a 
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existência de uma nação com caracteres próprios e, nesse contexto, a literatura nacional, com 

destaque para a alencariana e andradeana, cada uma a seu modo, permitiram, ainda mais, a 

expansão dos motivos nacionais e a valorização da cultura nacional, permitindo que o povo 

brasileiro identificasse a si mesmo e a sua nação nessas obras. 

Em suma, é possível perceber que, no caso do caráter identitário brasileiro, os tipos de 

identidades definidos por Castells se entrelaçaram, que identidades que se iniciem de uma forma 

acabem tornando-se outra, isso pode ser percebido no processo de construção da identidade 

coletiva brasileira ao longo do Romantismo e do Modernismo. O que se iniciou, ainda em 

meados do século XIX, como Identidade de Resistência, por parte dos brasileiros que se 

opuseram ao poderio político, cultural e econômico português, culminou nas Identidades de 

Projeto e Legitimadora, uma vez que os agentes sociais da sociedade brasileira fizeram uso de 

elementos culturais, especialmente a literatura, e, ainda, estabeleceram instituições formais cujos 

objetivos eram construir uma nova identidade, a brasileira, com capacidade suficiente tanto para 

redefinir sua posição na sociedade quanto para reforçar o poderio dessa nova identidade sobre os 

indivíduos da nação, os quais passariam, mediante contato com as instituições e a produção 

cultural, a reconhecer tal identidade como sua. No Modernismo, porém, a Identidade de 

Resistência já havia sido superada, a necessidade da oposição Brasileiro X Português já há 

muito estava concretizada, reforçando-se ainda mais as Identidades Legitimadoras e de Projeto, 

haja vista o próprio projeto nacionalista modernista e a presença constante dos intelectuais do 

movimento nas instituições, a ponto de seu marco iniciador, a Semana de Arte Moderna de 

1922, ter se efetivado a partir da ocupação de um espaço criado com objetivo claro de 

divulgação da refinada arte europeia, o Teatro Municipal de São Paulo1. Ao por lado a lado arte 

nacional e arte estrangeira, o Modernismo foi capaz de ampliar o diálogo entre o local e o 

universal, construindo uma identidade nacional não mais de oposição, mas de autodeterminação 

e autoafirmação sem a necessidade expressa de negação do outro e de sua importância para o 

reconhecimento de quem somos. 

 

 

 

                                                             
1 No site oficial do Teatro Municipal de São Paulo, no texto que fala sobre a sua história, é possível ler que o 

espaço surgiu com o expresso objetivo de suprir os anseios das elites locais, acostumadas aos altos padrões 

europeus, por um local onde pudessem ter acesso à alta cultura: ―O Theatro Municipal surgiu para a cidade de São 

Paulo como um grande símbolo das aspirações cosmopolitas do início do século 20. Cada vez mais refinada e com 

mais recursos provenientes do ciclo do café, a alta sociedade paulistana espelhava-se em valores europeus e 

desejava uma casa de espetáculos à altura de suas posses para receber grandes artistas da música lírica e do teatro.‖. 

Disponível em: <http://theatromunicipal.org.br/espaco/theatro-municipal/#historia>. Acesso em: 21 abr. 2017. 

http://theatromunicipal.org.br/espaco/theatro-municipal/#historia


 

 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

869 

 

Memória, mito e identidade coletiva 

 

Com essas reflexões, temos agora em mente as ideias de Joel Candau, para quem a 

identidade está associada à ideia de memória. Em Memória e identidade, o estudioso trabalha 

com vários conceitos, destacado dentre eles os níveis de memórias: a protomemória, a memória 

propriamente dita e a metamemória. A primeira é uma memória no nível mais baixo, constitui-

se nos saberes e experiências compartilhadas pelos indivíduos socialmente, são as ações, as 

experiências e os aprendizados transmitidos no convívio social, tais como os gestos e a 

linguagem; o segundo nível de memória é aquele que se constitui mediante recordações ou 

reconhecimentos a partir de invocações de lembranças autobiográficas ou que pertencem a algo 

maior, ―como saberes, crenças, sensações, sentimentos‖, para Candau, essa memória é de alto 

nível; o terceiro nível de memória é a representação feita pelos indivíduos da memória, é o 

reconhecimento que dela eles têm, são as associações desses indivíduos com o passado, e, 

portanto, é a metamemória que se explicita a construção da identidade e está relacionada à ideia 

de memória coletiva (CANDAU, 2012, p. 23-24). 

Há no texto de Joël Candau uma discussão em torno da recordação, enquanto ordenação 

e classificação do mundo, e da expansão da memória humana, enquanto transmissão e fixação 

de um passado. O processo de recordação é uma forma de organização e classificação do 

mundo, no sentido de que, mediante nomeação e ordenação dos diversos mundos na memória, o 

indivíduo é capaz de construir e impor sua própria identidade, dessa ordenação, por exemplo, 

sairá a capacidade do sujeito de distinguir o presente do passado (CANDAU, 2012, p. 84-85). 

Além disso, a expansão da memória humana é fundamental no processo de manutenção da 

lembrança de fatos do passado. Os elementos capazes de fixar o passado, como textos escritos, 

comemorações e monumentos, são capazes não só de manter vivos fatos outrora ocorridos, mas 

também de torna-los familiares, limitando, assim, a sua interpretação, daí a existência de uma 

memória que é compartilhada entre os diversos indivíduos, pois, uma vez que ela é comum, a 

eles não é permitida uma transmissão desregrada (CANDAU, 2012, p. 118-125). 

Dentro desse contexto, é possível pensar o papel da mitologia e das literaturas de 

fundação no processo de fixação de um passado e de construção de uma identidade que seja 

compartilhada. Candau explica que ―o momento original, a causa primeira é sempre um desafio 

para a memória e identidade‖, daí o retorno às origens está sempre atrelado às questões 

culturais, o que impede o esquecimento total do passado e a criação de novas origens. 

Dessa forma, como afirma Candau, aquilo que é verdadeiro no âmbito individual – 

nascimento, batismo, memórias ancestrais, acontecimentos inaugurais de linhagem, etc. – 
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também o é, e talvez ainda mais, em âmbito coletivo, as cosmogonias, as teogonias, as viagens, 

as rupturas inaugurais, as narrativas e textos de fundação, em suma, todos os discursos que 

marcam os acontecimentos originais de um grupo terão papel fundamental na definição de 

identidades tanto individuais quando coletivas (CANDAU, 20112, p. 96). 

Todas essas narrativas serão recuadas no tempo e marcarão uma origem longínqua para 

seus povos, apresentarão seus ancestrais com sua visão sobre o mundo circundante e suas ações, 

extremamente decisivas na configuração do povo que se forma. O efeito desse recuo no passado 

será ainda mais intenso nos mitos de origem, segundo Candau, caracterizam-se por estarem 

situados ―fora do tempo‖; ―há muito tempo‖, ―no começo‖, ―no tempo do sonho‖, em ―tempos 

imemoriais e passados‖, ―além do tempo‖, em um tempo que ―não veremos mais‖ e, 

concomitantemente, esse tempo passado e que não volta mais condiciona o presente de quem 

narra, de modo que a relação entre o povo e o seu mito tornar-se tão intensa, que aquele 

considera-se o único beneficiário deste. 

Dessa forma, é possível perceber que o mito retorna a questão da identidade de um povo 

ao âmbito da semelhança e da diferença, ajudando a determinar quem faz parte de um grupo e 

não faz; quem compartilha as mesmas origens e quem não; com quem os indivíduos de um 

grupo se identificam e de quem eles se diferenciam, bem de acordo com o que vimos em linha 

geral sobre os conceitos tradicionais de identidade. Portanto, um mito permite não apenas 

invocar uma origem comum entre os indivíduos de um grupo, mas também acentua a separação 

entre esse grupo e os demais ao seu redor. 

 

Considerações Finais 

 

Em Iracema e em Macunaíma há, sem dúvidas, uma narrativa mítica de origem do povo 

brasileira, baseada especialmente na figura do mestiço, em Iracema, sua concretização dá-se 

com o nascimento de Moacir, em Macunaíma, ela se apresenta desde o início da narrativa. Cada 

autor deu ao povo brasileiro a sua narrativa para o nosso povo, o tempo mítico apresenta-se nos 

romances, principalmente, pela profunda relação harmonia entre os seus protagonistas e o 

ambiente circundante, um verdadeiro panteísmo. E esse tempo mítico estabelece um contato 

com o tempo histórico, e é nesse ponto que o modo como cada autor desenvolve seu mito de 

origem aprofunda mais ainda suas particularidades: em Iracema há uma cisão entre mítico e 

histórico que acontece no momento em que a protagonista relaciona-se com Martim, abandona 

sua tribo e passa a viver e a sentir as dores de uma vida fora do ambiente harmônico onde vivia 

anteriormente. Ao morrer, ela retorna a sua condição inicial, saindo do tempo histórico e 
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voltando a ser mito, momento simbolizado pelo canto da jandaia no olho do coqueiro; em 

Macunaíma há uma comunhão permanente entre o tempo mítico e o tempo histórico, a 

protagonista transita livremente entre um e outro, há uma ―linearidade eterna‖ entre o mito e o 

histórico que se revela, por exemplo, no constante diálogo entre Macunaíma e personagens 

míticas e, ainda, na sua morte e a ressurreição.  
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Introdução 

 

Neste artigo, vamos analisar o espaço e o tempo do conto Ana Davenga, de Conceição 

Evaristo, que se encontra no livro Questão de pele: contos sobre o preconceito racial, 

organizado por Luiz Rufatto, e publicado pela editora Língua Geral, em 2009. 

Esse conto trata de uma mulher que se apavorou ao não ver seu homem no barraco em 

que os dois moravam, porém não sabia da festa de aniversário que lhe haviam preparado. 

O enredo acontece principalmente numa favela, pois ele possui muitos flashbacks por 

parte da protagonista Ana Davenga, que se lembrava de acontecimentos anteriores que 

envolviam a história de seu homem, Davenga. 

A autora do conto a ser analisado, pertence à literatura afro-brasileira e todas as suas 

obras retratam personagens desprivilegiadas socialmente como mulheres negras, homens 

negros, excluídos, que vivem à margem da sociedade. Também isso ocorre nas principais 

personagens do conto Ana Davenga, uma vez que situadas num lugar e num tempo 

simultaneamente ou não, conduzem todo o desenrolar do enredo. Assim, como essas dimensões 

espaciais e temporais constituem as personagens do e no conto? 

As personagens desse conto são determinadas ao se situarem no espaço e no tempo 

concomitantemente ou não concomitantemente, apenas o enredo sofre as marcas dessas duas 

dimensões, pois o tempo é histórico e o espaço adquire seus sinais sócio-históricos e culturais. 

Diante disso, Bakhtin (1998) adverte que o espaço e o tempo não podem ser estudados 

isoladamente, visto que um constitui o outro e as personagens são constituídas por eles, 

alterando-as. Essa relação de tempo-espaço é uma das categorias bakhtinianas e é conhecida de 

cronotopo. 

Para responder a pergunta de pesquisa recorremos à carnavalização, outra categoria 

bakhtiniana, Bakhtin a definiu como um recurso que o enunciador se apropria para a inversão de 
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valores a ponto de ridicularizar, protestar em que o povo se liberta e/ ou se vinga das classes 

privilegiadas. 

Desta forma, neste artigo, pretendemos verificar como o enunciador delineia o tempo-

espaço no enredo, utilizando as categorias bakhtinianas, cronotopo e carnavalização, para que 

possamos entender o papel do enunciador no enredo. Mas antes, expomos uma síntese do conto. 

 

Resumo do conto Ana Davenga 

 

O conto Ana Davenga, de Conceição Evaristo, relata a história de uma mulher chamada 

Ana Davenga que mora em um barraco situado na favela e ela se percebe sozinha sem seu 

homem, Davenga. Nesse momento, Ana Davenga, apavorada, lembra-se como conheceu 

Davenga; como foi a reação dos companheiros dele ao saberem que o chefe iria colocar uma 

mulher no barraco; como era o ato sexual de Davenga; o que Davenga fazia para sobreviver; 

quem eram as suas vítimas e como ele via seus relacionamentos com outras mulheres, 

principalmente, com Maria Agonia. 

Porém, Ana Davenga não compreendia o porquê das pessoas que encontravam no 

barraco estarem tão calmas mesmo com a ausência do chefe, pois a falta de um, era perigo aos 

demais da comunidade. Enquanto Ana pensava, Davenga entrou no barraco e abraçou sua 

amada, pois percebeu a aflição na face dela. Davenga havia preparado uma surpresa para Ana, 

uma festa de aniversário. 

Após a festa, Davenga retirou as pessoas que estavam no seu barraco e pediu que seus 

companheiros ficassem em alerta. Ana e Davenga finalmente ficaram sozinhos no barraco, 

porém, no ápice da relação sexual o local foi cercado e invadido por dois policiais, um pela 

porta e outro pela janela, estando este, armado com uma metralhadora. 

Davenga, posto nessa situação, sabia que iria morrer, pois não queria ir à prisão. Então, 

optou em lutar na tentativa de Ana sobreviver ao embate e quem sabe encontrar outro rumo. No 

entanto, os dois e um dos policiais morreram durante o combate.  

 

Cronotopo e carnavalização no conto Ana Davenga 

 

O conto Ana Davenga, escrito por Conceição Evaristo, possui uma linguagem simples, 

de fácil entendimento e frases curtas. Vejamos um trecho do conto: 

 

As batidas na porta ecoaram como um prenúncio de samba. O coração de Ana 
Davenga naquela quase meia-noite, tão aflito, apaziguou um pouco. Tudo era 
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paz então, uma relativa paz. Deu um salto da cama e abriu a porta. Todos 
entraram, menos o seu. Os homens cercaram Ana Davenga. As mulheres 

ouvindo o movimento vindo do barraco de Ana foram também. De repente, 

naquele minúsculo espaço coube o mundo. Ana Davenga reconhecera a 
batida. Ela não havia confundido a senha. O toque prenúncio de samba ou de 

macumba estava a dizer que tudo estava bem. Tudo paz, na medida do 

possível. Um toque diferente, de batidas apressadas, dizia de algo mau, ruim, 
danoso no ar. O toque que ela ouvira antes não prenunciava desgraça alguma. 

Se era assim, onde andava o seu, já que os das outras estavam ali? Por onde 

andava o seu homem? Por que Davenga não estava ali? (2009, p.151) 

 

Observamos que durante a narrativa o enunciador não se preocupou em descrever em 

mínimos detalhes os ambientes que rodeavam as personagens. Porém, a sua maior preocupação 

é divulgar como era a relação dessa comunidade, principalmente, após a chegada de Ana 

Davenga ao morro. 

O fragmento retirado do conto exemplifica muito bem a interação desses moradores. Na 

verdade, o enredo todo mostra os códigos estabelecidos pelos moradores como o som da batida 

na porta, a ausência de um dos homens significava perigo aos demais, o destino das crianças, 

aliás, de todos os habitantes do morro, a inferência que Ana Davenga fazia sobre o serviço de 

seu homem, os rituais e festas que faziam e outros aspectos relevantes. 

Enfatizamos também que todos os homens da favela trabalhavam juntamente com ele e 

como os códigos (a batida na porta e a presença de todos os homens no barraco) que davam a 

transparecer tranquilidade, a ausência de seu homem tornava-se incoerente aos fatos. É a partir 

disso, que Ana Davenga recorre às lembranças para encontrar justificativas acerca do sumiço de 

Davenga. Assim, a partir das recordações de Ana, por meio dos flashbacks, o leitor pode se 

situar e compreender a narrativa, as ações das personagens, conhecer a organização e os 

costumes daquele povo. 

Esse desencontro que ocorre com as personagens principais, Ana Davenga e Davenga, 

compõe um dos motivos que perduram ao longo do enredo, concretizando o cronotopo. O 

cronotopo é a relação entre as noções de tempo e espaço artisticamente assimiladas e 

perceptíveis no enredo das narrativas. 

Bakhtin explana os motivos isolados que constituem o enredo, ―tais como: encontro, 

despedida (separação), perda, obtenção, buscas, descoberta, reconhecimento, não 

reconhecimento e outrosˮ (1998, p. 222). O autor se interessa pelo encontro no qual o tempo e o 

espaço tornam-se indissolúveis e inseparáveis mas não se fundem, concretizando o cronotopo. 

Diferente do romance grego, gênero o qual Bakhtin analisa o cronotopo primeiramente, 

o conto Ana Davenga abre com um desencontro, pois ambas as personagens não estavam ―no 



 

 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

875 

 

mesmo lugarˮ e ―no mesmo tempoˮ, sendo um motivo que eclode, incentivando no 

desenvolvimento narrativo. 

Para o enredo não conter lacunas, o enunciador usa como recurso o flashback. Pode-se 

dizer que o flashback nesse conto possui pequenas estórias que esclarecem ou prolongam o 

desfecho do enredo principal, que era a festa de aniversário de Ana Davenga. 

Nesse conto, o enredo possui vários flashbacks e alguns deles se encontram dentro de 

outro. Vejamos o seguinte esquema: 

 

Figura 01 - Esquema do enredo do conto Ana Davenga 

 

 

 

Verifica-se que o enredo principal é linear estando no mesmo nível e trata da realização 

de uma festa surpresa para se comemorar o primeiro aniversário de Ana Davenga. As demais 

são flashbacks. O primeiro explica como Ana foi recebida pela comunidade, principalmente 

pelos homens. Após esse flashback, o enredo volta a sua linearidade. Em seguida, vem uma 

sucessão de flashbacks que tem a função de adiar o desfecho, de comentar sobre as personagens 

e seus costumes no ponto de deixar o leitor informado sem nenhum questionamento a respeito. 

Quando o enunciador relata como Davenga conheceu Ana essa estória se conecta com 

outra, a do dia do assalto ao político, porque aquela depende dessa ―Foi por aqueles dias do 

assalto ao deputado que Davenga conheceu Ana‖ (EVARISTO, 2009, p. 155). O mais 

interessante é que depois de mencionar sobre o assalto retorna a estória anterior a de como os 

dois se conheceram. A convivência de Ana Davenga fez com que ele lembrasse e contasse a ela 

sobre Maria Agonia. Sendo outro flashback, considera-se como uma conexão do anterior. Ao 

término, a narrativa torna-se linear novamente encaminhando para o seu desfecho. 
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Por meio dos flashbacks, as personagens são constituídas pela interação 

cronotopicamente, pois a depender do tempo-espaço, o enredo nos revela a concepção de 

homem e de mundo(s) presente(s) nesse conto. 

 
No desenvolvimento da enunciação, o tempo e o espaço desempenham funções 
edificantes na construção do enunciado e do enunciador. Sendo que o tempo é 

o elemento responsável pela ordem interna das ações, enquanto o espaço 

trabalha com o exterior, por onde a ação perpassa. Assim, a imagem literária se 

concretiza na cronotopicidade, ou seja, a partir do elemento espaço-temporal. 
De acordo com Bakhtin, na literatura encontram-se múltiplos tempos que 

correspondem a diferentes indivíduos e às diferentes esferas de suas atividades. 

(OLIVEIRA; FREIRE, 2011, p. 3) 

 

O enredo é constituído de tal forma que o leitor é convencido e dificilmente duvida ou vê 

lacunas para assim expor seus questionamentos, visto que na composição do enredo, o 

enunciador pondera aspectos reais e fictícios para o desenrolar a sua estória, já mencionado 

pelos antigos como verossimilhança, em que ―o tempo do discurso pode ser linear, enquanto o 

tempo da história é pluridimensionalˮ (OLIVEIRA; FREIRE, 2011, p. 3). 

Com efeito, o tempo-espaço altera as personagens, visto que a identidade delas é 

constituída pelas marcas dessas dimensões. No mundo público, as personagens, principalmente 

Davenga, eram tratadas com funções diferentes do particular. Tanto na favela como nas ruas, ele 

é revestido de poder, já no relacionamento sexual, é Ana que se empodera diante dele, desde o 

primeiro encontro. 

Vejamos uma passagem como exemplo: 

 
Sabia porém que devia ficar atento. Estava atento, sim. Estava atento sim aos 

movimentos e à dança da mulher. Ela lhe lembrava uma bailarina nua, tal qual 
a que ele vira um dia no filme da televisão. A bailarina dançava livre, solta, na 

festa de uma aldeia africana. (EVARISTO, 2009, p. 156). 

 

Conforme o enunciador descreve o que Davenga fez após o assalto, ocorreu aos poucos 

uma desconstrução do nosso pensamento, pois se viu que Davenga devia estar atento ao 

movimento da festa e não aos de Ana. E quando se fala em bailarina pensamos em uma mulher 

branca dançando num teatro com arranjos harmônicos de ópera, por exemplo, uma arte erudita. 

Logo, encaramos com uma desconstrução simbólica, porque o enredo desfez uma expectativa 

construída pela sociedade. 

Antes de apresentar o cronotopo, Bakhtin demonstrou a categoria exotopia que  ―trata da 

questão da criação individual. Já o cronotopo trata de uma produção da história. Designa um 

lugar coletivo, espécie de matriz espaço-temporal de onde várias histórias se contam ou se 

escrevem‖ (AMORIM, 2006, p.105). 
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a arte que está preocupada em inovar o sistema simbólico. Por sistema 

simbólico, entenda-se todo um complexo de esquemas e estruturas que já 
estão incorporados ao imaginário coletivo. E isso pode acontecer tanto na 

forma quanto no conteúdo. (SILVA, 2009, p. 186). 

 

A desconstrução ocorre no enredo todo e se o leitor não estiver atento passa por 

despercebido, uma das características centrais da esfera estética e o conto está englobado pelo 

processo de carnavalização que pode se dizer também que envolve o dialogismo. No entanto, 

para se compreender a relação desses termos, vejamos a definição de cada um: 

 
O dialogismo parte do princípio linguístico segundo o qual todo o ato de 
linguagem sempre leva em conta a presença, ainda que invisível, de alguém 

para quem se fala ou escreve. (SILVA, 2009, p. 181). 

Na carnavalização há uma inversão dos valores da vida cotidiana, numa 

espécie de libertação coletiva, e o poder é ridicularizado, vítima de uma 
espécie de ―vingança‖ por parte do povo. (Idem, p. 183). 

 

Destacamos que a sociedade constitui paradigmas já formados e com o aproveito disso a 

carnavalização os transforma alterando os paradigmas anteriores. Como por exemplo, a 

bailarina de uma festa de aldeia africana.  

A carnavalização está presente na narrativa. O enunciador procura recursos presentes na 

realidade e os inverte para se adequar ao enredo. Todas as personagens e suas ações são 

carnavalizadas, pois havia uma comunidade que possuía um representante, Davenga, que era 

negro, pobre, bandido, que juntamente com seus companheiros estabelecia a sobrevivência e a 

segurança de todos na favela; a passagem do nome de Davenga para Ana simbolizava a união 

oficial, o casamento; o jeito de Davenga com seu lado sensível, como o gozo-pranto diante de 

Ana; o medo do político ao encontrar Davenga; o carro do político que designava como símbolo 

de prisão aos ricos poderosos; a cueca do político era símbolo de corrupção ou rejeição dos 

pobres; o riso de Davenga em relação à situação do político como uma espécie de protesto 

revertendo humilhação dos pobres causada por esse; a representação de Maria Agonia, uma 

pessoa que usava a ascensão social para se proteger; a visão da patrulhinha segundo Davenga; e 

o primeiro e único aniversário de Ana Davenga. 

O aspecto de carnavalização mais intenso no enredo é a perturbação da dor durante uma 

festa e o momento único de alegria acompanhado de morte. 

Vejamos os elementos de carnavalização: 

 
o barraco de Davenga era uma espécie de quartel-general, e ele, o chefe. 
(EVARISTO, 2009, p. 152) 

[...] Ana resolveu adotar o nome dele. Resolveu então que a partir daquele 

momento se chamaria Ana Davenga. (op.cit, p. 157). 
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Davenga, que era tão grande, tão forte, mas tão menino, tinha o prazer 
banhado em lágrimas. (op. cit, p. 153) 

O deputado tremia, as chaves tilintavam em suas mãos. (op. cit, p. 155). 

Quando arrecadou tudo, empurrou o homem para dentro do carro. (op. cit,  p. 
155) 

Não, doutor, a cueca, não! Sua cueca não! Sei lá se o senhor tem alguma 

doença ou se tá com o cu sujo! (op. cit, p. 155) 
Davenga tinha o peito explodindo em gargalhadas, mas conteve o riso. (op. 

cit, p. 155) 

Vê só, se ela, crente, filha de pastor, instruída, iria deixar tudo e morar com 

um marginal, com um bandido? (op. cit, p. 158) 
Daí a pouco passaria por ali uma patrulhinha. (op. cit, p. 155) 

Era a primeira vez na vida, uma festa de aniversário. (op. cit, p. 160). 

 

Observando esses trechos que se interligam com a realidade de forma inversa, não 

desconhecendo seu modelo posto pela sociedade pode-se dizer uma relação dialética ―sociedade 

influenciando a obra, que por sua vez influencia a sociedade, num equilíbrio dinâmico‖ 

(SILVA, 2009, p. 187). Mas não se esqueça do processo de singularização que abrange no conto 

não mais se assemelhando com a realidade. Assim, 

 

carnavalização e dialogismo não são conceitos muito distantes. Através da 

carnavalização, a literatura nos mostra a Alteridade, que é todo e qualquer 
modo de pensar, sentir e ver o mundo que não seja exatamente numa relação 

de oposição/complementaridade com o Outro. Enxergar o ponto de vista do 

Outro é uma forma de Diálogo. (SILVA, 2009, p. 183). 

 

O diálogo entre o conto e a realidade é tão evidente que o leitor deixa ser persuadido pela 

narrativa apresentada. O enredo tem algumas semelhanças como as pessoas costumam falar 

como ―pois é, doutor, a vida não tá fácil!ˮ (EVARISTO, 2009, p. 155) entre outros. Outro 

exemplo é o cronotopo que é ―conjunto de relações necessárias entre o espaço e o tempo na obra 

de arte literáriaˮ (SILVA, 2009, p. 185). Nesse conto, a aplicação desse conceito é um pouco 

complicada por causa dos recuos do flashback que remetem a um passado mais distante. Mas 

olhando para a narrativa há uma predominância de lugar, pois Davenga não se retirava da 

periferia para o centro em exceção ao caso do assalto ao deputado e de Maria Agonia. Então, o 

local que o enredo prevalece é o da favela. 

Essa autora participa de um movimento Literafro e suas obras pertencem à literatura 

afro-brasileira, logo, esse conto dialoga com um sujeito coletivo, embora expressa 

particularmente o sujeito que compõe esse grupo. Com a criação desse movimento, os autores 

almejam constituir a identidade e a alteridade dos cidadãos negros, em busca de dar voz aos 

excluídos. 
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Conclusão 

 

Observamos que esse conto Ana Davenga, de Conceição Evaristo, mesmo sendo 

estruturado por uma linguagem coloquial com frases curtas, ele retrata de uma realidade 

bastante presente nos dias de hoje. Acreditamos que esses contos que falam de aspectos do dia a 

dia são abordados principalmente na literatura contemporânea. Apesar desse conto ter uma 

estrutura simples, a sua análise torna-se um grande desafio para qualquer crítico literário. 

Verificamos a importância do cronotopo para a análise desse conto, pois as personagens 

são constituídas pelo tempo-espaço, pois essas dimensões se relacionam sendo indissolúveis 

mas não se fundem, abarcando todo enredo. Com essa categoria podemos apreender a 

funcionalidade dos flashbacks, que não só servem para adiar o desfecho da história, mas para 

formar a identidade das personagens a partir da alteridade. 

A carnavalização foi outra categoria bakhtiniana apresentada durante a análise do conto. 

A partir dela que o enunciador inverte os valores iniciais e produz novos significados afim de 

protestar as desigualdades sociais, estabelecendo diálogo com outros textos e enxergando os 

pontos de vista do outro. 
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TU PAÍS ESTÁ FELIZ, DE ANTONIO MIRANDA: UMA LEITURA 

INTERSEMIÓTICA NA POESIA 

 

Valter Gomes Dias Junior
1
 

(SEE-PB) 

 

Introdução 

 

A partir de meados do século XX, as contribuições artísticas tenderam a ser construídas e 

(re)construídas visando à inovação, diante da necessidade do artista de acompanhar e interagir 

com a evolução do mundo que o circunvizinha. A Literatura, enquanto arte, absorve também 

esse perfil de inovação erigindo, com isso, um novo fazer artístico literário contemporâneo. Um 

dos construtores desse perfil artístico inovador é o poeta Antonio Miranda2 (1940 - ) por tratar-

se de um artista da palavra aberto à elaboração de uma poesia sem limites. Pelo nível de 

dinamicidade sígnica de sua produção literária e por sua poesia ser edificada intersignicamente, 

entre elas o livro TU PAÍS ESTÁ FELIZ (1971), direcionamo-nos às leituras da semiótica 

teorizada pelo criador desse conceito: Charles Sanders Peirce, por tratar-se de conceitos que 

contribuem muito à compreensão do fazer poético contemporâneo.  

Dentre as poesias presentes no mencionado título, procuraremos dar ênfase na 

metapoesia pelo fato de ser um estilo poético que argumenta e teoriza sobre a poesia 

relacionando-a com o contexto sociopolítico da época em que foram elaborados estes poemas. 

Antonio Miranda é um poeta contemporâneo ao seu tempo. Ele possui um olhar crítico-analítico 

para a sociedade e para as estruturas políticas que interferem no meio social. Sua voz poética 

põe sob observação e, principalmente, sob questionamento a complexidade das relações 

humanas e das estâncias sociopolíticas. Trata-se de um artista da palavra inquieto diante daquilo 

que visualiza e com o que ele vivencia. Por isso, ele exterioriza, através da poesia, sua voz 

opositora contra um regime manipulador, opressor e, mormente, aniquilador da dignidade 

humana. 

O período social e político questionado por Antonio Miranda é justamente o da Ditadura 

Militar o qual, no Brasil, surgiu em 1 de abril de 1964 e findou em 15 de março de 1985, ou 
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Comunicação pela USP (1987), com Mestrado em Biblioteconomia na Lougborough University of Technology – 

LUT – Inglaterra (1975). Graduação em Biblioteconomia pela Universidad Central de Venezuela.  
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seja, foram, praticamente, duas décadas de uma fase de censura à arte de maneira geral, de 

opressão à liberdade de expressão e, sobretudo, de exílio e tortura àqueles que se rebelaram 

contra esse regime desumano e aniquilador. A América Latina, como um todo, 

lamentavelmente, sofrera com a ação repressiva do sistema militar ditatorial. Os poemas de TU 

PAÍS ESTÁ FELIZ (1971) denunciam esse momento e lançam um olhar esperançoso de 

mudanças contra esta dura e conflitante realidade.  

 

O signo poético e a semiótica peirceana 

 

As leituras tecidas sobre as linhas poéticas de TU PAÍS ESTÁ FELIZ versarão sobre um 

olhar intersemiótico, porque, segundo Décio Pignatari, ―toda poesia, aliás, é intersígnica‖ (1987, 

p. 98). Ou seja, na análise de um texto poético não podemos observar apenas o código escrito, 

porém o jogo sonoro das aliterações e assonâncias, o encadeamento rítmico, as paronomásias 

materializadas nas rimas, enfim, toda amálgama das percepções sensoriais: o olfato, o tato, a 

visão, o paladar e o tato, pois elas correspondem-se entre si. Essa correlação intersígnica 

fortalece e enriquece uma leitura poética. E para entendermos melhor como se organiza uma 

análise fundamentada na semiótica peirceana, apresentaremos como Peirce estrutura o signo. 

Esse teórico norte-americano depreende o universo sígnico numa relação triádica, em que o 

primeiro seria o representâmen (ou signo); o segundo, o objeto; e o terceiro, o interpretante.  

Diante dessa tríade, Peirce edificou seus estudos sobre o signo baseando-se em três 

tricotomias. A primeira refere-se à relação do signo consigo mesmo, a segunda deste para com o 

seu objeto e a terceira deste com seu interpretante. Nosso estudo consiste sobre a segunda 

porque, para o semioticista que a criou ela é a mais importante: ―a mais importante divisão dos 

signos faz-se em Ícones, Índices e Símbolos‖. (PEIRCE, 2012, p. 64. Grifos do autor) Acerca 

dessa tríade, Peirce explica-a individualmente: 

 
um signo pode ser icônico, isto é, pode representar seu objeto principalmente 

através de sua similaridade, não importa qual seja seu modo de ser. Se o que se 

quer é um substantivo, um representamen icônico pode ser denominado de 
hipoícone. Qualquer imagem material, como uma pintura, é grandemente 

convencional em seu modo de representação, porém em si mesma, sem legenda 

ou rótulo, pode ser denominada hipoícone. Os hipoícones, grosso modo, podem 
ser divididos em de acordo com o modo de Primeiridade de que participem. Os 

que participam das qualidades simples, ou Primeira Primeiridade, são imagens; 

os que representam as relações, principalmente as diádicas, ou as que são assim 

consideradas, das partes de uma coisa através de relações análogas em suas 
próprias partes, são diagramas; os que representam o caráter representativo de 

um representâmen através da representação de um paralelismo com alguma 

outra coisa, são metáforas. (PEIRCE, 2012, p. 64. Grifos do autor) 
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Ante o exposto, compreendemos que o ícone se posiciona através de um processo de 

similaridade, de comparações e de aproximações. A imagem é quando um ser representa outro 

ser; o diagrama é quando existe aproximação sistêmica das partes entre si, por exemplo, frases 

que se relacionam pela mesma estrutura sintática; e as metáforas são comparações paralelas 

entre seres diferentes. Exemplificaremos essas categorias na leitura dos poemas. Quanto à 

segunda denominação sígnica, ―um Índice ou Sema [...] é um Representâmen cujo caráter 

Representativo consiste em ser um segundo individual‖ (PEIRCE, 2012, p. 66. Grifos do autor), 

isto é, ―todo individual é um Índice degenerado de seus próprios caracteres‖. (PEIRCE, 2012, p. 

67) Essa nomenclatura de índice degenerado corresponde a um estado de referência e se assim o 

é, ele condiciona-se a ser subíndices:  

 
Subíndices ou Hipossemas são signos que se tornam tais principalmente através 

da conexão real com seus objetos. Assim, um substantivo próprio, um 

demonstrativo pessoal, um pronome relativo ou a letra que se aplica a um 
diagrama, denota o que denota em virtude de uma conexão real com seu objeto, 

mas nenhum desses elementos é um Índice, dado que não são individuais. 

(PEIRCE, 2012, p. 67. Grifos do autor) 

 

Interpretando o conteúdo, os índices surgem como indicadores, ou melhor, sinalizadores 

do seu objeto. No que se refere à literatura, os subíndices são as estruturas mais apontadas na 

arte verbal. No que tange ao último universo sígnico da segunda tricotomia peirceana, vemos 

que ―um Símbolo é um Representâmen cujo caráter representativo consiste exatamente em ser 

uma regra que determinará seu Interpretante. Todas as palavras, frases, livros e outros signos 

convencionais são Símbolos‖. (PEIRCE, 2012, p. 71. Grifo do autor) Consoante Peirce, ―um 

símbolo genuíno é um símbolo que tem um significado geral‖ (2012, p. 71. Grifo do autor). Essa 

generalidade é assim observada: 

 

Qualquer palavra comum, como ―dar‖, ―pássaro‖, ―casamento‖, é exemplo de 

símbolo. O símbolo é aplicável a tudo o que possa concretizar a idéia ligada à 
palavra: em si mesmo, não identifica essas coisas. Não nos mostra um pássaro, 

nem realiza, diante de nossos olhos, uma doação ou um casamento, mas supõe 

que somos capazes de imaginar essas coisas, e a elas associar a palavra. [...] 
Os símbolos crescem. Retiram seu ser do desenvolvimento de outros signos, 

especialmente dos ícones, ou de signos, misturados que compartilham da 

natureza dos ícones e símbolos. Só pensamos com signos. Estes signos mentais 

são de natureza mista; denominam-se conceitos suas partes-símbolo. Se alguém 
cria um novo símbolo, ele o faz por meio de pensamentos que envolvem 

conceitos. Assim, é apenas a partir de outros símbolos que um novo símbolo 

pode surgir. [...] Um símbolo, uma vez existindo, espalha-se entre as pessoas. 
No uso e na prática, seu significado cresce. Palavras como força, lei, riqueza, 

casamento veiculam-se nos significados bem distintos dos veiculados para 

nossos antepassados bárbaros. O símbolo pode, como a esfinge de Emerson, 
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dizer ao homem: De teu olho sou um olhar. (PEIRCE, 2012, p. 73-74. Grifos 
do autor) 

 

Os símbolos por serem depreendidos como pensamentos correlacionados a conceitos 

significa dizer que a simbolicidade está bastante ligada ao signo conceptual. São categorias que 

crescem, multiplicam-se. Diante disso, chegamos à asserção de que os artistas da palavra, em 

nosso caso, os poetas, são um dos responsáveis por sua evolução, pois o poeta ou prosador 

trabalham o signo verbal, dando-lhe novo significado. Dessa forma, a literatura, em nosso caso a 

poesia, ocupa relevante espaço em nossas Letras Artísticas.  

 

Contribuições acerca da poética de Tu País Está Feliz 

 

A obra Tu País Está Feliz (1971) foi encenada pela primeira vez na década de 70 no 

teatro Ateneu de Caracas, na Venezuela, isto é, trata-se de uma poesia que ocupou e, com 

certeza, merece continuar ocupando o cenário da dramaturgia não apenas neste país hispânico, 

mas expandindo-se para o mundo como um todo. São linhas poéticas que se adaptam bem a 

outro estilo de arte: o teatro. Foi assistindo, pela primeira vez, a este espetáculo que a crítica 

literária Elga Pérez-Laborde escreveu um artigo sobre o livro de nosso estudo e ela o intitulou 

de ―Uma Cantata Irreverente‖ onde a estudiosa expôs seu encantamento pela obra e pontuou 

suas observações acerca da mesma: 

 
Já transcorreram trinta anos mas nunca me esqueci de Tu País Está Feliz. 

Assistir à estréia do espetáculo no Teatro Ateneu de Caracas foi uma 

verdadeira comoção. Era uma encenação diferente, excepcional, por isso 

recebeu a ovação do público e o reconhecimento da crítica especializada. Uma 
cantata pela vida, ao idealismo de nossos corações que gritavam rebeldia e 

mostravam nossa ânsia por mudar o mundo. Também o nosso otimismo que 

abrigava o protesto contra as injustiças nos duros anos da década de 70. Foi 
algo que nos estremeceu porque nos interpretava de alguma maneira, porque 

sintetizava poeticamente nossa vitalidade espiritual frente a um mundo 

ameaçador. (PÉREZ-LABORDE, 2004, p. 7. Grifos da autora) 
 

A citação mostra-nos não apenas a admiração da crítica pelo texto e pela apresentação 

teatral, no entanto apresenta-nos um resumo do que propõe os versos de Tu País Está Feliz: a 

ruptura com a injustiça e a opressão, o grito rebelde, a voz não censurada por um regime 

arbitrário e repressivo e, mormente, representa o sonho caloroso materializado pelo desejo de 

mudança. Trata-se de uma obra com ideal arrebatador, constituída de pensamentos que 

estimulam a força à ação humana. Isto é, são linhas poéticas carregadas de uma simbolicidade 

sígnica reflexiva e, sobretudo, interativa, pois motiva o leitor a unir-se com a proposta do texto: 

a luta pela vida contra a ditadura militar. Elga Pérez-Laborde observou mais sobre esse texto ao 
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asseverar que o diretor do espetáculo de Tu País Está Feliz captou bem a essência do que 

emanavam as linhas poéticas dessa obra: 

 

Carlos Giménez soube ver no texto a força da palavra que, até hoje relendo-o, 
nos conduz diretamente à emoção da existência, à angústia do cotidiano, ao 

amor e ao ódio, ao sofrimento e ao gozo, à liberdade ou a tirania, ao branco e 

ao negro, à opulência do espírito frente à carência material, à opressão do 

sistema e às portas que nos convidam a sair sob nossa própria responsabilidade 
e lucidez. Reencontramos nessa cantata o fio de nossos labirintos interiores e 

sentimos que tem vigência, que poderia seguir representando-se sempre. 

(PÉREZ-LABORDE, 2004, p. 7-8) 
 

O jogo antitético sugerido pela crítica que nos direciona a como nos sentimos ao lermos 

Tu País Está Feliz (1971) corresponde a toda uma relação sígnica icônica que é haurida através 

das letras literárias deste livro. O diretor do espetáculo além de captar essa essência conseguiu 

transmiti-la a fim de o espectador senti-la e motivar-se à emoção pulsante. Por isso, 

comungamos claramente dos significativos símbolos propostos pela crítica: este espetáculo 

poderia seguir representando sempre. Dessa forma, os sentimentos pela liberdade propostos pela 

leitura deste livro continuariam vivos. A obra Tu País Está Feliz (1971) é formada por quinze 

poemas os quais foram denominados pelo poeta de canções. Dentre elas escolhemos para o 

nosso estudo a Canção 3 e 5. A Canção 3 é introduzida pela marca da metalinguística ou da 

autorreferencialidade por causa do título Versos Itinerantes (MIRANDA, 2004, p. 22-4. Grifos 

do autor): 

 
Pelos caminhos de febre 

por brejos, por urtigas 

eu falarei. 

 
Rota a casca e a redoma 

é a ferida que aflora. 

Como quem anda onde o muro estanca 
explicar é difícil 

e, no entanto, inútil. 

De tua seara, larvas e dores 
também as cores com que te vestes.   

 

Rasgando véus e membranas 

desvestido de toda pele estranha 
e, também, de toda hierarquia. 

 

Tocando fogo às vestes 
andar despido pelos versos. 

 

Pelos ruídos despertos 
despojados de toda essência 

apenas o ruído rouco 

que o mundo encobre. 



 

 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

885 

 

 
Até onde alcança a mirada 

forja o homem sua crosta. 

 
* 

Porque me cortaram as raízes 

as asas 
me confinaram em um quadro 

é que grito! 

Por que o mundo fere é que grito! 

 
Pelos caminhos de febre 

por brejos, por urtigas 

eu falarei... 
 

Figura disforme ou ereta 

dispersa e firme 
sentir mil faces mutiladas 

palmeiras cilíndricas, obesas 

dançando o ritmo de ventos 

e acentos 
preguiçosos insones 

alcoolizados. 

 
Catando dinheiro 

roubando, cuspindo 

escarrando e sofrendo 

 
sob luzes trêmulas 

tímidas, túmidas 

 
artérias, crateras sinuosas 

despóticas 

 
incenso pervertido 

 

ser!!! 

 

O título é constituído com uma carga prosopopeica, devido à condição deslocável da 

poesia. Diante disso, questionamos: estruturou-se uma possibilidade de dinamicidade sígnica? 

Assertivamente sim, porque sempre que possível fornecer novas compreensões acerca do signo, 

estamos diante da diversidade de sentido do mesmo. O título aproxima-se também da isotopia 

de percurso, de caminho, desenvolvida no poema. E já destacamos que fica evidente, no texto, 

quão árduas e ásperas são estas vias. Estes são os caminhos que a Didatura Militar nos força a 

percorrer: caminhos de febre, de brejos e urtigas. Na primeira estrofe, a qual funciona como um 

tipo de mote pelo fato de repetir-se no decorrer do poema, enfocam-se as condições físicas, 

tanto corpóreas quanto ambientais, através das quais a vontade de verbalizar ocorrerá. A 

gradação crescente, que é uma figura de pensamento, dos termos ―pelos caminhos de febre‖, 
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―por brejos, por urtigas‖ pinta um quadro que vai além da dificuldade, contextualiza a 

brutalidade a que o ser humano foi fustigado. Temos nesse caso uma proposta de 

metalinguagem de cunho social que questiona a difícil realidade vigente da sociedade brasileira.  

As consequências por percorrer um percurso tão árduo já são destacáveis no corpo 

humano: ―Rota a casca e a redoma‖, ―é a ferida que aflora.‖. A expressão ―rota a casca‖ porta-

se como uma hipoiconicidade metafórica de agressão à pele. Transitar por trilhas rudes 

proporciona este ataque à cútis ocasionando assim as marcas da resistência: a ferida. Esta aflora 

para apresentar o indivíduo como um ser forte ante os obstáculos que enfrenta. Podemos deduzir 

que o poema apresenta alguém que insiste em caminhar na contramão: ―Como quem anda onde 

o muro estanca‖. Há justificativa para tal escolha? O eu poético sob grifos declara-nos: 

―explicar é difícil‖, ―e, no entanto, inútil‖. Postura suficiente à produção de uma poesia de 

resistência, além de demarcá-la com léxicos abjetos, como urtiga e ferida. A presença desse 

coloquialismo e esse viés poético de resistência conduzir-nos-iam a uma das características de 

um estilo poético muito comum na poesia mirandiana, que não é objeto de nosso estudo aqui: a 

antipoesia.  

É apresentando o universo degradante que vem a despontar o aspecto belo. Registra-se, 

através da simbolicidade, a dificuldade e as condições subumanas de quem as vivencia, contudo 

a persistência e o enfrentamento evidenciam mais do que a força de quem as suporta, 

percebemos a fé nas mudanças e a beleza da personalidade daquele que galga por elas. Existe 

uma harmonia entre os contrários devido à forma de esses signos se comportarem. Isso se 

reporta a outro estilo muito comum na poesia de Antonio Miranda, mas não debatida neste 

artigo: o esperpento. O poema vai descrevendo com toda uma riqueza sensorial o sofrimento e a 

capacidade de suportar a dor. A iconicidade utilizada para esses sinais apresenta-se como um 

registro do apuro do poeta no trato de seus versos. Analisemos as duas últimas linhas da 

segunda estrofe: delas podemos captar muito do perfil estilístico.  

O hipérbato ―De tua seara, larvas e dores‖ na ordem direta organizar-se-ia da seguinte 

forma: ―Larvas e dores (emanam) de tua seara‖. Abdutivamente, o verbo entre parênteses porta-

se como uma figura elíptica que se encaixaria coerentemente no enunciado ao ponto de clarificar 

mais a gênese do sofrimento – a seara. Já o verso ―as cores com que te vestes‖ desenvolve a 

iconicidade metonímica remissiva às marcas que colorem a pele, como o sangue das feridas, a 

casca amarronzada, os aspectos envelhecidos do corpo, entre outros. E todo esse conjunto é um 

hipoícone metafórico do sofrimento humano, que apenas está iniciando. Porém, essa situação, 

como assinala a voz poética, serve para solidificar o sujeito vigoroso que vai se registrando no 

texto, pois ele desnuda-se de toda pele estranha e de toda hierarquia, isto é, ele se locomove 



 

 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

887 

 

despindo-se pelos versos. O eu poético recorre a uma estrutura onde tudo pode se expressar e 

sem receio do que for proferido: a poesia, no tocante a esse poema especificamente, a 

metapoesia. Esta surge como uma instância argumentativa onde se reflete, além do contexto 

social, como também poesia contemporânea. Um local onde o poeta retira as máscaras e veste-

se do que lhe convier.  

Assim, o poema destaca o que prende a atenção do eu poético e, mais uma vez a 

verbalização, a produção de sons se sobressai quando é mencionado: ―pelos ruídos despertos‖, 

―despojados de toda a essência‖, ―apenas o ruído rouco‖, ―que o mundo encobre‖. O encontro 

dos fonemas consonantais surdos /p/ com os fonemas sonoros /d/ materializa, isomorficamente e 

intersignamente, essa rouquidão do ruído, além de gerarem a iconicidade imagética oriunda da 

aliteração e essencial para destacar esse perfil sonoro que o mundo visa a embuçar e o indivíduo 

a apresentar. E cada vez mais que a liberdade for controlada ou encapsulada, o eu tende a falar, 

a reivindicar através de gritos sequenciados sua intenção de negar tudo aquilo que o aprisione: 

―Porque me cortaram as raízes‖, ―as asas‖, ―me confinaram em um quadro‖, ―é que grito!‖, 

―Porque o mundo fere é que grito!‖. O representamen ―raízes‖ sugere a hipoiconidade 

metafórica da origem humana, da família que o representa, ―as asas‖ o seu direito de ir e vir 

livremente, e confiná-lo em um quadro significa destituí-lo de sua expressão verbal para tornar-

se objeto que nada questiona. Diante de todo esse encarceramento, emite-se o maior registro 

veiculado pela dor: o grito.  

Após essa representação, o eu poético ratifica sua intenção de falar pelos caminhos de 

febre, por brejos e por urtigas que ele pretende continuar a lutar contra esse sistema. Essa ação 

da fala surge peirceanamente como o interpretante imediato, o efeito que ela terá sobre o 

intérprete, que percebemos ser algo bastante intenso externado pelo enunciador, posiciona-se 

como o interpretante dinâmico e as consequências dessa emissão ao ouvinte e dele para o 

pronunciante condiz com o interpretante final. Entendemos que esse comportamento será o 

gerador do que o eu poético deseja: simplesmente ser, existir enquanto indivíduo comandante de 

suas vontades, mesmo que para sobreviver, ele tenha que se subjugar a todo tipo de experiência. 

Isso é o que observamos novamente através da iconicidade do assíndeto: ―catando dinheiro‖, 

―roubando,‖, ―cuspindo‖, ―escarrando e sofrendo‖.  

E essas ações ocorrem ―sob luzes trêmulas‖, ―tímidas, túmidas‖, isto é, ambiente e 

habitante aproximam-se pelo mesmo estado de degradação. A semelhança entre os significantes 

presente na paronomásia destes três últimos adjetivos prende nossa atenção pela sonoridade tão 

similar, isto é, ela não se afasta, pela semelhança entre estes símbolos, de toda a isotopia de 

emissão de sons proposta pelo poema, como fala, grito, explicar, ruído rouco; ou seja, tudo a 
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favor do desejo de expressão bastante exteriorizado no texto como um registro da liberdade 

humana a fim de concretizar o que um sujeito de mais autêntico tem: seu ser. Com este signo, 

conclui-se esse texto; com ele ocupando toda a extensão de um verso e de um monóstico, 

visando assim à existência de uma autonomia, uma vez que só se é algo quando se luta para ser. 

As repetidas exclamações que findam esse signo sugerem um estado emocional, o qual, 

abdutivamente, identificamos como o de satisfação, em decorrência do contexto apresentado. 

Esse mesmo perfil de lutas e de posicionamentos sobre a liberdade é observado no poema que 

segue: a Canção 5, sob o título de O CORPO DO POEMA (MIRANDA, 2004, p. 26-27. Grifos 

do autor): 

 
Tua poesia não fala de 

tua poesia é 

teu corpo 
um poema inteligível 

mesmo sensível. 

 

Teu corpo é um poema 
completo, indivisível. 

 

Teu corpo é forma 
e conteúdo 

prurido 

e também é norma. 

Ensaia valores novos 
e destrói todos os cânones 

é matéria e essência 

matéria e energia 
passado como presença. 

 

A manhã entrando pelas janelas! 
 

Também as janelas orbiculares 

túmidas, oblíquas 

resistindo ao sol em seu incêndio matinal. 
 

Como um peso 

ou um pêndulo 
saindo da noite, do tempo 

como de uma caixa 

de nós mesmos! 

 
O sol que aguça a manhã abortada. 

Formas da manhã 

saídas de ontem 
da noite, de nós. 

 

Um círculo luminoso, reafirmando-se. 
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O título do texto materializa-se através da autorreferencialidade, isto é, o fato de o 

poema referir-se a si mesmo gera a natureza autorreferencial com a presença da função 

metalinguística na linguagem. Os representâmens ―O corpo do poema‖ são símbolos que 

proporcionam a conceptualidade uma vez que o vocábulo corpo sugere uma argumentação, um 

apontamento conceitual sobre uma determinada temática que se mostra direcionada através da 

locução adjetiva do poema. O título sugere uma análise crítica acerca da constituição de um 

gênero literário: o poema. Essa simbolicidade metapoética é reflexiva, pois nos leva a entender 

que a poesia teorizará sobre ela mesma. 

O metapoema é formado por oito estrofes de métrica livre e quantidade de linhas 

poéticas entre as estâncias diferentes. Essa liberdade formal trata-se de uma característica da 

poesia contemporânea a qual não está presa a limites pelo fato de ela visar à inovação e à 

liberdade de expressão em todos os aspectos. A primeira estrofe, cuja estrutura é um quinteto, é 

introduzida pela marca da indexicalidade do pronome possessivo ―Tua‖, que sinalizará a 

enunciação de um eu poético locutor direcionado a um ―tu‖ interlocutor e a hipoiconicidade 

anafórica materializada com a repetição deste pronome serve para evidenciar o caráter analítico 

posto em observação pelo eu poético. A reiteração do signo poesia nos dois primeiros versos 

dessa estrofe além de reforçar a natureza metapóetica funciona também para instigar o olhar 

analítico do leitor para o que a poesia vai versar.  

A linha inicial do texto é fortemente sugestiva porque a mensagem dela é sugerida e não 

proferida explicitamente. Isso ocorre devido à ausência sintática do objeto indireto que é 

complemento do verbo fala: ―Tua poesia não fala de‖. O signo negativo não corrobora a 

construção de um impedimento e mais ainda indica um limite numa poesia que é erigida com 

lacunas. Ao chegarmos ao final do verso, observamos que aquilo que não é falado está oculto 

para, abdutivamente, entendermos a ausência como um assunto censurado. Lembremos que a 

ditadura militar cerceou ininterruptamente a liberdade de expressão dos artistas da palavra. Por 

causa disso, esse verso sugere uma crítica às estruturas e àqueles que impedem a livre 

enunciação da voz literária. Esse universo implícito se repete no segundo verso ―tua poesia é‖ o 

que vem a fundamentar novamente a crítica ao conteúdo do texto como também estimula uma 

reflexão sobre a simbolicidade argumentativa que viria a explicar essas ausências. Além disso, 

essas supressões indagam sobre a contemporaneidade do momento, uma vez que o poeta ou o 

artista da palavra vivencia um contexto sobre o qual não está plenamente livre para tecer suas 

observações acerca do mesmo. E essas mesmas omissões proporcionam o surgimento de outra 

categoria sígnica: a hipoiconidade diagramática, pois esses dois versos são constituídos de 
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sujeito simples e um predicado formado apenas pelo verbo, tendo ausente um signo simbólico 

que forneceria a completude de sentido à frase como um todo.  

As entrelinhas nestes versos são muito sugeridas devido às visíveis ausências. Existe 

uma mensagem velada pelo pensamento do eu poético que vai sendo haurida e interpretada à 

medida que o sujeito-interlocutor aprofunda a leitura deste metapoema. As sugestões analíticas 

nesta primeira estrofe crescem se deduzirmos a possibilidade do paralelismo entre os segundo e 

terceiro versos e entre as terceira e quarta linhas. Podemos fazer uma associação sintático-

semântica com ―tua poesia é‖ e ―teu corpo‖. São sentenças que se completam gerando inclusive 

a hipoiconidade metafórica que se materializa através da comparação introduzida pelo verbo 

ser. O mesmo ocorre se associarmos ―teu corpo‖ a ―um poema inteligível‖, ―mesmo sensível‖. A 

metáfora torna-se reincidente ao observarmos a presença da elipse do verbo ser no presente do 

indicativo em ―teu corpo (é) um poema inteligível‖. Esse liame torna-se viável pelo fato de o 

dístico e a nona seguintes serem constituídos da hipoiconidade metafórica tendo como o sujeito 

a união do índice ―teu‖ e do símbolo ―corpo‖. 

―Teu corpo é um poema‖, ―completo, indivisível‖. Essa metáfora, geradora da 

metapoesia, fornece os passos de onde o poema está surgindo: do teu corpo e deste obtém-se um 

poema completo e indivisível. Essa completude e indivisibilidade são compreendidas pela união 

entre forma e conteúdo. Desses conceitos sígnicos obtemos um poema completo e indivisível. 

Isso é confirmado na estância seguinte com a asserção ―Teu corpo é forma‖, ―e conteúdo‖, 

―prurido‖, ―e também é norma‖. A iconicidade metafórica, nesses versos, orienta a leitura que 

devemos entender sobre o texto poético. A forma e o conteúdo são a norma do poema. E 

depreendemos que essa é a única norma promotora do fazer poético contemporâneo, porque a 

voz poética sugere inovação na arte da palavra ao ensaiar valores novos, destruindo todos os 

cânones. A simbolicidade, nessas linhas, é argumentativa e conceptual devido à proposta da 

criação de um novo estilo poético que ensaia novos valores afastando-se dos padrões 

estabelecidos pelo cânon.  

Este corpo, que propõe inovação literária, é, metaforicamente, ―a matéria e a essência‖, 

―matéria e energia‖, ―passado como presença‖. Sugere-se que este corpo que é matéria e 

essência é, através da hipoiconicidade metafórica, ―a manhã entrando pelas janelas‖, isto é, um 

signo que nasce lentamente e vai ganhando espaço e força no âmbito da inovação literária. E as 

janelas orbiculares, os seres que recebem essa nova energia resistem a esse novo corpo em 

estado túmido e oblíquo, isto é, incham-se diante da força desta manhã que adentra de frente, 

perpendicularmente à posição da janela. O eu poético metaforiza essa energia como um incêndio 
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matinal. A ideia que esta simbolicidade nos passa é de algo forte, grande e impossível de cessar. 

A inovação literária, geralmente, apresenta-se dessa forma; vem como imagem impactante.  

A antepenúltima estância que se trata de um quinteto é introduzida pela iconicidade da 

figura da símile, a partir do momento que se materializa uma comparação explícita entre o 

representâmen manhã com os signos peso e pêndulo: ―Como um peso‖, ―ou um pêndulo‖. A 

manhã desponta da noite de maneira forte e impactante como um peso e cronologicamente 

demarcando o tempo como um pêndulo: ―saindo da noite, do tempo‖, ―como de uma caixa‖, ―de 

nós mesmos!‖. Essas imagens são estilisticamente associadas ao universo da ação e inovação 

literárias, pois a novidade artística marca. Percebamos que a iconicidade das aliterações do 

fonema oclusivo /p/ e /d/, presente nas palavras ―peso‖, ―pêndulo‖, ―saindo‖, ―da‖, ―do‖, 

―tempo‖ e ―de‖ é sugestiva porque são consoantes que ao serem pronunciadas aglomeram um 

conjunto de fonemas impactantes, uma vez que eles são plousivos na enunciação. E essa 

característica formal comunga da força que emana do conteúdo literário. Surge, desse liame, o 

isomorfismo: a união entre conteúdo e forma através da mesma categoria – o impacto gerado 

pelas estruturas sígnicas. A união entre a sonoridade dos fonemas aos valores semânticos dos 

vocábulos proporciona uma análise intersemiótica do signo poético. Essa é também uma das 

grandiosidades do gênero poesia no ato da análise.  

Outro efeito sonoro perceptível e sensível à análise literária pelo fato de promover 

leituras intersígnicas é o jogo entre as rimas e o paralelismo estabelecido com a repetição de 

signos verbais idênticos. A rima no conjunto das palavras inteligível, sensível e indivisível e o 

par forma e norma desencadeia uma sonoridade que prende a atenção do ouvinte para captar a 

essência do signo em seu universo semântico e sonoro. Essa percepção intersígnica ocorre 

também através das paronomásias, uma vez que elas representam a similaridade sígnica na 

escrita e no som entre os representâmens, como exemplo, a aproximação entre orbiculares e 

oblíquas. Isso indica o quanto a poesia pode ultrapassar o plano visual interpretativo da escrita 

para o universo sensorial e sensível à análise poética. 

Encaminhando-nos às observações finais sobre este poema, a penúltima estrofe, que é 

um quarteto, reafirma a força do sol que leva a manhã a abortar. A ideia transmitida por este 

último símbolo é forte, porque abortar representa expulsar o embrião antes que ele venha a 

nascer. O aborto corresponde a uma mudança orgânica rápida e bastante brusca no organismo 

que sofre com essa interrupção. Então, a imagem da manhã abortada suscita uma mudança 

radical urgente. O verso ―O sol que aguça a manhã abortada‖ sugere, metaforicamente, a 

inovação artístico-literária simbolizada pelo sol que surge ininterruptamente abortando a manhã 

para fazer-se presente, enquanto novidade, no âmbito literário.  
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Os versos ―Formas da manhã‖, ―saídas de ontem‖, ―da noite, de nós‖ sugerem o 

movimento rápido da mudança do corpo. Formas que saem do ontem, da noite e, 

principalmente, despontadas de um nós, de uma coletividade que pensou e exteriorizou o desejo 

por mudar, a vontade pelo novo é um círculo luminoso que se reafirma na idealização deste nós. 

O sol que surge, através de um processo icônico gradativo, do ontem, da noite e de nós estimula 

à contemporaneidade o desejo de inovação, de um ideal que ratifica quão necessário é uma nova 

proposta no fazer artístico-literário contemporâneo. 

 

Considerações Finais 

 

As leituras desenvolvidas neste artigo apresentam a importância da contribuição literária 

de um poeta vivo, Antonio Miranda, que propõe uma arte poética representativa dos anseios e 

desejos de inovação no universo da arte poética e de alteração de um contexto sociopolítico que 

interfere na vida humana, como a Ditadura Militar que foi uma fase de angústia para a liberdade 

e a dignidade humana.  

A poesia de TU PAÍS ESTÁ FELIZ, de Antonio Miranda, debatida neste ensaio, envolve-

nos com uma visão crítica acerca da problemática sociopolítica do início da década de 70, no 

Brasil e na América Latina como um todo. As linhas poéticas desta obra desenvolvem uma 

simbolicidade argumentativa, reflexiva, promotora de liberdade e, mormente, sugestiva de uma 

proposta de inovação no fazer poético contemporâneo.  

E toda essa presença sígnica ganha uma diferencial abordagem analítica ao pautarmo-nos 

na teoria da Semiótica Peirceana para erigirmos as leituras sobre os poemas de TU PAÍS ESTÁ 

FELIZ. Os conceitos de ícone, índice e símbolo, que correspondem à segunda tricotomia 

peirceana, fornecem suporte necessário à proposta de uma leitura intersemiótica na poesia. 

Percebemos que a plasticidade literária é bem observada e trabalhada através da iconicidade; os 

sinalizadores do texto são visivelmente pontuados com a abordagem da indexicalidade e 

também as palavras e todo o universo argumentativo é assaz bem edificada pela simbolicidade 

sígnica. Esta segunda tricotomia fornece o aparato para analisarmos a maneira como o poeta 

contemporâneo trabalha o signo verbal. As teorias da Semiótica de Charles Sanders Peirce são 

necessárias à leitura do fazer poético contemporâneo.  

O signo poético mirandiano sempre nos coloca frente a uma pluralidade de leituras 

sígnicas. As figuras de linguagem na poesia deste maranhense, proporcionadas pelas 

hipoiconicidade, levam-nos à visão de mundo do poeta, tanto no plano do signo linguístico 

como no patamar das ideias. A metapoesia construída por ele, em TU PAÍS ESTÁ FELIZ, 
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teoriza sobre o fazer poético contemporâneo, aproximando-se também do discurso poético de 

vertente social e política. Trata-se de uma poesia e também de uma metapoesia instigantes que 

nos levam a leituras literárias críticas visando a contribuir com os estudos de poesia, em nossa 

hipermodernidade. A Ars Poética mirandiana propõe inovação e cabe aos leitores haurirem e 

analisarem essa significativa proposta.  
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A POESIA CARNAVALIZADA DE HILDA HILST 

 

Anderson Felix dos Santos 

(UFPE) 

 

Introdução  

 

Hilda Hilst começou a escrever poesia aos dezoito anos e aos vinte lançou seu primeiro 

livro, Presságio (1950). Elogiada por Cecília Meireles e críticos da época Hilda publicou seus 

livros de poesia até 1966, quando inspirada pelo livro Carta a el Greco de Nikos Kazantzákis 

decidiu refugiar-se em uma casa colonial que construiu na propriedade de sua mãe no interior de 

Campinas, batizada como Casa do Sol. Foi ali que a poetisa passou a trabalhar mais 

intensamente em seus textos enquanto seu, então marido, Dante, esculpia. 

Longe da vida boêmia de São Paulo, a autora enveredou pela dramaturgia escrevendo 

oito peças de teatro, entre elas O Verdugo (1969), vencedora do Premio Anchieta de Teatro. 

Estreou em 1970 na prosa ficcional com o livro Fluxo-Floema e publicou então diversos livros, 

entre prosa e poesia.  

Apesar de ter sido constante e amplamente elogiada e premiada pela critica, sendo 

considerada uma das maiores vozes da literatura em língua de expressão portuguesa, Hilda Hilst 

não era lida ou compreendida pela massa, seus livros não vendiam e eram mal distribuídos. A 

grande frustração de sua vida era o pouco reconhecimento do público pela sua obra, ela queria 

se comunicar, pedia contato através de seus textos, mas aparentemente, do outro lado, ninguém 

a ouvia. 

Inicia-se assim a tetralogia pornográfica da autora composta pelos livros em prosa O 

Caderno Rosa de Lori Lamby (1990), Contos D‘Escarnio/Textos Grotescos (1990), Cartas de 

um Sedutor (1991); e o volume de poesia Bufólicas (1992), coroado com ilustrações do Jaguar. 

O contexto de produção dessa leva de poemas hilstianos é peculiar. Cansada de ser ignorada 

pelo publico e das constantes discussões com editores, Hilda despediu-se da literatura dita séria 

e prometeu escrever literatura pornográfica, visando mais vendas e comercialização de seus 

livros.  

Nesse período foi tida como louca, críticos revogaram seus elogios e sobre ela avultaria 

desde então o rótulo de pornográfica. Tampouco essa ação a traria o reconhecimento merecido. 

Faleceu em 2004, pouco depois de ter os direitos de sua obra adquirida pela Globo Livros. 

Atualmente é publicada pela Companhia das Letras, que se dedica a publicação de volumes que 
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reúnem sua obra completa. Confirmando sua importância para a literatura e sua permanência no 

tempo, Hilda Hilst é a autora homenageada da FLIP – Festa Literária Internacional de Paraty em 

2018. 

 

O riso como carnaval  

 

O volume de poesia Bufólicas (1992) reúne sete poemas que correspondem a paródias, 

com as personagens oriundas de contos de fadas carnavalizados e morais satirizadas de fábulas. 

Ainda seu título faz alusão ao gênero lírico pastoril, bucólica, e ao termo bufão, de cômico 

popular. O historiador francês Georges Minois aponta que a figura do bufão era comum na 

Grécia antiga, onde participava das tradições religiosas: ―os indivíduos, em cima de carroças, 

caçoavam e provocavam os passantes‖ (MINOIS, 2003, p. 55). Eram eles que divertiam os 

convidados em banquetes.  

De acordo com Mikhail Bakhtin (2013) no livro A cultura popular na Idade Média e no 

Renascimento, a cultura cômica popular pode ser dividida em três grandes categorias, são elas: 

ritos e espetáculos que carnavalizam os ideais da igreja e compreende também as obras cômicas 

encenadas em praça pública; as obras cômicas verbais, que inclui as paródias e semiparódias, 

orais ou escritas; e por fim, as diversas formas do vocabulário familiar e grosseiro que 

simbolizam a intimidade do uso frequente de grosserias e palavras injuriadas, principalmente as 

grosseiras blasfematórias. Nas Bufólicas, de Hilda Hilst, especialmente nos dois poemas nos 

quais nos deteremos, apresentam-se fortemente essas categorias, regidas pelo princípio do 

ambivalente, do realismo grotesco e do riso.  

Essas categorias estão intimamente ligadas aos festejos de carnaval, onde a divisão entre 

a seriedade da vida social e a celebração da carne se tornava inexistente, como aponta Bakhtin 

(2013): ―carnaval não era uma forma artística de espetáculo teatral, mas uma forma concreta 

(embora provisória) da própria vida, que não era simplesmente representada no palco, antes, 

pelo contrário, vivida enquanto durava o carnaval‖ (BAKHTIN, 2013, p. 6). Era como se assim 

surgisse uma realidade paralela, distinta dos ideais da igreja, do Estado e da moral, para que o 

povo vivesse sem contenções suas cerimônias. Essa realidade não é regida por nenhum principio 

mágico ou religioso, festejando a fertilidade e o exagero, o riso e a liberdade do povo 

renascentista. O carnaval recupera riso para festeja-lo com o povo.  

Por sua vez, o século XX, contexto de publicação do livro de Hilda Hilst, é marcado pela 

morte do riso, uma morte por overdose. De acordo com Minois, ―o homem riu de tudo, dos 

deuses, dos demônios e, sobretudo, de si mesmo‖ (MINOIS, 2003, p. 553). Portanto, a escrita 
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dessa série de poemas por Hilda Hilst pode ser entendida, ao mesmo tempo, como uma 

continuação desse pensamento, uma vez que a autora recupera personagens que são, 

frequentemente, remetidos à tradição infantil e à instrução moral, logo, que não pode ser 

satirizado, mas também como uma insurgência quanto à degradação do riso, ou seja, somente 

pelo grotesco e pela sátira é possível realizar um ato de resistência.  

O teórico Alfredo Bosi (2000) esclarece que a sátira e a paródia são uma das faces da 

resistência, e argumenta: ―O lugar de onde se move a sátira é, claramente, um topos negativo: a 

recusa aos costumes, à linguagem e aos modos de pensar correntes‖ (BOSI, 2000, p. 191). Esse 

é o papel que a poetisa executa nesses poemas, ao se apropriar das personagens de contos de 

fadas insurge contra o real por meio da paródia.  

Linda Hutcheon (1985) em Uma teoria da paródia observa que o interesse 

contemporâneo por esse gênero surgiu do questionamento sobre a auto referência, configurando 

assim uma das mais importantes formas de autorreflexão. A paródia de Hilda Hilst ultrapassa o 

conservadorismo e propõe um novo modelo de reflexão. A teórica também aponta que a paródia 

não pode ser explicada inteiramente por uma única corrente crítica, mas por várias, podendo 

servir como modelo para interpelar o mundo moderno e compreendê-lo. No caso da cultura 

popular e da carnavalização, a paródia não significa somente uma sátira, mas, a partir do humor 

ambivalente – como as relações entre o divino e o profano, alto e baixo corporal, entre outros – 

coloca-se de maneira a constatar a evolução do mundo.  

Os personagens desses poemas narrativos são os tipos mais comuns nos contos de fada: a 

bruxa, o anão, a fada, o rei, a rainha e até a chapeuzinho vermelho (mais precisamente uma 

paródia da clássica personagem), dentre outros. Nesses poemas Hilda Hilst retoma uma 

característica do humor na Idade Média, que é se valer do sexo, morte e religião para criticar e 

fazer rir. Aqui nos deteremos sobre dois textos em particular: ―Filó, a fadinha lésbica‖ e ―O anão 

triste‖. 

 

A fada que reverbera  

 

 ―Filó, a fadinha lésbica‖ é poema que encerra a série de sete poemas satíricos hilstianos. 

O título é bastante sugestivo quanto à história a ser narrada: conta sobre uma lésbica fadinha, 

pequena, gorda e peluda, que costuma se travestir para enganar mocinhas. Muito buliçosa, Filó 

deixa uma marquinha de estrela em tudo que toca e faz a felicidade dos moradores da Vila do 

Troço ao manter relações sexuais com todos eles. Outra particularidade da personagem é que o 

fato de à noite nascer-lhe entre as pernas um bastão grosso, semelhante a um falo. Embora o 
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cenário pareça bastante feliz, o gozo é rompido com o surgimento de um desconhecido 

―troncudão‖ que sequestra a fada e deixa apenas o rastro de tristeza na vila. 

A história aproxima o corpo de Filó do corpo masculino, gordo e peludo ―como a mão de 

um mono‖, que se traveste, masculiniza-se e assume um caráter grotesco para o que comumente 

assimila-se a uma fada. Esse tipo de realismo grotesco, que materializa e degrada está ligado ao 

baixo corporal, mas também ao princípio festivo e abundante do carnaval. Paralelamente, esse 

corpo grotesco simboliza a potência e a força da fada.  

Tudo que Filó toca recebe uma marca colorida, ―Fúcsia, bordô / Ninguém sabia o nome 

daquela cor‖ (HILST, 2002, p. 31). Sugestivamente as cores variam ao longo dos versos, mas 

sempre próximos à cor vermelha, representando a volúpia e o prazer, o gozo de Filó, dos 

moradores da Vila do Troço e até mesmo do sequestrador. Essas cores também podem ser 

relacionadas aos órgãos genitais, principio da vida e do nascimento: mais uma vez a imagem é 

ambivalente. 

As fadas são criaturas, mitologicamente, ligadas à água e seu nome faz referência à 

fatalidade e destino. De certa forma, a água está representada no nado do gigante, que a levava 

para a ilha e seu destino é o tema da fábula, a fatalidade é representada pelo final triste dos 

moradores da vila. As fadas são também criaturas que intervêm a favor dos humanos, que lhes 

socorrem nas mais difíceis situações, basta lembrarmo-nos da fada da versão clássica de 

Cinderela. A fada hilstiana assume duas facetas, por um lado, contrária a mitologia, afinal, uma 

criatura que sempre ajuda e orienta, representando a bondade e a caridade, no texto de Hilst, se 

traveste e engana mocinhas, por outro lado, realmente acode e traz felicidade, com seu falo 

encantado, de cor misteriosa, que encanta os moradores da vida. 

O bastão que cresce em Filó e assume a função do pênis que alegra os moradores, pode 

ser interpretado como uma alusão à varinha de condão, famosa nas histórias de fada, é com ele 

que Filó faz seus encantos. Outra leitura possível é a substituição da varinha de condão pela 

mão, Filó é tátil, sedenta pelo tocar e deixa uma marca (lilás, fúcsia, bordô, ninguém sabia o 

nome daquela cor) em tudo que tocava. 

Ao final, Hilda Hilst resgata uma característica famosa das fábulas, a moral da história, 

nesse caso duas. A primeira, referente à fadinha: ―Quando menos se espera, tudo reverbera‖ 

(HILST, 2002, p.35) a qual Silva (2009) em sua tese ―O Riso em espiral‖, interpreta como o 

salvamento de Filó, afinal, é com o sequestrador que pela primeira vez na vida ela ―revira os 

olhinhos‖, assim, teria encontrado o prazer maior. Porém, é também de repente que o gigante 

aparece e a sequestra. A segunda moral diz respeito aos moradores da vila: ―Não acredite em 

fadinhas. / Muito menos com cacete. / Ou somem feito andorinhas / Ou te deixam cacoetes‖ 
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(HILST, 2002, p.35). O final dos moradores não podia ser mais trágico, acabam sem aquela que 

era motivo de sua felicidade. 

 É evidente que ao escolher Filó como protagonista dessa reinvenção, Hilda se apropria 

da categoria das obras cômicas verbais paródias e semiparódias, sugerida por Bakhtin (2013), 

assim como a categoria do vocabulário familiar e grosseiro, no que diz respeito às palavras de 

calão e demais ousadias, legitimadas pelo carnaval. Do mesmo modo estão representadas 

também as diversas manifestações do corpo material, do exagero e da ambivalência.  

 

O anão em riste  

 

O quinto poema da série Bufólicas é ―O anão triste‖, que conta a história de Cidão, um 

anão com um falo descomunal, aqui evocamos mais uma vez a ideia do corpo grotesco, tão 

grande, que não pode ser usado para lhe dar prazer, dessa forma o anão segue triste. Certo dia 

resolve pedir a Deus, que este interceda por si, e lhe ―livre daquela estrovenga‖. O pedido é 

atendido, embora não da forma imaginada pelo anão, que se vê sem membro algum, pois Deus 

tirou-lhe tudo. Passava por ali um douto que questionou por que Cidão não detalhou melhor seu 

pedido, ao que este contestou que para Deus ―qualquer dica é compreensão segura‖.  

Bakhtin (2013) aponta que o conceito de exagero geralmente está relacionado à 

fertilidade, crescimento, um conceito profundamente positivo. Porém o realismo grotesco é 

permeado por uma ambivalência que rebaixa o plano positivo. Existe também uma inclinação a 

associar tamanho a prazer e força, logo, Cidão deveria ser um sujeito bastante realizado, 

entretanto, sua força é tão grande que se torna uma fraqueza, uma vez que ele não pode utilizá-

lo para sua satisfação sexual. Outro ponto que chama a atenção é o nome do personagem, Cidão, 

é um aumentativo, curiosamente um ser diminuto tem um nome que lhe confere certa grandeza. 

O corpo de Cidão, grotesco e exagerado, é justificado pelo realismo grotesco, onde as 

imagens são exageradas e hipertrofiadas: ―No realismo grotesco, o elemento material e corporal 

é um princípio profundamente positivo, que nem aparece sob uma forma egoísta, nem separado 

dos demais aspectos da vida‖ (BAKHTIN, 2013, p. 17). Assim, são afirmados os conceitos de 

fertilidade, abundancia e festejo do carnaval vivo e alegre. 

Quanto à ambivalência encontrada, caracteriza-se por uma condição topográfica onde o 

alto representa o plano espiritual e o baixo, o plano corporal. Embora o realismo grotesco 

rebaixe e corporifique, a degradação do baixo corporal está relacionada ao espiritual. É o 

rebaixamento do anão, a degradação e o grosseiro que é seu corpo que o liga com o plano divino 

e superior. 
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Assim como as fadas são lidas como criaturas ligadas a água, os anões são ligados á 

terra, assim o personagem hilstiano senta-se numa pedra fria e preta, para fazer seu contato com 

os céus. Existe a associação do plano material (o baixo), ligado ao cósmico (alto e espiritual) 

que é esse Deus. Curiosamente, esse é um deus que castiga, portanto, mais uma vez apresenta-se 

a ambivalência. Bakhtin (2013) observa que ―todas as outras formas do realismo grotesco que 

rebaixam, aproximam da terra e corporifica. Essa é a qualidade essencial desse realismo, que 

separa das demais formas ‗nobres‘ da literatura e da arte medieval‖ (BAKHTIN, 2013, 18). Ao 

associar a figura do anão de um membro imenso com a terra e ainda o colocar sentado em uma 

pedra para pensar Deus, destaca-se o principio topográfico do realismo grotesco, onde o baixo é 

representado, não exclusivamente, pelos órgãos genitais e o ―alto‖ com o divino. Ainda assim, 

essas imagens topográficas não estão dissociadas, mas em constante relação ambivalente onde 

se degrada para fazer elevar. 

Assim, são evocadas não apenas as categorias do vocabulário familiar e grosseiro e a da 

paródia, mas, principalmente, a das obras cômicas verbais. O anão faz contato com Deus, ser 

onipotente e onisciente, para o qual ―qualquer dica é compreensão segura‖, que por sua vez, não 

é capaz de interpretar a mensagem, ou deliberadamente castiga Cidão, deixando-o tão triste 

quanto no início do poema.  

Observamos também a categoria do vocabulário familiar e grosseiro na forma como o 

anão se coloca ao fazer contato com Deus, prometendo-lhe dinheiro para as suas igrejas em 

troca de favores. Também não há nenhum pudor em colocar o nome de Deus, sacralizado pela 

tradição, ao lado da imagem do anão de membro absurdo e narrado pelo vocabulário popular. 

 

Considerações Finais 

 

Observa-se nas Bufólicas hilstianas o rompimento com a ordem, onde o riso se une ao 

grotesco para parodiar os contos de fadas e fábulas, subvertendo suas morais numa poesia de 

sátira e escárnio trabalhada antes por grandes autores, como Gregório de Matos e François 

Rabelais, entre outros. Como diz Minois na introdução de seu livro História do riso e do 

escárnio ―o riso faz parte das respostas fundamentais do homem confrontado com sua 

existência‖. (MINOIS, 2003, p. 19). Ele aponta também que na Idade Média as fabulas era, em 

geral, grotescas e de escárnio. Eram histórias de autores anônimos, clérigos, monges, que eram 

apresentadas nas cortes ou nas praças públicas, o que remete a categoria do cômico popular 

indicada por Bakhtin. 
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Nota-se entre os dois poemas uma semelhança especial: os desfechos trágicos. Em 

ambas as histórias não há um final feliz, ao contrário do que se espera de uma história de fadas 

comum. O anão acaba triste, sem um pênis, fato que o deixa tão infeliz quanto ter um pênis 

descomunal e inútil. Já Filó, embora depois de sequestrada, tenha encontrado um prazer que a 

faça revirar ―os óinho‖, o desfecho dos moradores da Vila do Troço é triste e fatal, todos 

desiludidos.  

Bufólicas escancara a moral e abusa de recursos populares para se afirmarem, 

primeiramente pelo riso, o exagero, o grotesco e as blasfêmias, categorias sinalizadas por 

Bakhtin, e também pela paródia, que Hutcheon (1985) aponta como um evento metadiscursivo e 

autor reflexivo, da necessidade humana de pensar suas próprias referências. 

Outro fato, coerente com a proposta da autora, é trazer personagens que contrariam a 

representação de contos de fadas de maneira subversiva. Ao retratar a fadinha e o anão de forma 

hipersexualizada, Hilda Hilst joga um facho de luz sobre essas curiosas figuras de sexo 

descomunal, de sexualidades diversas e grotescas. 

Em um primeiro momento o leitor ri do absurdo e das inversões propostas, mas um olhar 

mais atento requer um questionamento: afinal, estamos rindo de quê? De um lado um sequestro 

e o rastro de tristeza, de outro um Deus incapaz de realizar de forma satisfatória um pedido de 

uma criatura triste. E a moral que encerra cada poema evidencia a ironia das situações. 

Em seu conjunto de poemas Hilda Hilst já antecipava o absurdo como componente 

essencial para ao riso no século XXI, as personagens de seus poemas narrativos e fabulares 

estão a todo o momento sendo questionados e postos diante desse grande absurdo que são o 

prazer e Deus. Aparentemente o livro é uma estratégia comercial, frustrada, mas cumpre a papel 

de fundir, com bastante ironia, o grotesco, o fantástico o real. De certo modo, a poeta já 

anunciava sua missão ao concluir o primeiro poema do livro: ―A palavra é necessária diante do 

absurdo‖ (HILST, 2002, p. 14). 
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DECISÃO: A DESMISTIFICAÇÃO DO ASPECTO DIVINO DA CRIAÇÃO 

LITERÁRIA EM PEDRO LYRA 

 

Brenda Raquel Nobre Lopes
1
  

(UFC) 

 

Introdução  

 

Conceituar o processo de escrita sempre foi um desafio. Tratar esse processo como 

criação literária, segundo Leyla Perrone-Moisés, já é tomar partido de uma teoria literária a 

partir do próprio termo. Ao longo da história, a literatura e o seu fazer literário sempre estiveram 

atrelados ao dom divino. A figura do aedo grego confirma essa crença na influência dos deuses 

no processo de escrita.  No canto VIII da Odisseia, os gregos acreditavam que o aedo 

Demódoco conheceu as histórias que contava através dos próprios deuses do Olimpo e sua 

tarefa entre os homens era fazer com que essas narrativas se tornassem conhecidas pela 

humanidade. A influência divina se cristalizou na mentalidade dos estudiosos da literatura e da 

sua teoria. Pensar a literatura como produto da inspiração é comum e tradicional.  

 Assim, o uso da palavra criação, em seu próprio significado, já nos transmite um efeito 

de surgimento de algo a partir do que era inexistente através de um ato que provem de um ser 

superior. Perrone-Moisés resume que: 

 
A palavra criação, aplicada ao fazer artístico, pertence ao vocabulário do 

idealismo romântico: presume que o artista não imita na natureza, mas cria uma 

outra natureza, gerada por um excesso de caráter divino e destinada a uma 

completude autônoma (PERRONE-MOISÉS, 2008) 
 

Apesar disso, encontramos diversas manifestações que rompem com essa mentalidade. 

Na literatura brasileira, o século XX é marcado pela busca incessante pelo novo, pela ruptura 

com a tradição e a proposta de uma nova forma de se fazer arte. Nesse sentido, desmistificar o 

processo de criação literária significa dizer que o papel do poeta é diferente do que a 

mentalidade tradicional defende. Ao fazer profundas reflexões acerca da figura do poeta, 

Cavalcanti (2012), defende em A herança de Apolo, que  

 

Não é por ser poeta que o poeta é superior a quem quer que seja. Muito menos 

deve sentir-se ele, legitimamente ‗escolhido‘ por forças superiores para 

                                                             
1 Graduanda em Letras pela Universidade Federal do Ceará. É bolsista do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC). 



 

 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

904 

 

cumprir uma missão em virtude de sua qualidade de poeta. [...] Nenhuma razão 
existe, pois, para que o poeta se sinta sagrado, divino, profeta ou o que mais 

seja, que lhe confira o direito a uma especial reverência por parte dos demais 

seres humanos (CAVALCANTI, 2012) 
 

 Há, portanto, por trás da escrita de um poema muito mais do que a intervenção 

inspiradora proveniente de um ser superior. Existe um ser, humano, dotado de completa 

consciência do que escreve, do porquê o faz e, consequentemente, para qual finalidade.  

Encontramos em Pedro Lyra, poeta cearense da geração 60, uma produção poética que 

pensa a própria poesia, a sua produção e o papel do poeta diante do mundo e da poesia e assim 

busca desmistificar o processo de criação poética tradicional. O poeta-crítico, como ficou 

conhecido, constrói nos 17 ditos que compõem a primeira parte de Decisão, a sua própria 

poética e é onde centraremos nosso trabalho.   

 

Pedro Wladimir do Vale Lira 

 

Nascido no Ceará em 1945, Pedro Lyra foi crítico literário, ensaísta, professor de 

diversas universidades brasileiras e poeta. Possui uma vasta produção poética, na qual 

encontramos diversidade, perspicácia e profundidade.  

Pertence ao poeta cearense, uma obra rica em aparentes contradições, que dá espaço para 

que diversas questões sociais e não sociais sejam tratadas no âmbito da poesia. Sem perder o 

lirismo que atrai os olhos do bom leitor, a poesia de Pedro Lyra traz uma reflexão aguçada sobre 

o mundo e seus defeitos, cabendo também ao poeta, o papel de criticá-lo e modificá-lo. Para ele, 

como expressa no Dito IX de Decisão, o poeta é:  

 
(sobretudo aqui-agora) é um homem  
armado de sentires e pensares:  

— EM VERSIFRASES QUE OS DEFINEM,  

DIZ/PARA O FUTURO.  

                 (LYRA, 1985, p. 69) 
 

Grupo SIN  

 

Pedro Lyra, juntamente com Roberto Pontes, Horácio Dídimo, Rogério Bessa e Linhares 

Filho foi fundador do grupo SIN de literatura. Posteriormente esse grupo foi ampliado e contou 

com a presença de outros nomes da literatura cearense, tais como: Yeda Estergilda, Marly 

Vasconcelos, Leda Maria, Barros Pinho, Rogério Franklin, Leão Junior, Barroso Gomes e Inês 

Figueiredo.  
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O sincretismo, termo do qual o nome do grupo deriva, é o principal objetivo dos jovens 

poetas de 1967. Eles buscavam justamente alcançar a combinação de diferentes manifestações 

artísticas e literárias em suas produções. A partir dessa motivação, a poesia do grupo SIN 

mesclou diferentes técnicas e estilos oriundos de diversos períodos literários anteriores, tendo 

como resultado uma produção completamente nova. Em uma breve síntese, Pedro Lyra, como 

um dos fundadores do grupo, fala sobre o desafio que a geração estava enfrentando:  

 

A geração que lhe seguisse estava, por isso mesmo, encontrando-se com uma 
responsabilidade enorme: a obrigação de renovar tudo, contestando a geração 

anterior ou, ao menos, questionando-a. Mas, por outro lado, contava com o 

grande incentivo da crise da poética, transformada em desafio à capacidade 
criativa de cada um (LYRA, 1975, p. 63). 

 

É preciso salientar o contexto em que o SIN estava inserido. No final da década de 

sessenta, Brasil passava pelo regime militar e em decorrência da censura e da grande repressão o 

grupo enfrentou diversas dificuldades o que logo causou sua dissolução. Acerca disso, 

Espíndola (1993) registra:  

 

É bom que se diga, entretanto, que o SIN logo se dissolveu devido, por um 
lado, às discordâncias ideológicas de seus membros e, por outro, à repressão e 

perseguição que se seguiram após a ditadura militar editar o sinistro AI-5. A 

partir daí, como se sabe, todo e qualquer agrupamento político, cultural ou 
literário tornou-se suspeito em potencial. Perigoso. O alvo dos militares era 

acabar com a cultura do País, silenciar os incômodos intelectuais, artistas e 

críticos do regime. Amordaçar a palavra, sufocar a criatividade, baixar o cacete 
na moçada mais rebelde e subversiva (ESPÍNOLA, 1993, p. 4). 

 

Pensar na participação ativa de Pedro Lyra na produção poética do Grupo SIN é 

fundamental para a leitura e análise de Decisão. As ideias individuais de Lyra se fazem 

presentes na construção dos ideais coletivos do SIN e na produção das SINantologias. Além 

disso, a ideologia e o espírito defensor da arte e da literatura como instrumento revolucionário e 

subversivo permaneceu no fazer poético de Pedro Lyra, como está explicitado no dito XIII:  

 

É isto 

o que eles querem: 
um poema que não leve a coisa alguma;  

que, eventualmente, suspire alguma coisa 

mas que, preferencialmente, apenas seja.  
 

Nós queremos 

que o poema se seja, sim. Mas  
sabemos que um poema tem que dizer.  

e que os poemas que realmente serviram ao mundo do 

                                                                            homem 
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MODIFICARAM 
O MUNDO E O HOMEM. 

                   (LYRA, 1985, p. 73)  

 

Tratando questões acerca do poema, Lyra põe em confronto dois olhares diferentes sobre 

aquilo que alguém deseja que o poema seja. Em seu ponto de vista contraposto ao desejo que o 

poema termine em sua própria existência e com isso ―apenas seja‖, no fim do poema, em verso 

enfaticamente escrito em caixa alta, ele defende que o poema tem algo a dizer e a modificar, ou 

seja, é subversivo.  

 

A tradição da ruptura 

 

Com base nas reflexões acima sobre o grupo SIN, é válido discutir um pouco sobre o que 

Paz (1984) nomeia de a tradição da ruptura. Segundo ele, podemos considerar que o moderno já 

é uma tradição. A nova tradição não é homogênea, ela é pautada na pluralidade e, portanto, é 

heterogênea, como podemos perceber nas discussões levantadas e propostas pelo grupo SIN. Ele 

resume, então, que: 

 

Tradição no moderno: heterogeneidade, pluralidade de passados e estranheza 

radical. Nem o moderno é a continuidade do passado no presente, nem o hoje é 

filho do ontem: são sua ruptura, sua negação. O moderno é auto-suficiente: 
cada vez que aparece, funda sua própria tradição. (PAZ, 1984, p. 18) 

 

Para Paz (1984), o que diferencia a modernidade atual de outras modernidades passadas 

não é o fato de que algo novo e/ou surpreendente foi inserido na produção literária, mas sim o 

próprio fato de haver uma ruptura. Assim, Paz (1984, p. 26) postula que surge agora mais 

claramente o significado do que chamamos a tradição moderna: é uma expressão de nossa 

consciência histórica. A partir disso, tratemos, então, da decisão de Pedro Lyra.  

 

A decisão desmistificadora 

 

O livro Decisão é fruto de um trabalho de quase 10 anos de escrita. Em 1975, Pedro Lyra 

decidiu que era necessário produzir uma obra na qual condessasse a poética que queria defender. 

No caso, essa poética diz respeito ao poema escrito num ato de coragem e de extrema 

consciência. Cada poema que compõe a obra foi pensado e repensado para sustentar esse ideal. 

Somente em 1983 a primeira edição foi publicada.  

Num exercício metapoético, há em Decisão uma luta na qual o poeta é o defensor de 

uma ideologia e tem em seu favor uma arma, que é a poesia. Para tanto, Lyra faz uso de suas 
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versifrases, termo cunhado por ele mesmo que significa, segundo Lima (1999), a fusão da 

cadência do verso livre com a nitidez ideológica da frase, para construir um livro-tese. Assim, o 

poeta faz uso da dialética, como o próprio subtítulo nos sugere, para arquitetar a poética 

consciente de Decisão.   

Assim, o poema que compõe o prefácio da obra já anuncia a natureza dos poemas que o 

seguem. O primeiro verso já causa espanto e estabelece a ruptura com os parâmetros 

tradicionais. Pedro Lyra decide matar a inspiração e afirma isso enfaticamente, sem que sequer 

seja necessário buscar as entrelinhas, no poema que carrega o título do próprio livro:  

 

Matei a inspiração: 

— comecei a ser poeta. 

 
Passam coisas 

Num jardim à minha frente, passam 

Pela graça e beleza do lirismo de sombras desta tarde 
Passam 

              e nenhuma me diz nada:  

 
— Eu 

     é que devo dizer  

                              algo. 

 
(Sobre coisas, sobre a vida 

— sobre a passagem.) 

              (LYRA, 1985, p. 57) 
  

 Lyra tinha consciência do impacto que seu livro iria causar e isso feito de maneira 

intencional. É um livro planejado para causar choque, para romper com o conceito de criação 

literária pautada na inspiração. Para o poeta, agora que a inspiração não ditará sua obra, ele está 

livre para dizer coisas relativas ao homem, com poemas voltados para o homem e sua 

organização social. Verifica-se que a morte da inspiração está intrinsecamente ligada ao fato de 

o eu-lírico ter iniciado sua jornada como poeta.  É preciso que o poeta se posicione como se 

verifica nos últimos versos do poema.  Gilberto Mendonça Teles (1985) confirma:  

 

Ora, o livro de Pedro Lyra é feito deliberadamente para chocar, para causar 
espanto no leitor tradicional que poderá exclamar: ―isso não é poesia‖. Aliás, o 

próprio poeta registra previamente a exclamação. O autor está consciente da 

sua atitude dialética. Premedita o escândalo, cultiva-o e assume claramente o 
tom prosaico, não talvez por não saber evitá-lo, mas para fazer dele um 

instrumento de instigação, de imposição de ideias, de pedagogia política. 

Aparentemente, não lhe interessa o lado expressional, estilístico, a 
microestrutura interna do verso, da estrofe e do poema, tanto que escreve: 

―sabemos que um poema tem que dizer‖, tem que modificar ―o mundo e o 

homem‖ (TELES, 1985, p. 23). 
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Dito isso, é preciso enfatizar que a falta de interesse aparente também carrega consigo 

significado e objetivo. Há nos poemas uma organização interna que é estranha para o leitor 

tradicional, mas que diz muito sobre a consciência do fazer poético.   

Os ditos da primeira parte de Decisão são construídos a partir de uma estrutura dialética, 

o que significa dizer também que apesar de Lyra se preocupar com o lugar social do homem, ele 

não deixa de lado os aspectos formais de um poema. Para ele, não há motivos para se preocupar 

com rebuscamentos e construções misteriosas, pois o seu poema não é apenas para o deleite. 

Assim ele faz uso de uma estrutura que nos direciona através do confronto de ideais, colocando 

em contraposição a tese que ―eles‖ defendem com a antítese que ―nós‖ propomos. Nesse caso, 

―eles‖ representa a fala alienante da estética tradicional e conservadora e ―nós‖ representa a 

visão subversiva e a proposta que contesta a tese anteriormente citada por ele.  

A escolha da construção formal dos poemas que constituem a poética do livro fortalece 

ainda mais a crença do poeta na desconstrução e a intenção de causar choque. Além disso, Lyra 

presa pela clareza. O leitor de Decisão consegue identificar a posição ideológica do poeta com 

clareza, como também esse confronto de ideais.  

 

Da poesia e da produção 

 

Para explicitar o que defendemos neste trabalho, recorremos aos ditos II e V, que tratam 

respectivamente da poesia e da produção. Para tanto, os citamos em sua completude:  

 

O poema  

não tem um criador:  
— é o movimento autônomo da linguagem 

que gera a poesia.  

 

É: para eles 
brota a poesia do acaso,  

produto da geração espontânea. 

 
Para nós, porém, a poesia  

É A FORÇA QUE ANIMA O POEMA 

DETERMINADA PELA FORÇA DO POETA.  

(LYRA, 1985, p. 62) 
 

O dito II da poética de Decisão à primeira leitura já nos insere nesse universo de 

desmistificação no qual há um confronto ao redor do conceito de poesia. O poema obedece à 

mesma estrutura dos outros ditos, no qual a primeira estrofe está em grifo, a segunda em recuo e 

a terceira contêm os versos chave em caixa alta. O poema também obedece a lógica que Pedro 

Lyra dá aos outros ditos, ou seja, é um exercício dialético.  
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Nesse poema, nos é apresentado o conceito de poesia tradicional, ou seja, a poesia sendo 

resultado da geração espontânea. Não há força que a mova ou incite o seu surgimento. A poesia 

vem do acaso. No entanto, o eu-lírico contesta esse conceito inserindo um conceito novo: o de 

que a poesia surge determinada pela força do poeta. Devemos enfatizar que nesse poema, 

segundo Lima (1999), a poesia é tida como ―a força que anima o poema‖ num sentido inerente à 

poesia como substância. Isso está ligado à visão do poeta de que a poesia é uma arma com 

incríveis poderes de transformação do homem e do mundo onde ele está inserido.   

Em relação à força do poeta, podemos dizer que é uma força exercida conscientemente 

como nos mostra do dito V:  

 
Escrever um poema 

é uma atividade erótica: o poeta  

dilui a consciência no infinito da significância  
procurando encontrar o que dizer  

 

Eis aí: para eles 

não há diferença alguma 
entre escrever um poema e, por exemplo, jogar uma rede 

                                                                                ao mar.  

 
Para nós (que 

percebemos o movimento destas ondas) 

escrever um poema é uma atividade dialética,  

em que o poeta não tem a procurar 
nem mesmo a encontrar: 

— TEM A DIZER.  

                          (LYRA, 1985, p. 65) 
 

Pedro Lyra critica novamente a estética conformista e reafirma a consciência criadora do 

poeta.  Nesse poema nos é apresentado duas maneiras de ver o processo de escrita de um poema: 

uma atividade erótica e uma atividade dialética. Dessa vez, Lyra traz a tona o confronto acerca 

da produção do poema e não mais do conceito de poesia. Dessa forma, defende que ao contrário 

de ser uma atividade onde a consciência se dilui buscando encontrar algo para dizer, a produção 

é uma atividade dotada de argumentação e de clareza, uma vez que o poeta percebe o 

movimento das ondas.  Ou seja, o poeta é aquele que escreve com coragem, pois não precisa 

buscar o que dizer e até mesmo não ter o que dizer, ele já sabe o que mensagem quer transmitir 

e de que maneira fará. A estrutura do poema é o mesmo jogo de tese e antítese dos outros ditos, 

dando ênfase ao verso final, aquele que carrega a principal mensagem dos poemas da poética de 

Decisão. 
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Considerações Finais 

 

Diante do que foi exposto, podemos concluir que os poemas de Decisão são dotados de 

um caráter subversivo, em que o poeta busca intencionalmente causar estranhamento a fim de 

defender um ideal: o poeta lúcido. Percebemos na produção poética de Pedro Lyra, uma busca 

pela desmistificação da crença pautada na tradição de que o poeta só produz em estado de 

transe, de completa inspiração ou intervenção externa a si. O poeta é um homem inserido num 

contexto social, capaz de pensar sobre esse contexto em que vive. O poeta pode ser um homem 

que pensa sobre si e sobre o mundo sem perder a singeleza da poesia. Para nos provar isso, 

Pedro Lyra nos mostra como a poesia é uma arma humanizadora:  

 

E construí: 
                     um revólver de luz 

                     com gatilho de fibras dos meus nervos 

                     e balas de sonho se cumprindo.  
                                                     (LYRA, 1985, p. 211) 

 

Portanto, para Pedro Lyra, o poeta pensa, sente, é dotado de complexa racionalidade e é 

capaz de, através da poesia, modificar o homem e o mundo e isso é desmistificar a tradição.  
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O BOG GOTHIC E O HIBRIDISMO ESTÉTICO NA LITERATURA IRLANDESA 

CONTEMPORÂNEA: A REINVENÇÃO DAS FORMAS EM THE BUTCHER BOY, DE 

PATRICK McCABE 

 

Sandra Luna 

(UFPB) 

Bruno Vieira 

 (PPGL/UFPB) 

 

Introdução  

 

The Butcher Boy, escrito e publicado em 1992, é um dos romances mais importantes da 

carreira literária de Patrick McCabe. Após o lançamento da obra, premiada com o Irish 

Literature Prize em 1992 e finalista do Booker Prize no mesmo ano, o autor ganhou destaque e 

reconhecimento da crítica especializada, sendo atualmente considerado um dos grandes nomes 

da literatura irlandesa contemporânea, tendo se tornado um expoente no que diz respeito à 

estética pós-modernista.  

Com o olhar voltado para o ex-cêntrico, muitos dos enredos compostos por McCabe são 

ambientados em pequenas cidades irlandesas e os temas explorados nos textos do autor remetem 

a conteúdos densos e perturbadores, como, por exemplo, a loucura. Além disso, vários dos 

trabalhos do escritor, como é o caso do romance que estamos investigando, apresentam traços 

de uma estética de origem gótica que ficou conhecida nos últimos anos como Bog Gothic. 

Contudo, ao tomar esses espaços como cenários para suas histórias, McCabe não faz isso de 

maneira nostálgica ou romantizada, pelo contrário, os cenários das tramas são muitas vezes 

locais dos quais emanam a sordidez e o cinismo humano, como vemos em The Butcher Boy. 

Segundo O‘Mahony, que traz as palavras do escritor em um texto intitulado ―King of Bog 

Gothic‖, publicado no jornal The Guardian (2003), McCabe olharia para as pequenas 

comunidades do país porque elas seriam o locus das experiências humanas, ―(...) That's where 

all human experience is, on a very small canvas."   

Emprestando sentido profundamente crítico e irônico à sua obra, McCabe oferta-nos 

visões radicalmente dramáticas e trágicas de uma sociedade na qual conflitos de ordem política 

emergem a todo instante, afetando os comportamentos dos personagens e incidindo sobre as 

situações por eles vivenciadas, impregnando de ácido humor as ações narradas, de maneira que, 

em seus escritos, vinga a noção recorrente de um passado que não quer passar, pois que mazelas 
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do período em que a Irlanda permaneceu colonizada pelo Império Britânico não se desfazem no 

ar com o processo de descolonização. 

O presente artigo focaliza o romance The Butcher Boy, analisando a obra em sua 

compleição formal, considerando sua inserção no gênero a que se tem chamado de Bog Gothic, 

um termo tipicamente irlandês que faz associar o gótico às recorrentes paisagens pantanosas que 

dominam parte significativa do território do país. Sendo o Bog Gothic um gênero marcado por 

forte hibridismo estético, analisamos também outros aspectos da narrativa que evidenciam a 

complexa feitura da obra, ilustrando as reflexões teóricas com leituras críticas de trechos do 

romance.  

 

O Bog Gothic e o Hibridismo Estético na Literatura Irlandesa Pós-Colonial 

 

A primeira coisa que devemos ter em mente ao discutirmos o Bog Gothic é sua 

correlação com o ambiente físico que lhe empresta o nome, isto é, o ―bog‖, que, em português, 

pode ser traduzido como ―pântano‖, referindo-se mais especificamente a regiões alagadiças que 

recobrem cerca de um terço do território irlandês. Note-se, a respeito da dimensão simbólica que 

adquirem os bogs na cultura e na literatura da Irlanda, que os mesmos se constituem como 

ecossistemas híbridos, isto é, não são ambientes totalmente aquosos, tão pouco são sólidos. Na 

realidade eles se estabelecem como uma zona intermediária, fronteiriça, entre estas duas formas, 

estão em um estado que podemos descrever como liminar, um entre-lugar, em inglês: ―in 

between‖. 

 Esses alagadiços são ainda caracterizados pela sua volatilidade e movência, sendo típico 

da constituição dos bogs que o terreno mude rapidamente. Não surpreende que evoquem algo 

grau de instabilidade quando usados em cenários na literatura que deles se aproxima. Além 

disso, os bogs podem servir como ―cápsulas naturais de tempo‖, por conservarem, com 

altíssimo grau de preservação, artefatos e corpos que neles submergem (os bog bodies). Isso se 

dá pela sua constituição anaeróbica. Não deixa de ser significativa, portanto, a capacidade 

simbólica que têm os bogs para referir também um passado sombrio que não quer passar, já que 

costumam manter em seus leitos porosos elementos do passado praticamente intactos. 

(GLADWIN, 2016). É assim que os bogs são recorrentemente utilizados como settings para 

enredos que evocam associações políticas, memórias de um processo de colonização e opressão 

cujos traumas subsistem: 

  
[…] bog bodies serve as real and symbolic maps for readers to navigate 

through notions of the haptic (tactile) […] and the Gothic body. (...) Bog, and 
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the preserved bodies in them, create worlds, some of which directly connect to 
Irish politics and some that do so more obliquely, as in case of memory. 

(GLADWIN, 2016, p.129-135) 

 

A segunda parte do termo bog gothic, é o ―gótico‖, esse gênero literário que teve origem 

em meados do século XVIII, mas sofreu ―mutações‖ ao longo da história, moldando-se e se 

hibridizando em outras diversas formas literárias, dando origem a uma gama de subgêneros que 

carregam consigo traços do gótico. Por esse motivo, segundo Botting (1996), o gótico pode ser 

descrito como um gênero poroso, que não tem limites pré-determinados, ou que não são 

claramente ―visíveis‖. Bowen (2014) faz, nesse sentido, uma ressalva que achamos importante 

ser mencionada: ―there is no essence or a single element that belongs to all Gothics. It is more 

like a family of texts or stories.‖ (ítálico no original).  

Curioso é que, se os bogs conseguem evocar elementos simbólicos sugestivos da 

instabilidade da ordem política, em sua associação ao gótico, um gênero originalmente 

vinculado a temas e problemas típicos da colonização irlandesa, a junção Bog Gothic converge 

para realçar elementos fortemente relacionados ao colonialismo e ao pós-colonialismo. Se o 

próprio terreno dos pântanos pode funcionar simbolicamente como áreas de preservação do 

passado, sendo o tempo pretérito marcado por sombras e sofrimento, suas lembranças não são 

trazidas à tona de maneira romantizada, pelo contrário, elas ecoam em tons não raramente 

grotescos os traumas e as dores do colonialismo, assim como as lutas que se impuseram ao 

processo de descolonização. Além disso, os próprios bogs foram, por si mesmos, enquanto 

paisagens geográficas, zonas que, de certa forma, se colocaram ―naturalmente‖ contra a 

modernização que se impunha durante o período colonial. Por todos esses motivos acima 

expostos, estes biomas se transformaram em símbolos de resistência para os nacionalistas 

irlandeses em vários momentos de manifestação de seus anseios políticos.  

Segundo Gladwin (2016), pode-se pensar nos bogs como paisagens que evocam desde 

cedo associações com o gótico também por serem lugares indutores de medo e horror, sem 

deixarem de ser esses ecossistemas fortemente associados à identidade nacional e à cultura, 

fazendo-se, por isso, um espaço multitudinário para escritores e leitores conceberem histórias de 

profundo teor politico e nacional. Gladwin (2016) nos diz que:  

 
When they are included in Irish literature and culture, bogs, often evoke Gothic 

association through the mysterious, mesmerising, and macabre. A considerable 

amount of Gothic fiction is located on opaque landscapes with unclear 
demarcation between the known and unknown‖ (GLADWIN, 2006, p.2). 

 

Alguns teóricos acreditam que o gótico sempre carregou em suas narrativas algo de pós-

colonial, pois permitiu que os ―outros‖, isto é, aqueles silenciados no seio de suas próprias 
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sociedades, pudessem falar, mesmo que, algumas vezes, essas vozes apareçam tragadas pelo 

horror. Na verdade, foi através da literatura gótica que muitas mulheres no século XVIII 

conseguiram ganhar espaço no meio literário, mesmo que tenham sofrido com a resistência de 

alguns editores.  

No que diz respeito às produções do pós-colonialismo, sua literatura permite que esses 

―outros‖ e suas histórias sejam contadas e repetidas. Permitindo um olhar a partir daqueles que 

sofreram com a colonização e experimentando uma escrita que busca romper com o padrão do 

colonizador, autores contemporâneos têm recorrido ao Bog Gothic, explorando, nos limites, o 

hibridismo estético que se constitui como marca desse gênero, recorrentemente presente na 

literatura irlandesa pós-colonial. (KIBERD, 1996).  

 

A reinvenção das formas em The Butcher Boy 

 

The Butcher Boy narra as aventuras e peraltices de um menino chamado Francie Brady 

em uma pequena cidade irlandesa. Entretanto, quem assume e controla a narração é um Francie 

adulto, que rememora seu passado. Essa idade mais madura do narrador, no entanto, mais 

perturba do que assegura confiabilidade aos acontecimentos por ele evocados e a imprecisão do 

tempo, assim como a apresentação aleatória dos fatos do passado, que emergem na narrativa 

fora de qualquer ordem cronológica, muito condizem com soluções estéticas pós-modernas, que 

desafiam a lógica narrativa, instaurando profunda desconfiança sobre noções tradicionais de 

história, memória e temporalidade.  

Na verdade, a narrativa de McCabe é fortemente orientada por estratégias paródicas, 

irônicas, sarcásticas, desconstrutivas, corroborando o entendimento de Linda Hutcheon (2002), 

para quem a estética pós-moderna desconstrói valores e formas herdados pela tradição, 

incidindo fortemente sobre parâmetros caros ao universo artístico no qual se inscreve. O próprio 

gênero romanesco que inspira The Butcher Boy – cuja forma tradicionalmente poderia ser 

categorizada como um romance de tom memorialista –, torna-se alvo da ironia do autor, cuja 

escrita, como afirmamos acima, traduz muitas outras das características anotadas pela crítica 

como marca distintiva das narrativas pós-modernas. Assim, desafiando, ao mesmo tempo, a 

confiabilidade da memória e a importância das datas históricas, Francie nos convida a conhecer 

seu passado, subvertendo, no entanto, qualquer expectativa que possamos ter quanto à precisão 

do tempo ou dos fatos, afirmando jocosamente sua própria falta de capacidade ou de vontade de 

lembrar: ―Quando eu era um cara jovem há vinte ou trinta ou quarenta anos...‖ (McCABE, 

1997, p. 9).  
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Ao adentarmos o insano mundo do narrador, confrontamo-nos com uma ―realidade‖ que 

está constantemente beirando limites, seja o da loucura, da maldade, da dor, da monstruosidade, 

da injustiça, da vitimização, entre tantos outros. Isso também se associa ao Bog-Gothic, com sua 

liminaridade, sua movência, seus alagadiços traiçoeiros. Fato é que o Francie adulto, o narrador 

que nos quer confiar sua história, padece de esquizofrenia, na verdade, é um rapaz lobotomizado 

e sua condição ex-cêntrica se deixa revelar em seus atos, na maneira como ele se vê a si mesmo, 

como ele enxerga o mundo à sua volta e, claro, nos arranjos formais dos quais se utiliza para 

narrar sua vida marota, seus problemas e conflitos, que oscilam do cômico ao trágico, a mistura 

de tons sendo uma das mais flagrantes características do irreverente romance, em tudo marcado 

por forte carga de dramaticidade.  

Note-se, no entanto, que o riso é um elemento constante em The Butcher Boy. Contudo, 

o recurso ao humor escapa às convenções que norteiam a comédia e assumem um amplo 

espectro de variações, produzindo uma série de efeitos que evocam os mais diversos nuances de 

tragicomicidade. Há, ao longo da narrativa, por exemplo, cenas de franca ingenuidade, em que 

os gestos pueris do protagonista evocam um ethos infantil treloso, a reclamar do leitor um riso 

condescendente, empático, responsivo às brincadeiras de Frank.  

 
I could hear a plane droning far away. One time we were standing in the lane 

behind the houses shading our eyes from the sun and Joe says: Did you see that 
plane Francie? I said I did. It was a tiny silver bird in the distance. What I want 

to know is, he said, how do they manage to get a man small enough to fit in it? 

I said I didn't know. I didn't know much about planes in them days.
1
 

(McCABE, 1992, p.2) 

 

Por vezes, no entanto, esse ethos traquina assume feições limítrofes e a inocência se 

aproxima malandramente dos domínios da maldade, como ocorre, por exemplo, em cenas nas 

quais Frank prega peças no filhinho bem comportado de sua antagonista, a Sra. Nugent. Isso 

fica ilustrado de maneira mais clara quando o protagonista atrai Philip para o galinheiro na 

intenção de lhe mostrar gibis americanos, mas as coisas ganham outros propósitos.  

 
Philip was crawling round on his hands and knees examining the cages, then he 

took out his music book and started making calculations along the margins of 

the pages with his pencil. I don't know what he was trying to figure out maybe 
how much space each chick had to itself or something like that. That was 

Philip, he'd want to know what food they ate for breakfast and how much per 

day and what temperature was best for them and all this. I left him there and 

                                                             
1 Eu podia ouvir o ruído de um avião bem longe. Uma vez estávamos parados no beco atrás das casas, cobrindo os 

olhos contra o sol e Joe disse: Você viu aquele avião, Francie? Respondi que sim. Era um minúsculo pássaro de 

prata na distância. O que quero saber é isso, ele disse, como conseguem fazer um homem ficar tão pequeno para 

caber nele? Eu disse que não sabia. Não sabia muito de aviões naquela época.  (McCABE, 1997, p.10) 
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went into the room at the back of the shed to get the comics. When I came back 
out he was still scribbling and muttering to himself, working out his 

mathematical calculations with his back to me. All I said was Philip, and when 

he turned I swung the chain but I didn't connect I missed the side of his face. I 
hit the flex of the lightbulb and it started swinging to and fro. The chickens 

flapped and squealed a bit they knew there was something wrong then I took 

the next swing and it thudded dully against a sack of grain I couldn't get a good 
look at him with the lightbulb painting these big shadow streaks as it swung. 

The next thing it swooped right back and I couldn't see a thing I then I lost my 

temper and swore at him. I think he had dropped his spectacles and was 

crawling along the ground searching for them. I hit the ground thump thump on 
the carpet of woodchips. I saw him now he was right in front of me and then I 

heard: Francie!
2
 

(Itálico no original) (McCABE, 1992, p.48) 

 

Há, no entanto, nuances mais sérios evocados pelo riso, que muitas vezes se faz riso 

triste, um riso-lamento, por exemplo, quando o menino-herói se refere às idas da mãe para um 

sanatório como se a mesma houvesse sido levada a uma ―oficina‖ para conserto.  

 
It wasn't too long after that ma was took off to the garage. She says to me: I'm 

away off up the town now Francie I have to get the baking started for your 

Uncle Alo's Christmas party. Right, I says, I'll just stay here and watch the telly 
and off she went I didn't notice the time passing until I heard Mrs Connolly at 

the door with da and some other women she said ma'd been standing for two 

hours looking in the window of the fishing tackle shop with the bag on the 

ground and a tin of beans rolling round the footpath.
3
 

(McCABE, 1992, p. 8) 

 

A bem da verdade, a imaginação é um poderoso aliado do protagonista e sua capacidade 

infantil de imaginar nos faz supor que esse reino da fantasia, que lhe permite lidar com as 

dificuldades e humilhações do ―real‖, é sua condição infantil de escapar às dores do mundo, até 

que lhe sobrevenha a loucura, que um dia lhe chegará por força de uma vida de oprimido, 

marcado pela exclusão numa sociedade que se faz tão mais pequena e mesquinha quanto mais o 

                                                             
2 Philip estava engatinhando pelo lugar de joelhos examinando as gaiolas, depois tirou o livro de música de sua 

pasta e começou a fazer cálculos nas margens das páginas com seu lápis. Não sei o que ele estava tentando 

descobrir talvez quanto espaço cada galinha possuía ou algo assim. Philip era assim mesmo, querendo saber o que 

elas comeram de manhã e quanta comida por dia e qual era a temperatura para mantê-las e tudo isso. Deixei-o lá e 

fui até o quartinho no fim do galpão pegar as revistas. Quando voltei ele estava escrevendo e murmurando consigo 

mesmo, fazendo os seus cálculos matemáticos de costas para mim. Tudo o que eu disse foi Philip, e quando ele se 

virou eu atirei a corrente mas não consegui acertar um lado de seu rosto. Em vez disse atingi o fio da lâmpada e esta 

começou a balançar para frente e para trás. As galinhas batiam as asas e cacarejavam sabiam que alguma coisa 

estava errada então atirei-a de novo e ouvi o barulho seco quando atingiu um saco de grãos não conseguia vê-lo 

bem por causa da lâmpada pintando sombras enormes enquanto balançava. De repente ela deu uma virada e eu não 
consegui ver nada por isso fiquei irritado e comecei a xingá-lo. Acho que ele tinha derrubado os seus óculos e 

estava se arrastando e apalpando o chão à procura deles. Bati no chão tum tum no carpete de pós de serragem. 

Agora o via ele estava na minha frente e então ouvi: Francie! (itálico no original) (McCABE, 1997, 59-60). 
3 Não deu muito tempo e mamãe foi levada para a garagem. Ela diz para mim: estou indo à cidade Francie e tenho 

que começar a assar os pães e biscoitos para a festa de Natal de tio Alo. Tá, eu digo, fiquei quieto assistindo à 

televisão e lá se foi ela não percebi o tempo passando até quando ouvi dona Connolly à porta com papai e algumas 

outras mulheres ela disse que mamãe tinha ficado parada em frente à vitrina da loja de pescaria por duas horas com 

a sacola no chão e uma lata de feijão rolando rua abaixo. (McCABE, 1997, p. 16). 
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demarca como ―outro‖, até que o próprio Frank internalize essa alteridade numa ação 

monstruosa que começa a se fazer presente no personagem com o cruzamento de limites e 

códigos sociais e morais. Contudo, esse ―monstro‖ que Frank começa a espelhar tem ligações 

com a exclusão social vivenciada pelo personagem e alimentada por todos a sua volta.  

Retornando ao hibridismo estético do romance, há momentos em que sua ação evoca um 

tom fortemente absurdista, como no momento em que o pai jaz morto no sofá, volteado por 

moscas, enquanto Frank Brady segue sua narrativa num faz-de-conta de quem não quer 

reconhecer a verdade, agindo como se o pai estivesse, como de costume, apenas bêbado. O 

pathos que daí decorre nos obriga a testemunhar um desespero mudo, o medo de Frank da 

trágica anagnorisis que o obrigaria a saber mais uma vez da morte, pois que a mãe já partira, 

tragada por um suicídio decorrente da loucura. Note-se, no entanto, que em nenhuma dessas 

instâncias a narrativa se faz trágica ou melodramática, ao contrário, sustenta-se num bom-humor 

travesso, que permite ao leitor seguir adiante, vadiando, como o menino, que rechaça as dores 

da morte e, sem outra saída, opta pelas trapaças como forma de sobreviver a uma vida dura, 

arbitrária, numa sociedade excludente e injusta. 

Aliás, a crítica social, de viés político, impõe à ação narrada instâncias em que o risível 

se faz amargo, sardônico, assumindo tons fortes de crítica que nos permite ler a peça como uma 

alegoria dos excessos e das carências resultantes da des/colonização. Apenas o ridículo não nos 

deixa em paz, a seriedade não se sustenta na superfície desse romance que se desenvolve como 

ação picaresca. Note-se que, a despeito de um fluxo narrativo truncado, subvertido, caótico, é 

possível discernir um eixo central à ação da trama, que começa a se engendrar quando o Frank 

menino e seu melhor amigo, Joe, pegam emprestado (leia-se ―roubam‖) do garoto Philip Nugent 

alguns gibis. Com o gesto dos meninos, a Sra. Nugent, mãe de Philip, que é irlandesa, mas havia 

emigrado para a Inglaterra anos antes e agora está de volta com sua família, reagirá fortemente, 

exibindo-se e enaltecendo sua própria condição de ―civilizada‖ e humilhando a família dos 

Brady. Essa ―superioridade‖, que nada mais é do que um sentir-se mais britânica do que os 

outros, fará a Sra. Nugent chamar de ―porcos‖ a família empobrecida e miserável de Brady. 

Irritada com o engodo sofrido pelo filho com o roubo de seus gibis, a Sra. Nugent põe-se a 

berrar na frente da casa dos Brady, chamando-os de ―porcos‖. Na memória do protagonista: 

―(...) a última coisa que ouvi foi Nugent descendo o beco e resmungando Porcos – claro que 

toda cidade sabe disso!‖ (itálico no original) (McCABE, 1997, p. 12)  

A partir desse acontecimento, Francie passa a ver a Sra. Nugent como a principal 

causadora de todos os problemas e complicações que atingem sua vida, a arquirrival que precisa 

ser eliminada para que os problemas cessem e ele volte a viver em paz. Isso se dá porque, após 
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gritar que os Brady são ―porcos‖ e que todo mundo sabe disso, a Sra. Nugent objetifica num 

marco actancial um início para os conflitos que começam a tomar forma na ação, pois que, a 

partir desse gesto difamatório e humilhante, Francie vai perdendo justamente as pessoas que ele 

mais ama e estima. Sua mãe e seu pai falecem; seu tio o abandona; até Joe, o melhor amigo, 

―vira as costas‖ para o menino e cria laços fraternos com Philip, o filho da Sra. Nugent; os 

outros moradores da cidadezinha que rodeiam a vida de Francie tão pouco se importam com ele.  

Assim, tomado pelo abandono e sem perspectivas que apontem para um futuro mais 

promissor, o menino, que evolui de traquina a rebelde, depois de períodos de internação forçada 

em reformatórios e manicômios, faz-se aprendiz de açougueiro: a butcher boy, ou melhor, the 

butcher-boy, o garoto que selará com sangue seu pacto contra as adversidades da vida. Valendo-

se de sua habilidade em manejar facas para cortar carnes de animais, Francie decide ir ao 

extremo de sua revolta. Ciente de haver realmente uma adversária em sua vida, uma irlandesa 

que, assumindo ares de colonizada, vociferou um dia o impropério com o qual os ingleses 

costumavam menosprezar os irlandeses, chamando a si e aos seus de ―porcos‖, Francie mata e 

esquarteja a Sra. Nugent com uma crueldade que beira o macabro. Além disso, picha a palavra 

―porco‖ pelas paredes da casa mulher usando como ―tinta‖ o sangue de sua vítima. A gargalhada 

que eclode nesse momento evocaria o trágico dionisíaco, que não se afasta do grotesco, trazendo 

à tona e amplificando a dor incontida do protagonista, que apenas em sua própria trama, tecida 

no tear da imaginação pueril e da loucura, ocupa posição central. Na sociedade em que vive, 

Francie Brady é bem o pária, o menino pobre que a vida torna órfão e as instituições e ações da 

vida social vitimizam, excluem, degradam, embrutecem, enlouquecem. No limiar da ação 

grotesca, repercute aos nossos ouvidos o som da gargalhada infantil, nela ecoa a recusa a uma 

sociedade que faz perder a inocência, uma sociedade que amesquinha, que oprime, que submete 

a fantasia à loucura, transformando crianças em monstros. 

 

Considerações Finais 

 

Valendo-se de uma matriz literária subversiva, que faz sucumbir a inocência ao pathos, a 

superioridade do colonizador ao mesquinho e ao ridículo, aprisionando o trágico no grotesco, 

McCabe produz uma alegoria da vida social e política numa pequena cidade irlandesa, um 

microcosmo que se faz macrocosmo ao mostrar-nos uma série de instituições funcionando 

devidamente para produzir mazelas e monstruosidades. Através de soluções estéticas múltiplas e 

variadas, o romance conjuga experiências memorialistas, picarescas, dramáticas, impondo-se, 

ironicamente, ao fim e ao cabo, como um bildungsroman às avessas, contando-nos sobre a 
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educação sentimental de um criminoso. Sem perder o humor, acatando sem pudor o riso em seus 

vários sobretons, inclusive o humor-negro, o romance se faz emblema audível de um 

personagem que pede socorro e anseia por ajuda, mas se encontra isolado e só consegue aceitar 

sua condição rindo-se de si mesmo e do mundo a sua volta, que lhe parece em ruínas. A 

gargalhada de Francie, ao tingir de sangue as paredes da casa da Sra, Nugent, é bem o riso do 

qual nos fala Beckett, o terrível riso dos risos. 
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(RE)PENSAR O PASSADO NEGRO-DIASPÓRICO PELAS TRILHAS DA MEMÓRIA 

E DA METAFICAÇÃO HISTORIGRÁFICA EM UM DEFEITO DE COR, DE ANA 

MARIA GONÇALVES 

 

Camila de Matos Silva
1
  

(UFPE) 

 

Da cabeceira do rio, as águas viajantes não desistem do percurso. 
Sonham. 

Conceição Evaristo (2017) 

 

A escrita afro-brasileira permite ao negro falar por si, a contar sua própria história e, pela 

literatura, enfrentar a misoginia e o racismo pelos múltiplos labirintos da memória, grafando, na 

escrita, histórias e História como recursos de polifonias e resistência. Percebemos que Ana 

Maria Gonçalves busca retomar a história dita oficial, entretanto apesar de retomar fatos ela 

procura realizar uma releitura desses, sem no entanto possuir o intuito de ser fiel ao ―extremo‖ à 

História. Os conceitos de metaficção propostos por Linda Hutcheon, nos quais ―a história e 

experiências, aparentemente paradoxal, podem ser definido como ―textos‖ do ―vivido‖ pós-

modernistas‖ (HUTCHEON, p.3), nos fazem acreditar que Ana Maria Gonçalves não está 

preocupada somente em realizar uma releitura dos fatos históricos impostos pela História dita 

oficial, mas também utilizar a escrita como denuncia. E é o que a narradora Kehinde ao se 

assumir como mulher negra advinda da diáspora nos mostra, assumindo papel de exilada e 

escrava ela pode nos apresentar um olhar de quem está dentro da situação. 

Ana Maria Gonçalves utiliza de seu ponto de vista afrodescendente e faz ecoar vozes e 

memórias coletivas através de sua narradora, Kehinde, e de muitas mulheres que aparecem 

durante a narrativa. Mesmo sendo uma mulher negra e africana em pleno século XIX, a 

protagonista consegue percorrer e atuar entre acontecimentos históricos, mesclando-os, no 

romance, a uma voz narrativa de emoção e esperança, o que transfere ao romance caráter muito 

mais que documental e/ou historiográfico, como podemos notar na passagem em que ela narra 

sobre a venda dos escravizados nos mercados da Bahia, percebemos um regresso ao passado e 

dor coletiva e individual: 

 

Parecia que renasciam a cada manhã, como se tivessem dentro deles um sol 

que surgia forte e que , com o correr do dia, ia enfraquecendo, até desaparecer 
por completo com o fim da tarde. A cada manhã renovavam a esperança de 

                                                             
1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 

Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.  
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serem escolhidos para, enfim, deixarem aquele lugar que aos poucos ia 
acabando com eles, roubando saúde e, principalmente dignidade. Era 

desonroso ficar no armazém por muito  tempo, dia após dia, sendo preteridos e 

humilhados, rebaixados a um ponto em que não serviam nem para carneiros 
(GONÇALVES, 2016, p. 70). 

 

A memória tem sido um importante dínamo para a territorialização da escrita de autoria 

feminina negra. Todavia, no cenário brasileiro, o romance em que a ordem axiológica é alterada 

a presença feminina, ainda, possui pouco espaço dentro da ordem eurocêntrica da literatura. 

Baseando- se nisso, Antônio Risério (1993) nos atenta: 

 
A marginalização dos textos indígenas e negro-africanos é um reflexo, no 

ambiente letrado, do estatuto subordinado dessas culturas no espaço mental 

brasileiro – reflexo, por sua vez, do lugar ocupado por essa gente, e pela 

maioria dos seus descendentes mestiços, na estrutura da sociedade nacional 
(RISÉRIO, 1993, p. 23). 

 

Infelizmente, esta ordem continua a rondar o cenário literário de autoria negra. Em 

relação a romances historiográficos, Ana Maria Gonçalves é primeira mulher afro- brasileira a 

lançar um romance contendo antropologia, história, literatura que discute valores sociais, 

filosóficos, historiográficos e literários. Consideramos que as produções de mulheres negras têm 

tentado inverter a lógica eurocêntrica, na qual a figura da mulher negra está sempre 

inferiorizada. Uma pesquisa extensa de Regina Dalcastagnè (2012) aponta que: 

 

[...] de todos os romances publicados pelas principais editoras brasileiras, e um 
período de 15 anos (de 1990 a 2004), 120 em 165 autores eram homens, ou 

seja, 72,7 %. Mais gritante ainda é a homogeneidade racial: 93, 9% dos autores 

são brancos. Mais de 60% deles vivem no Rio de Janeiro e em São Paulo. 

Quase todos estão em profissões que abarcam espaços privilegiados de 
produção de discurso os meios jornalístico e acadêmico (DALCASTAGNÈ, 

2012, p. 176).  

 

Apesar de no cenário contemporâneo termos uma crescente produção e diversidade de 

textos apresentada pela literatura afro-feminina, lamentavelmente o mercado editorial e 

midiático não acompanha esta produção e esta demanda. Ainda de acordo com a autora:  

 

É o caso, [...], da população negra, que séculos de racismo estrutural afastaram 

dos espaços de poder e de produção de discurso. Assim como são poucos os 
autores e autoras negros publicados pelas grandes editoras, são poucas, 

também, as personagens negras [...]‖ (DALCASTAGNÈ, 2014, p. 67). 

 

Ainda acerca também do caráter excludente da literatura em relação ao negro, Eduardo 

Assis Duarte (2010) afirma: 
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Pode o negro falar? Expressar seu ser e existir negros em prosa ou verso? 
Publicar? Nem sempre. Sobretudo no passado: falar de sua condição de 

escravizado, ou de homem livre na sociedade escravocrata, levantar a sua voz 

contra a barbárie de cativeiro; ou, já no século XX, enquanto sujeito 
dolorosamente integrado ao regime do trabalho assalariado; ou excluído e 

submetido às amarras do preconceito, com suas mordaças. Apesar de tudo, 

muitos falaram, escreveram e publicaram (DUARTE, 2010, p.11). 
 

A partir dessas reflexões, compreendemos que foram séculos de silenciamento, o qual se 

arrasta em plena contemporaneidade. No entanto, Um defeito de cor (2006), na literatura afro-

brasileira, tem seu destaque, por ser uma obra produzida por uma mulher negra, ser um romance 

metaficcional historiográfico, pós-moderno e publicado em uma grande editora, de acordo com 

a problematização de Linda Hutcheon (1991): 

 

[...] sem dúvidas essas contradições [acerca do que é pós moderno] se 

manifestam no importante conceito pós-moderno da ―presença‖ do passado 
[...]. Não é o retorno nostálgico; é uma reavaliação crítica, um diálogo irônico 

com o passado da arte e da sociedade, [...]. O mesmo se aplica ao repensar pós-

modernista [...] na e sobre a narrativa histórica na ficção e na poesia é sempre 

uma reelaboração crítica, nunca um retorno nostálgico (HUTCHEON, 1991, p. 
20-21). 

 

Um defeito de cor (2006) apresenta uma vasta pesquisa antropológica e historiográfica 

alicerçada na ficção, adquirindo status de romance metaficcional historiográfico, para Hutcheon 

(1991, p. 21) ―com esse termo [metaficcional historiográfico], refiro-me àqueles romances [...] 

que, ao mesmo tempo, são romances auto reflexivos e mesmo assim, de maneira paradoxal, 

também se apropriam de acontecimentos e personagens históricos‖. Ao analisar o romance, Zilá 

Bernd (2012, s/p) afirma: ―É desde uma experiência humana, do olhar de uma escravizada e não 

de vencedor, que a escritora mineira traz à tona o complexo e multiforme painel do século XIX 

no Brasil, onde o regime escravista se manteve até 1888‖. Nesse sentido, a obra pode ser lida 

não apenas como uma herança para o filho perdido, mas uma herança cultural da figura lendária 

de Luísa Mahin e da História dita oficial, desta vez ao avesso, na voz – firme - da mulher negra. 

Kehinde justifica a escrita da carta/obra: 

 

Você pode dizer que estou fazendo isso agora, deixando tudo escrito para você, 

mas está é uma história que eu teria te contado aos poucos, noite após noite, até 
que você dormisse. E só faço assim, por escrito,porque sei que já não tenho 

mais esse tempo. Já não tenho mais quase tempo algum, a não ser o que já 

passou e que eu gostaria de te deixar como herança (GONÇALVES, 2006, p. 

617). 
 

Assim, acreditamos ser o narrador pós-moderno do qual Hutcheon fala, o que nos faz 

reavaliar o modo como olhamos e descrevemos por muito tempo nosso passado; como bem 
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pontuou Risério (1993, p. 70): ―Dito de outro modo, palavras negras passaram em brancas 

nuvens‖. Ana Maria Gonçalves territorializa sua escrita pelo olhar atento de Kehinde, a 

narradora não é marcada pela ―nostalgia‖ das brutalidades e rompimentos do que foi, mas pelo 

desejo de resistir. A respeito das múltiplas violações sofridas pelos negros, Flávia Piovesan 

(2005) salienta: 

 
[...] as violações, as exclusões, as discriminações, as intolerâncias, o racismo, 

as injustiças raciais são um construído histórico, a ser urgentemente 

desconstruídos, sendo emergencial a adoção de medidas eficazes para romper 

com o legado de exclusão étnico-racial. Há que se enfrentar essas amarras 
mutiladoras do protagonismo, da cidadania e da dignidade da população 

afrodescendente (PIOVESAN, 2005, p. 43). 

 

Olhar o passado escravocrata na contemporaneidade desencadeia, no mínimo, 

questionamentos a respeito de tanta crueldade e exclusão. Ainda é sombrio revisitarmos os 

―guardados da memória‖, por mais que haja, hoje, a intencionalidade de escritores negros 

revisitarem o passado trazendo lugares, heróis e heroínas negros, lutas, fatos com a 

intencionalidade de uma História mais lúcida e na qual o negro seja atuante, infelizmente ainda 

são poucos os romances metahistóricos escritos por mulheres negras. O silêncio forçado, as 

mutilações físicas e psicológicas são retratos de uma tardia conquista da autoria feminina negra, 

Kehinde narra: ―[...] nunca dizendo nada que não fosse perguntado, nunca fazendo o que não 

fosse pedido e nunca desobedecendo ou questionando, mesmo quando achasse que uma ordem 

estava errada ou injusta‖ (GONÇALVES, 2006, p. 76). 

Ressaltamos que Kehinde não possui interesse em tornar o seu discurso em algo 

qualificado como determinista, mas deslocar o centro discursivo acerca da História, e da 

situação do negro no período colonial e pós-colonial. Na verdade, seu discurso caminha ao lado 

de suas memórias individuais e da memória coletiva cuja intenção é relativizar os 

acontecimentos, confrontar discursos. Isso pode ser exemplificado na parte da narrativa em que 

a protagonista sugere que João de Oliveira tenha se enriquecido com o tráfico de escravizados. 

Ela sugere e lança a suspeita ao leitor a respeito do fato de o personagem mencionado ter se 

tornado grande amigo dos comerciantes de tabaco (moeda de troca no comércio de 

escravizados): ―Não dizem que o João de Oliveira enriqueceu com o tráfico de escravizados 

para que ele não perca o heroísmo, mas desconfio que não pode ter sido de outra maneira‖ 

(GONÇALVES, 2006, p. 816). O contradiscurso literário, praticado pela autora, questiona o 

cânone ocidental e acaba proporcionando a emergência de se falar sobre culturas até então 

―esquecidas‖ e silenciados, é a memória costurando um mapa historiográfico, como afirma 

Pierre Nora (1993 p. 24): ―Na mistura, é a memória que dita e a história que escreve‖.  
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Podemos afirmar que, portanto, a literatura afro-brasileira desempenha papel de 

contestação ao cânone literário, no qual os valores possuem ligação com o etnocentrismo, 

discriminação social e racial, conforme afirmado anteriormente que a autora realiza por meio da 

metaficção historiográfica cria contradiscursos. O romance Um defeito de cor (2006) busca 

preencher as lacunas deixadas pelo colonizador com uma visão descoberta das amarras do 

passado, criando dessa maneira um contradiscurso, em relação ao cânone ocidental. Notamos a 

fala de Schmidt (1996) ao afirmar que o cânone, em terras brasileiras, valoriza determinados 

padrões em detrimento de outros, neste aspecto a literatura produzida por negros fica à margem. 

 

Destoa do perfil eurocêntrico, e, portanto acaba sendo posta à margem. O 

cânone, isto é, um conjunto de textos que passou pelo teste do tempo e que foi 

institucionalizado pela educação e pela crítica como clássicos, dentro de uma 
tradição, vem a ser o pólo irradiador dos paradigmas do quê e do como se 

escreve, do quê e do como se lê. Tradicionalmente, a sua constituição está 

pautada no processo de reprodução do mesmo, pois a força homogeneizadora 
que atua sobre a seleção reafirma as identidades e afinidades e exclui, portanto, 

as diferenças, uma vez que essas são incompatíveis com um todo que se quer 

uniforme e coerente em termos de padrões estéticos de excelência, argumento 
geralmente invocado na ratificação do estatuto canônico de uma obra 

(SCHMIDT, 1996, p. 116). 

 

É perceptível, na narrativa, o amadurecimento e engajamento político da narradora, e não 

poderia ser menos, uma vez que ela sugere ser Luísa Mahin. É notória na trama a incidência dos 

muçulmanos e interesse por eles, desde o início, vejamos como ela chama nossa atenção, no 

episódio em é capturada e fica presa esperando no barracão, para ser embarcada: ―Um dos 

muçulmanos, que parecia ser o chefe de todos eles, andava no barracão com um tapete de pele 

de carneiro sobre os ombros‖ (GONÇALVES, 2016, p. 47); ―Os muçurumins eram os que mais 

reclamavam, nem tanto pelas condições em que viajávamos, pois segundo a Aja, qualquer 

sacrifício valia a pena se fosse por Alá, mas porque não estavam conseguindo cumprir as 

obrigações da religião‖ (GONÇALVES, 2016, p. 49)‖; A Aja e Jamila diziam salamaleco e 

faziam um cumprimento com as cabeças sem olhar para eles [os homens], nem mesmo quando 

era o Issa, o marido delas‖ (GONÇALVES, 2016, p. 54). Também quando estavam no navio e 

foram obrigados a ficarem nus para tomarem um banho, devido a uma peste que se alastrou 

matando muitos escravizados a bordo:  

 
Os muçurumins, que também protestaram, mas não precisaram ser obrigados, 

não levantaram os olhos do chão e não tiraram as mãos da frente do membro, 

exceto quando começaram a rezar e precisaram erguê-las na direção de Meca 

ou do céu‖ (GONÇALVES, 2016, p. 56). 
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Ana Maria Gonçalves integra este grupo que não atende aos padrões do cânone europeu, 

que vem sendo construído há séculos no Brasil. Um defeito de cor (2006) rompe com 

imposições de modelos pré-determinados dentro da literatura, de invisibização de negros e 

negras. Desde o prefácio de Um defeito de cor (2006), Ana Maria Gonçalves prepara seus 

leitores para o status metaficional da narrativa, uma vez que o prefácio cumpre função de 

paratexto metaficional, tendo em vista que a autora utiliza-se do recurso testemunhal 

(DUARTE, 2010), afirmando que encontra alguns documentos na casa de Dona Clara, em 

Amoreiras/BA, escrito em português arcaico e guardado por muitos anos na Igreja do 

Sacramento, na vila de Itaparica ―[...] em um quartinho nos fundos da casa paroquial‖ 

(GONÇALVES, 2006, p.15). Todavia, a autora afirma ―completar‖ algumas lacunas dos 

manuscritos ocasionadas devido o desaparecimento de algumas folhas: ―Acredito que poderia 

assinar este livro como sendo uma história minha, toda inventada – embora algumas partes 

sejam mesmo, as que estavam ilegíveis ou nas folhas perdidas‖ (GONÇALVES, 2006, p. 16). 

Para o pesquisador Eduardo Assis Duarte: 

 

O prólogo, ao mesmo tempo em que põe o relevo o perfil propriamente 
romanesco do material a ser fruído pelo leitor – visível já na própria narrativa 

do achamento do ―manuscrito‖ e presente nos inúmeros acasos e peripécias 

vividas ao longo do entrecho -, aponta igualmente para a história dos africanos 
e seus descendentes no Brasil, em especial, para o processo de resistência à 

dominação escravista. [...] Além disso, o artifício do manuscrito cumpre a 

função menos importante de destacar que a romancista não detém em seu 

arquivo a verdade dos fatos que compõem a história de sua heroína (DUARTE, 
2010, s/p). 

 

Nos documentos encontrados, as maiores referências são à lendária personagem Luísa 

Mahin e à Revolta dos Malês, esses foram o gatilho para a construção do romance. A autora 

busca romper com o cruel e excludente legado do racismo, pois retoma uma figura, mesmo que 

lendária, Luísa Mahin, e sem registros certos de sua existência, foi uma das maiores heroínas 

para os escravizados no período colonial. A construção metahistoriográfica, no romance, é, pois, 

realizada por alguém que realmente legitima os fatos e o discurso, sem, contudo, ter a pretensão 

de uma representação fidelíssima, outro expertise de Ana Maria Gonçalves. Para tal, Hutcheon 

(1991) nos esclarece acerca dos romances metaficcionais: 

 
A interação do historiográfico com o metaficcional coloca igualmente em 

evidência a rejeição das pretensões e representações ―autênticas‖ e cópia 

―inautêntica‖. [...]. A ficção pós-moderna sugere que reescrever ou representar 
o passado na ficção e na história é – em ambos os casos – revelá-lo de ser 

conclusivo [...] (HUTCHEON, 1991, pp. 146-147).  
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Para Hutcheon (1991), tanto os historiadores, como os romancistas constroem seus 

personagens/sujeitos como ―possíveis objetos‖ do narrado. Kehinde é assim, uma 

representação possível do passado, a historiografia no romance está para além de fatos e 

personagens da mesma. A personagem principal por ser realizar muitas viagens ao longo da 

narrativa, apresenta uma visão espacial atenta e consegue ao longo do romance descrever 

cenários urbanos, importantes para a reconstrução histórica do passado escravista. A narradora-

personagem costura paisagens a fim de legitimar os momentos históricos, ruas e casarões são 

descritos com detalhes durante a sua peregrinação. Em uma das idas a São Salvador, ela 

descreve sua impressão sobre o lugar e registra historiograficamente: 

 
Dava para ver a Baía de Todos os Santos quase inteira, com suas pequenas 

ilhas e a Ilha de Itaparica como um imenso jardim plantado no meio das águas. 

No Palácio, construção de dois andares que ficava em um dos cantos da praça 
que levava o seu nome, a Praça do Palácio, contei onze janelas e uma porta 

muito alta que se abriam para uma varanda que o abraçava por todos os lados. 

Bem no canto da Praça do Palácio, que tinha a forma de um quadrado, ficava a 

Cadeia Pública, um prédio tão bonito que, se não fosse pelas grades, poderia 
ser confundido com uma casa, bem como as construções que ocupavam os 

outros dois cantos, a Casa da Moeda e a Câmara Municipal (GONÇALVES, 

2006, pp. 128-129). 
 

Os lugares são parte da História e, como afirmamos anteriormente, História e a memória 

afro-brasileiras se constroem pelos rastros – os lugares constituem espaços de legitimação dos 

discursos dos marginalizados. Para Gilroy (2002, p. 166), ―[...] vale a pena reconstruir essa 

história negligenciada, quer ela forneça, quer não indicadores para outros processos culturais 

gerais‖. De acordo com Maurice Halbwachs (1990), ―os lugares e as imagens espaciais 

contribuem para memória coletiva, pois recebem o marco do grupo‖. Sendo assim, os registros 

espaciais dentro da narrativa são utilizados como recursos para uma reelaboração e afirmação 

historiográfica. Segundo ainda Halbwachs (1990): 

 

Ora, o espaço é uma realidade que dura: nossas impressões se sucedem, uma à 
outra, nada permanece em nosso espírito, e não seria possível compreender o 

passado se ele não se conservasse, com efeito, no meio material que nos cerca. 

É sobre o espaço, sobre o nosso espaço – aquele que ocupamos, por onde 

sempre passamos, ao qual sempre temos acesso, e que em todo o caso, nossa 
imaginação ou nosso pensamento é a cada momento capaz de reconstruir – que 

devemos voltar nossa atenção; é sobre ele que nosso pensamento deve se fixar, 

para que reapareça esta ou aquela categoria de lembrança (HALBWACHS, 
1990, p. 99). 

 

Ana Maria Gonçalves, ao longo da narrativa, tece histórias, fatos embutidos em grandes 

eventos históricos do século XIX. A escrita de Um feito de cor (2006) se direciona na tentativa 

de mesclar algumas informações a fatos que a História ―oficial‖ contou de maneira nebulosa e 
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distorcida. Kehinde, desde o início, exibe sua força, coragem, inteligência e seu engajamento 

político. Desde a sua chegada à fazenda do sinhô José Carlos, sempre esteve atenta às conversas 

da casa-grande, principalmente, às relacionadas à política, deixando claro seu interesse em 

dialogar com o passado, trazendo vozes múltiplas e ―verdades‖ ao invés de uma ―verdade‖, para 

Hutcheon (1991, p. 162): ―Como pode o historiador (ou romancista) verificar qualquer relato 

por comparação com a realidade empírica do passado a fim de testar a validade desse relato?‖. 

A personagem principal não quer testar a veracidade dos fatos, porém quer dar a sua versão (e 

dos seus) sobre os fatos. Ao dar voz à sua personagem, a autora subverte o cânone ocidental e 

desloca a visão unilateral acerca do passado escravocrata. Vejamos o que nos diz Pesavento 

(2006): 

 

O historiador não cria personagens nem fatos. No máximo, os ―descobre‖, 
fazendo-os sair da sua invisibilidade. A título de exemplo, temos o caso do 

negro, recuperado como ator e agente da história desde algumas décadas, 

embora sempre tenha estado presente. Apenas não era visto ou considerado, tal 
como as mulheres ou outras tantas ditas ―minorias‖ (PESAVENTO, 2006, p. 

23). 

 

A respeito do levante dos Malês, organizado pelos muçulmanos africanos, Reis (1983) 

afirma: 

 

Na Bahia, fervorosos muçulmanos africanos, escravos, e libertos, constituíram 
a liderança e grande número do pessoal de base da rebelião de 1835. Durante o 

levante, os rebeldes foram para as ruas lutar usando vestimentas mulçumanas, 

amuletos protetores e com bolsos cheios de rezas e passagens de alcorão, os 

quais deveriam torná-los invulneráveis (1983, p. 118). 
 

Os vários trânsitos pelos quais o sujeito da enunciação transcorre, com seu olhar 

contemporâneo a respeito da História ―oficial‖, nos fazem lembrar o que Hutcheon (1991, p. 

146) ―declara a respeito de os romances pós-modernos discorrem sobre verdades no plural, e 

jamais uma só verdade‖. Nesse sentido, Kehinde/Luísa Mahin representa essas verdades no 

plural, mostrando que diferentemente do que foi postulado no passado, a respeito da História do 

Brasil, o negro possuiu participação engajada na luta contra a escravidão.  

 

Considerações Finais 

 

O contradiscurso literário, praticado pela autora, questiona o cânone ocidental e acaba 

proporcionando a emergência de se falar sobre culturas até então ―esquecidos‖ e silenciados. 

Mesmo frente às lembranças, ausências de seus familiares, rupturas, à violência e os múltiplos 

deslocamentos físicos e psicológicos, realizados por Kehinde, percebermos que, ainda, como 
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tantas adversidades as mulheres negras ao longo da história conseguiram nutrir sentimentos 

como coragem e resilência.  

A nosso ver, a literatura muito tem a contribuir para o esclarecimento dos fatos 

históricos, não que a literatura sirva de fonte fidelíssima para a História, todavia é uma grande 

fonte de dados. Em Um defeito de cor (2006), percebemos as várias passagens de Revoltas e 

Rebeliões que ocorreram na Bahia, como as lutas entre Brasileiros e Portugueses, eclodindo, por 

exemplo, na Revolta do Mata-Maroto, extremante violenta. 

O recontar da História ganha um status de memória coletiva-oficial, ou seja, uma 

memória de vivências pessoais e coletivas, mas que podem ser lidas e aceitas como parte dessa 

História. Ao trazer Luísa Mahin, a Revolta dos Malês, Ana Maria Gonçalves não apenas resgata 

uma ícone da historiografia do povo afro-brasileiro, mas sobretudo reforça a ideia e a 

necessidade de uma história revisada e inscrita com personagens negros que são símbolos 

ideológicos e de grande levante negro. 
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ESPALHANDO SEMENTES: CRÍTICA FEMINISTA E MEMÓRIA EM A MULHER 

DE PÉS DESCALÇOS DE SCHOLASTIQUE MUKASONGA 

 

Camilla Rodrigues Protetor  
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Os gritos perderam-se sem encontrar eco. 

Os punhos cerrados e os ódios calados 

Dividiram os Homens, 

 
Que se não reconheceram mais… 

Mas as lágrimas cavaram sulcos fundos 

nos olhos vazios de esperança, 
e os sulcos não se apagaram… 

(Alda Lara)  

 

Introdução  

 

Na maioria das vezes, o título dos trabalhos é autoexplicativo e não precisa de 

esclarecimentos, talvez este seja um destes trabalhos, mas a oportunidade da explicação não se 

deixará passar. Scholastique Mukasonga ao escolher usar flashes de memórias para mostrar 

partes da infância e adolescência em Nyamata, associa o individual e o coletivo, além de 

acrescentar aos fatos mulheres que nas convivências sociais ganham destaque indicando um 

caráter polifônico a narrativa.  Por isso a escolha de espalhar sementes, para que as memórias 

circulassem e de certa forma retornassem àqueles de quem a vida fora tirada brutalmente.  

Nas literaturas africanas é comum a existência de narrativas cujo objetivo é preservar e 

divulgar as tradições, além de tecer denúncias políticas e sociais a respeito do país de origem. A 

memória serve como mote e ignição para que essas lembranças representem não só o individual, 

mas também o coletivo, dando a chance de enxergá-los uns nos outros.   

Scholastique Mukasonga é de origem tutsi, isto é, natural de Ruanda. A autora carrega 

consigo nome em Swahili e ocidental ‗cristão‘. A mulher de pés descalços (2017) fora escrito na 

França, país onde se exila anos antes da guerra, apoiada por seus pais. Além deste, aqui no 

Brasil, a autora tem outros romances publicados, como Nossa senhora do Nilo (2017) e Baratas 

(2018). 

Em diversas passagens Scholastique Mukasonga argumenta que a intenção de sua escrita 

é salvaguardar as memórias dos tutsi, o que implica guardar as suas também. Na obra, a autora – 

doravante Mukasonga – traz um cenário entrecortado pela miséria, esquecimento e desalentos 

causados pelo exílio, mas o faz de forma tão atenta aos detalhes que torna a leitura fluida. O 



 

 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

932 

 

texto possui dois focos narrativos, primeira e terceira pessoa que se fundem dando a impressão 

que o leitor está inserido na cena.  

Muito além de mostrar as formas cruéis de como se dá a vivência no exílio, Mukasonga 

traça um percurso dos costumes dos tutsis e insere de forma sutil e encorajadora os dramas 

sofridos por aqueles de quem fora tirada sua terra Natal. A narrativa, compartilhada através de 

traços mnêmicos, situa-se entre Gitagata e Nyamata, esta segunda sendo capital do distrito de 

Bugesera, em Ruanda. Essas vilas fazem divisa com o Burundi – país no qual se encontram 

alguns exilados tutsis que foram impedidos de retornar ao Ruanda antes de 1994. 

Posteriormente, esses exilados formam um grupo de resistência nomeado Frente Patriótica 

Ruandesa (FPR). É nessa terra, depois de ter tudo perdido, que Mukasonga, seus pais e seis 

irmãos buscam (re)construir o que lhes fora tirado.  

Para sustentar as afirmações feitas a respeito da obra são necessárias as teorias da crítica 

feminista e gênero na tentativa de explicar o papel do feminino nessa cultura e qual fora a 

relevância de Mukasonga. Tornam-se indispensáveis as referências teóricas a respeito da 

memória na tentativa de esclarecer como se desenvolve a narrativa de. Superficialmente serão 

tratadas as questões da linguagem, pois, o presente artigo detenhe-se apenas as impressões 

iniciais tidas no primeiro contato com a literatura feminina vinda de Ruanda.  

Visto isso, o trabalho será dividido em três tópicos, o primeiro consistirá em levantar 

algumas considerações sobre os aspectos da memória aliados ao romance, o segundo que trará 

alguns aspectos do feminismo interseccional e o papel da mulher, centrando a análise numa 

visão ginocentrada e contra canônica, e por fim, um terceiro que consistirá em enumerar os 

feitos de Stefania, na tentativa de trazer sutileza ao texto.   

A importância de se estudar A mulher de pés descalços consiste no alargamento do 

cânone, pois trata-se de uma obra que esta inserida fora dele. Assim, a finalidade  deste estudo é, 

não só discutir a respeito da memória e crítica feminista aliados aos elementos da narrativa, mas 

de aumentar o campo de acesso a essas literaturas, propiciando um alargamento do cânone. 

Este estudo não tem por objetivo difundir perspectivas teóricas nas análises da obra, mas 

inserir teorias, quando necessárias, para o entendimento de certos aspectos estruturais da obra.  

 

Memória: o presente que pinta o passado  

 

Em sociedades como as africanas é comum encontrar etnias e regiões ágrafas e para tal é 

necessário o uso da oralidade para o armazenamento da memória coletiva. Essa tarefa é 

reservada a um guardião que se torna uma fonte de acesso a todos os traços mnemônicos de uma 
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determinada região. Mukasonga desempenha uma função parecida, não que ela se preocupe em 

expor memórias de uma família, árvores genealógicas ou narrar cantigas, como o fazem os 

griots e menestréis. A intenção é guardar lembranças importantes para preservação da cultura de 

um povo massacrado.   

Os relatos de Mukasonga não condizem com a parte da História esquecida, nem 

marginalizada se tomada num sentido geral, isto é, os tutsis foram expulsos de Ruanda pelos 

hutus, mas suas memórias não foram marginalizadas dentro do acontecimento. O que a autora 

faz em sua obra é expor uma memória mais intimista de quem estava dentro do acontecimento, 

por isso, o foco narrativo está quase sempre em primeira pessoa, que observa os acontecimentos 

de dentro da cena e deixa algumas incertezas no ar, pois não tem a onisciência de um narrador 

em terceira pessoa.  

Esse caráter pessoal e a transição entre primeira e terceira pessoa com a finalidade de 

aproximar-se ou distanciar-se do fato insere-se nas nomenclaturas de ‗narrador onisciente 

neutro‘ e ‗ ‗Eu‘ como testemunha‘ propostas por Chiappini (2006). 

A autora enfatiza as memórias num trajeto pessoal e coletivo daqueles que foram 

exilados, ressaltando costumes, culinária, economia e tantos outros aspectos presentes naquela 

sociedade. Além de sutilmente questionar a cultura do colonizador e a imposição de uma 

religião cristã a parcela populacional que buscava a educação como forma de resistência a 

condição a qual foram expostos. Observado em Mukasnga (2017, p.136) ―Em Gitagata, quase 

todas as crianças iam à escola, só não iam os que não tinham sido batizados. Para serem 

admitidos nas aulas, era preciso ter nome cristão.‖ 

 Em A memória coletiva, Halbwachs acentua a importância das memórias coletivas e 

individuas, enfatizando a última, exposta na forma de testemunhos, como confirma a citação a 

seguir.  

 
Recorremos a testemunhos para reforçar ou enfraquecer e também para 

completar o que sabemos de um evento sobre o qual já temos alguma 

informação, embora muitas circunstâncias a ele relativas permaneçam obscuras 

para nós. O primeiro testemunho a que podemos recorrer será sempre o nosso. 
[...]  

Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, 

ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e 
objetos que somente nós vimos. Isso acontece porque jamais estamos sós. 

(HALBWACHS, 2003, 29-30) 

 
De alguma forma os traços mnêmicos e a identidade são intrínsecos. Ao escolher 

lembrar e relatar a memória dos tutsis usando nomes reais de pessoas e lugares, ao invés de criar 
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um universo ficcional baseada em acontecimentos aleatórios, Mukasonga usa da memória 

individual e coletiva para dar sentido e ordenar o que é narrado.  

A memória coletiva – usada de forma figurativa –, é nomeada como metamemória 

segundo Candau (2016). Essa memória ilustra a obra de Mukasonga, pois, ao mesmo tempo em 

que explora e apresenta de forma considerável e intimista a memória individual, passeia sobre a 

memória coletiva expondo-a através das próprias memórias, sem a necessidade de comprovação 

do que é dito.  

Afirmando o exposto acima, nas palavras de Halbwachs (2003, p.31)  ―Para confirmar 

ou recordar uma lembrança, não são necessários testemunhos no sentido literal da palavra, ou 

seja, indivíduos presentes sob uma forma material e sensível.‖. 

Considerando o que fora dito sobre a junção da memória coletiva e individual e a 

narrativa proposta por Mukasonga, Maurice Bloch apud Candau (2016, p.33) conclui que de 

forma alguma se pode ―confundir a narrativa de um acontecido com a lembrança que guardam 

dele os participantes. A parte da lembrança que é verbalizada (a evocação) não é a totalidade da 

lembrança.‖. 

Nessa perspectiva, embora esteja narrando suas memórias e não o acontecido histórico 

em si, Mukasonga ao falar da memória comum sem partilhá-las com outros membros do grupo 

– situações vivenciadas em Nyamata e Gitaga – termina por focar em um só ponto de vista, pois 

aponta aspectos de uma memória individual deixando a sombra as memórias ditas ‗coletivas‘. 

Embora os acontecido sejam de alguma forma partilhados pelo grupo a que pertence, como 

supracitado em Halbwachs (2003). 

A finalidade da autora era manter viva a lembrança de seu povo, principalmente de sua 

mãe, compartilhado alguns costumes comuns da sociedade em que vivia, não afirmar ou 

reafirmar a identidade memorialística dos tutsis. 

Na citação a seguir é possível ilustrar o que propunha Mukasonga e a justificativa de ter 

escolhido os traços mnêmicos entrelaçando o comum e o individual numa só voz, como uma 

polifonia de vozes silenciadas, além de deixar o leitor na dúvida sobre o acontecimento de 

determinados fatos, num transe entre o ‗real‘ e o ficcional. 

 Segundo Candau (2016, p.71),   

 
É o distanciamento do passado que o [a] permite reconstruir para fazer uma 

mistura complexa de história e ficção, de verdade factual e verdade estética. 

Essa reconstrução tende à elucidação e à apresentação de si. De fato, o ato de 
memória que se dá a ver nas narrativas de vida ou nas autobiografias coloca em 

evidência essa aptidão especificamente humana que consiste em dominar o 

próprio passado para inventariar não o vivido, [...], mas o que fica do vivido.  
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A linguagem na obra A mulher de pés descalços, serve não só como exposição das 

memórias, mas também de mote para construção e amadurecimento do narrador, que adquire 

várias vozes e perspectivas dos fatos que se desencadeiam na obra. 

É certo afirmar que a linguagem nem sempre é provida de aparato para reproduzir 

fielmente um discurso da realidade – entende-se realidade de forma figurativa, relação dos 

indivíduos com os fatos vivenciados. Independente de ter sido ou não uma memória de trauma, 

a linguagem torna-se ineficaz ao reproduzir as memórias da etnia tutsi num recorte temporal 

proposto por Mukasonga, ela acaba por permitir a verbalização de flash do inconsciente, não 

alcançando todas as memórias ali presentes.  

Seligmann-Silva (2000) em A história do Trauma acredita que falte à linguagem um 

mecanismo conceitual necessário para que as expressões sejam entendidas tal qual o 

acontecimento mnemônico que se deseja comunicar. Concomitante a isso, C. Olivenstein (1988, 

p.58) apud Pollak (1889, p.6) acredita que: 

  

A linguagem e apenas a vigia da angústia... Mas a linguagem se condena a ser 

impotente porque organiza o distanciamento daquilo que não pode ser posto à 
distância. É aí que intervém, com todo o poder, o discurso interior, o 

compromisso do não-dito entre aquilo que o sujeito se confessa a si mesmo e 

aquilo que ele pode transmitir ao exterior. 

 

 Mukasonga ressalta, nas inúmeras entrevistas concedidas, que o processo de escrita de A 

mulher de pés descalços não fora uma tarefa fácil, pois foi necessário lembrar o máximo 

possível de tudo aquilo que vivenciou, incluindo as memórias traumáticas. Esse tipo de voz que 

costuma, na maioria das vezes, estar à margem do que busca o cânone e de caráter mnêmico 

precisa de uma escuta, expressão, exposição. Em consonância a isso, Pollak (1989, p.4, grifos 

meus), diz: ―Nesse caso, o silêncio tem razões bastante complexas. Para poder relatar seus 

sofrimentos, uma pessoa precisa antes de mais nada encontrar uma escuta.‖, escuta essa feita a 

partir da literatura. 

 

Vozes femininas na narrativa  

 

A escrita feminina presente nas literaturas africanas está engajada em causas 

anteriormente apagadas, além de minudenciar problemas sociopolíticos, divulgam partes 

entrecortadas pela história inserindo a visão e o papel das mulheres na construção e reconstrução 

das identidades locais, não somente, mas reivindicando o lugar de fala na exposição de fatos que 

lhes foram subtraídos e negados ao longo da escrita sociopolítica da História.   
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Mukasonga no livro autobiográfico A mulher de pés descalços narra partes de sua 

adolescência em Nyamata através de uma escrita oralizada mostra o cotidiano do vilarejo em 

que viveu após o exílio forçado pelos hutus – que detinham o domínio político do Ruanda. O 

livro fora escrito como dois objetivos, preservar a memória de seu povo e dar-lhes uma mortalha 

através da escrita, já que ela não teve a oportunidade de enterrar o corpo dilacerado dos seus 

entes. O livro retrata sutil e certeiramente a presença bélica em território nacional, e reflete a 

partir de experiências particulares a vida cotidiana e a sensibilidade feminina diante dos 

problemas sociais encontrados.  

A obra possibilita a crítica feminista em dois aspectos, no que se refere às vivências 

cotidianas doméstica, subjugando as mulheres a determinadas tarefas e as vivências em 

sociedade e, também, nas experiências enquanto sujeito emancipatório e transgressor. A 

binaridade é algo completamente marcado, Mukasonga revela a partir das memórias as funções 

diversas das mulheres, ora ocupando os mesmos espaços que os homens ora submetendo-as aos 

costumes patriarcais.  

Não é recente o domínio do sistema patriarcal sobre as mulheres negras, pois através da 

perspectiva do feminismo ativista fortalecido por Angela Davis (2016), elas sempre foram vistas 

como um sujeito subalternizado. Para Davis (2016, p.26), estas mulheres ao serem expostas ao 

sistema patriarcal e escravocrata eram,  

  
(...) regida(s) pela conveniência: quando era lucrativo explorá-las como se 
fossem homens, eram vistas como desprovidas de gênero; mas quando podiam 

ser exploradas, punidas e reprimidas de modos cabíveis apenas às mulheres, 

elas eram reduzidas exclusivamente à sua condição de fêmea.   
  

De certa forma, a autora apaga a figura masculina dentro da narrativa, apontando sempre 

uma visão ginocêntrica, o que não compete dizer que sua obra faz parte de uma militância 

feminista, mas agrega ricas contribuições aos estudos de gênero e as representações do 

feminino.  

Barbosa (2011) em Ficções do feminino, além das questões supracitadas, traz 

concepções sobre a escrita feminina e o papel transgressor do gênero na atualidade, assim como 

o fez Mukasonga, ao transpor a barreira enquanto mulher negra e exilada, que encontrou na 

literatura uma porta-voz, sugerindo ou, sutilmente, forçando a expansão canônica, possibilitando 

através do que é possível observar na crítica feminista, mesmo que indiretamente, o 

agrupamento de mulheres escritoras, autoras e aquelas inscritas na literatura.     
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Alves Moreira e Pitanguy (2003) falam sobre o silenciamento ao qual é imposto o sujeito 

feminino, seja dentro ou fora da ficção, ao longo da História. Assim como elas, Zinani (2013, 

p.26) também expõe questionamentos a respeito, salientando que:  

 

A voz da mulher sempre foi silenciada, o que a impediu de desenvolver uma 

linguagem própria. Desse modo, para poder expressar-se, precisa utilizar a 
linguagem do gênero dominante, através do desenvolvimento de uma 

modalidade de articulação de sua consciência por meio de ritos e símbolos que 

se configuram num espaço próprio.  
 

Segundo bell hooks em Não sou eu uma mulher (2014), a mulher negra no século XIX 

não era considerada uma mulher, sempre tratada como uma propriedade para aqueles que 

detinham o poder. Hoje, a mulher negra busca outra realidade, embora tenha alcançado 

mudanças consideráveis, ainda não são suficientes para cessar a luta por seus direitos. Sojouner 

Truth há mais de cem anos foi uma das pioneiras a falar sobre a condição da mulher negra e 

escrava. Essa realidade não condiz na totalidade, com o que propõe Mukasonga, que traz a 

realidade da mulher negra subjugada pelo próprio negro de etnia diferente, neste caso os hutus, 

que mandaram ao exílio os membros de etnia tutsi, além de estuprar e esquartejar mulheres 

tutsis por considerá-las inyenzis – baratas –, mas envereda sobre os conceitos de Truth e hooks, 

por dar voz a mulher duplamente silenciada, por cor e gênero.  

O feminismo negro norte-americano – aqui visto nas perspectivas de bell hooks e Angela 

Davis – serve de mote para elucidar a escrita feminina negra sobre as literaturas africanas 

produzidas fora da África, que de alguma forma buscam resgatar o que há muito fora perdido 

devido a imposição colonial que dominou ‗partes‘ do território continental até o século XX.  

Tanto hooks quanto Davis apóiam uma visão social, política e racial unidas as críticas de 

gênero, ou seja, traçam críticas na interseccionalidade desses assuntos. Os autores de literaturas 

africanas usam a crítica social e política, muitas vezes aliada à militância, para conduzir seus 

romances, esse é outro ponto em que a obra cruza-se com o que propõe as críticas feministas 

citadas acima. O que sempre pretenderam hooks, Davis e, antes delas no século XIX, Sojouner 

Truth foi ocupar lugares de escuta, elucidar o direito de fala negado pelo gênero e pela raça, 

dando voz àqueles que foram silenciados por diversas formas de opressão.  

 O ponto crucial do feminismo interseccional, baseado nas leituras das teóricas citadas o 

parágrafo anterior, é o combate ao racismo sofrido pela mulher negra nas Américas. Desta 

forma é possível evidenciar ligações da obra de Mukasonga às teóricas, mas não aprofundar na 

teorização, pois elas apresentam propostas diferentes, nunca contrárias. Embora a autora tenha o 

objetivo de mostrar o cotidiano feminino, não expõe uma crítica a respeito do racismo.  
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Pollak (1989) em memória, esquecimento e silêncio alega que é preciso ter quem ouça 

para que o lugar do silêncio seja rompido, assim, Mukasonga usou a literatura e uma língua 

‗privilegiada‘ para se fazer ouvida e transmitir sua cultura como elucidou Zinani (2013).  

A autora retrata uma sociedade entrecortada pelo feminino, a questão da beleza, a 

subserviência as tradições e a cumplicidade entre mulheres – exaltando a sororidade. Cabe 

destacar aquelas que, por motivos diversos, não seguiam as tradições, isto é, não casavam ou 

não engravidavam eram corrigidas, mas de alguma forma tinham o apoio das outras. Já aquelas 

que mantinham relacionamentos e filhos fora do casamento são vistas, nas palavras da autora, 

 

Não era tanto uma reprovação moral que recaía sobre a infeliz, mas um meio 

de que a transgressão das regras que garantiam o bom andamento da sociedade 

pudesse lançar sobre a família, e toda a comunidade, uma série de calamidades 
que atingiriam tanto a fertilidade das plantações quanto a fecundidade das 

mulheres e das vacas. (MUKASONGA, 2017, p.149)  

 

Sinabwana era uma dessas mulheres transgressoras, além de sustentar-se a si própria, 

tinha vários filhos de pais desconhecidos e trabalhava na capital – na casa dos brancos – antes 

de abrir seu próprio comercio em Nyamata. Ela era chamada de kilimadame, pois ―Se estávamos 

convencidas de que só uma branca poderia se chamar madame, ao menos em Nyamata 

podíamos nos orgulhar de ter a nossa ‗quase-madame‘.‖ Mukasonga (2017, p.75).    

Para os tutsis a mulher precisava ser uma boa dona de casa, agricultora e portadora de 

uma beleza ímpar, convertendo-as aos costumes machistas, destoando das concepções citadas 

pelas teóricas, que buscam justamente subverter essas barreiras. Nas memórias da autora o 

feminino é uma imagem sagrada, insigne, que se dividia entre ser submisso e emancipatório. 

Essa maneira de inscrever o feminino, na maioria dos relatos mnemônicos, como sujeito forte e 

subversivo é uma forma de contrariar a mulher inscrita na literatura canônica, pois na sociedade 

tutsi a mulher também poderia assumir o papel de líder, recaindo sobre si as obrigações da 

família. 

 
É claro que a beleza física não era a única qualidade exigida de uma candidata 

ao casamento. Na desgraça e na miséria que vivíamos em nosso exílio em 

Nyamata, o que se esperava de uma boa esposa era sua força de trabalho; pois, 
sobre ela, recairia a família: revolver a terra e lavrar com os pés descalços na 

lama, as mãos cheias de calo por causa da enxada. Uma boa mãe de família 

nunca hesitava diante do trabalho, por mais duro que fosse. (MUKASONGA, 
2017, p.108) 

 

Na cultura Tutsi as mulheres estão presentes nas estruturas sociais da etnia, participam 

do cultivo, afazeres domésticos, educação e rendimento econômico familiar, elas são conhecidas 
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como as mães que tem a África como filho. Embora fossem ativas em algumas esferas sociais, a 

elas sempre era negado algum direito.  

Após o exílio, a obrigação das mulheres era reerguer a etnia, uma imposição um tanto 

patriarcal e machista, já que torna a maternidade uma obrigatoriedade. Numa das primeiras 

passagens Mukasonga (2017, p.20) relembra palavras da mãe quando diz, ―Em Ruanda, dizia 

minha mãe, as mulheres tinham orgulho de ter filhos. Muitos filhos.‖. Com a opressão, as 

mulheres tornaram-se os principais alvos das perseguições militares.  

 

Eles não miravam no coração, repetia minha mãe, e sim nos seios, somente os 

seios. Eles queriam dizer a nós mulheres tutsis: ―Não deem vida a mais 
ninguém, pois na verdade, se colocarem mais alguém no mundo, vocês vão 

acabar trazendo a morte. Vocês não são mais portadoras de vida, são 

portadoras de morte.‖. (MUKASONGA, 2017, p. 22).   
 

Sempre fora negado às mulheres o direito ao acesso a literatura. Em sociedades 

colonizadas eram reservadas a elas diversos afazeres que não tinham relação com a instrução ou 

educação. Mukasonga deixa transparecer que para ter acesso a escola era necessário ter nome 

cristão, este não era um direito reservado somente aos homens, mas eram eles que conseguiam 

prosseguir com os estudos. Na passagem a seguir, fica evidente a questão da leitura: 

 

Alexia está perto do fogo, talvez tente ler o livro que trouxe do colégio na luz 

tênue das chamas, talvez esteja fingindo. (...) Estamos prestando atenção no 
que André diz. Ele está sentado na única cadeira da casa, que fica em frente à 

mesinha que Antoine, nosso irmão mais velho, fabricou especialmente para 

ele, estudante, homem, a esperança da família. (MUKASONGA,2017, p.11 

grifos meus)   
 

Angela Davis no livro Mulheres, cultura e política (2017) dedica um capítulo sobre a 

revolução e a condição da mulher, conversando com o que fez Mukasonga, ao renegar a 

situação social na qual é posta a mulher na sociedade tutsi, reafirma a importância do gênero na 

construção da sociedade, tornando ainda mais intrigante a obra, que poderia ter sido escrita por 

um homem, permanecendo assim dentro dos parâmetros canônicos, reafirmando o 

silenciamento da mulher de uma sociedade exilada.  

Há tantas outras mulheres que merecem ter suas histórias (re)contadas no meio 

acadêmico. Mulheres que deram a Mukasonga a chance de escrever um livro contando as 

particularidades do cotidiano em Nyamata.  Neste primeiro momento, como fora proposto só as 

considerações iniciais, muitas delas não estão aqui analisadas.  
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Histórias de Stefania  

 
―À nossa frente, mamãe caminhava de costa, toda encurvada: a chama da tocha 

quase lambia os dedos do pé.‖  

(S. Mukasonga)  

 

Ora chamada de mãe, ora de Stefania – como forma de distanciamento sentimental e 

reconhecimento de suas atitudes como matriarca –, a figura dessa mulher insigne permeia todos 

os capítulos do livro, seja na colheita do sorgo, nos ensinamentos religiosos, no preparo das 

cervejas, é nela que a autora se inspira para escrever A mulher de pés descalços, mostrando não 

só as tradições que entrecortam o feminino e que muitas vezes o resumem ao patriarcado, mas 

mostrando a força da mulher, que segura em suas costas o peso do mundo. 

 Sempre doce e caridosa Stefania preocupava-se tanto com os filhos quanto com as 

crianças da vizinhança, sempre guardando para elas migalhas de pão mofado trazido por 

Mukasonga da escola de Kigali. Preocupação esta que recaia não só sobre os novos, mas com o 

bem estar daqueles a quem a vida esquecera – as mães desamparadas – e os filhos de ninguém.  

Stefania, além de todos os afazeres domésticos era um tipo de casamenteira, era ela 

quem juntava os casais e buscava sempre as melhores pretendentes nas tardes de Domingo, num 

rito reservado só as mulheres. Não havia espelhos nas redondezas para contemplação da beleza, 

assim, as mulheres em fase de casamento submetiam-se as críticas dos mais velhos, 

principalmente as dela, a quem a autora dedica à obra. 

 Os pés exercem um papel fundamental na construção da obra, são eles a beleza 

primordial das mulheres e a força do povo, pois numa sociedade corrompida pela força e miséria 

só restava aos tutsi a força física e o trabalho, e os pés eram sinônimo disso, são eles, os pés de 

Stefania, os referidos no título que dá nome ao livro.  

 

De todas as partes do corpo, os pés eram os mais expostos aos machucados. 
Caminhávamos descalços e, ao voltar para casa depois da aula, ainda íamos 

buscar água ou lenha seca (...). Estava escuro e, como tínhamos que manter a 

cabeça bem reta para não deixar cair a lenha ou o jarro de água, os dedos do pé 
pisavam nas pedrinhas e se esfolavam nos barrancos. Ao chegar em casa, meus 

pés estavam sangrando, as unhas quebradas, arrancadas.‖ (MUKASONGA, 

2017, p.60) 

 

As memórias por ela descritas trazem como figura principal Stefania – sua mãe – que 

atenta as brutalidades militares e com sua astucia e conhecimento conseguira livrar a família de 

terríveis agressões. Era quem incentivava os filhos e quem apoiou Mukasonga na fuga para 

Burkina Faso e o exílio na França. A quase apagada fala do pai é cortada para dar espaço às 
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lembranças, nas quais, em vários momentos aparece ao lado da mãe, da colheita às obrigações 

femininas.  

 

Minha mãe tem somente uma ideia na cabeça, o mesmo projeto todos os dias, 
uma única razão de viver: salvar os filhos. [...] Contudo, ela nunca considerava 

esse exílio para si mesma. Nem meu pai nem minha mãe pensavam em se 

exilar. Acho que eles tinham escolhido morrer em Ruanda. (MUKASONGA, 

2017, p.12-15) 
 

Para Stefania era preciso agradecer sempre. Uma mulher, assim como tantas outras, 

dividida entre culturas. 

  

Ela agradeceu a virgem Maria e também a Ryangombe, o mestre dos Espíritos. 

Apesar de boa cristã, mamãe dizia que não se podia rejeitar ninguém, e menos 

ainda o Deus dos ancestrais (...). Como ela não sabia se fora uma dádiva de 
Maria ou de Ryangombe, era melhor se conciliar com os dois. 

(MUKASONGA, 2017, p.107-108) 

 

Sutilmente Stefania fora apresentada, agrupando e enumerando os feitos dela em 

Nyamata. O que parece simples e pequenos aos olhares despercebidos e incompreensivos, para 

Mukasonga foi alimento para força e fonte inspiração a um convidativo passeio pela vida no 

exílio. Passeio este não só de trevas, mas de luzes e esperança que fervilhavam no coração dessa 

mãe d‘África.  

 

Considerações Finais 

 

O presente artigo buscou apresentar às primeiras impressões a respeito da produção 

literária de Scholastique Mukasanga, através da obra A mulher de pés descalços, inserindo 

quando necessário aspectos teóricos, sem a imposição de uma escrita erudita e teoricizada, que 

muitas vezes é inacessível tanto a pesquisadores, quanto a curiosos.   

De forma prática, pretendeu-se unir análise e teoria, privilegiando o texto literário, 

discutir alguns aspectos sobre as perspectivas mnêmicas e feministas, privilegiando o feminismo 

negro e interseccional, relacionando estas perspectivas teóricas aos estudos culturais. Além de 

expor alguns feitos de Stefania e a obstinação de Mukasonga em preservar e espalhar as 

memórias do tutsi através da literatura, acentuando a importância da escrita feminina para uma 

reescrita da história sociopolítica.   
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RESÍDUOS ÉPICO-LÍRICOS MEDIEVAIS NA POESIA DE ONESTALDO DE 

PENNAFORT 

 

Carlos Henrique Peixoto de Oliveira
1
 

(UFC) 

 

O que nos levou ao conhecimento da obra do poeta carioca Onestaldo de Pennafort 

(1902-1987) foi a ocasião em que participamos do espetáculo poético intitulado Versos de Ouro 

El Rei Mandou-nos Lavrar, apresentado pelo grupo de performance poética Verso de Boca, da 

Universidade Federal do Ceará, do qual fazemos parte. No espetáculo, dissemos poemas de 

poetas brasileiros de formação erudita ou poemas de origem popular que remontam à lírica 

medieval, entre os quais estavam alguns poemas de Pennafort. Foi nessa ocasião que nos 

atinamos para pesquisar mais a fundo a poesia desse poeta; primeiro porque nos agradou 

bastante os seus versos, depois porque atiçou-nos a curiosidade de saber se, além dos poemas 

ditos no espetáculo, a obra de Pennafort apresentaria outros nos quais pudéssemos ainda 

encontrar aspectos da lírica medieval. 

Apesar de pouco lembrado pela atual crítica literária, Onestaldo de Pennafort é um dos 

grandes poetas da poesia moderna brasileira. Tal esquecimento queremos, um pouco, minorar 

com a escrita do presente trabalho. Para aqueles que, com razão, pensam que, para se traduzir 

com maestria a poesia de notáveis poetas estrangeiros, é preciso ser, antes de tudo, também um 

bom poeta, registro o que o insigne poeta Manuel Bandeira escreveu acerca do trabalho de 

tradução de Pennafort. Conforme Bandeira, Pennafort foi um ―exímio tradutor de Shakespeare 

(Romeo and Juliet), de Verlaine (Fêtes Galantes)‖ (BANDEIRA, 1996, p. 606). Além de 

tradutor, o nosso poeta foi ainda ensaísta e memorialista, tendo contribuído com vários 

periódicos e suplementos literários. Em 1955, foi laureado com o Prêmio Machado de Assis, da 

Academia Brasileira de Letras, pelo conjunto de sua obra.  

Sua atividade poética foi exercida principalmente na primeira metade do século XX. 

Mesmo sendo este o período de maior parte de sua produção literária, Pennafort não se deixou 

influenciar muito pelas ideias vanguardistas da semana de 22. Conspícuo conhecedor da arte 

poética, foi cultor do verso metrificado e da rima. Quando consultamos antologias poéticas ou 

manuais de história da literatura brasileira, Onestaldo de Pennaforte sempre é citado como 

participante da última geração de poetas simbolistas, devido a sua poesia apresentar, entre outras 
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características, um tom bastante subjetivista, intensa sinestesia e forte musicalidade. Seu nome 

consta na volumosa antologia intitulada Panorama do Movimento Simbolista Brasileiro (1973), 

organizada por Andrade Muricy e editada pelo Ministério da Educação. No tópico dedicado a 

Pennafort, Muricy ressalta que a obra desse poeta ―é de apurado requinte e característica do 

período já limítrofe com a arrancada modernista, demarcada pela busca de acabamento, 

possibilitado pelo adestramento da técnica do verso‖ (MURICY, 1973, p. 1179). Sobre o 

simbolismo da poesia de Pennafort, ressalta o crítico e ensaísta Lêdo Ivo: 

 
Na poesia de Onestaldo de Pennafort, o timbre simbolista e impressionista, 
com algumas tintas parnasianas, está presente não só no elenco temático e 

imagístico, na utilização musical e até vaporosa das métricas e rimas ortodoxas 

e nas composições polimétricas, como ainda na apurada emoção pessoal, no 

claro escuro das confidências, na longa e pudica reflexão amorosa. Sua dicção 
é um longo murmúrio; e esse tom langoroso é sua forma de ser. (IVO, 1987, 

[Orelha de livro]) 

 

A poesia de Pennafort, mesmo apresentando as características acertadamente arroladas 

no parecer de Lêdo Ivo, não pode, no entanto, ser reduzida à feição de uma única escola 

literária. O próprio Andrade Muricy, organizador da antologia de poetas simbolistas há pouco 

citada, ressalva que Onestaldo de Pennafort ―foi representativo do final do movimento 

simbolista‖, cujo corolário ―não vedou o caminho para as aventuras de vanguarda‖ (MURICY, 

1973, p.1179). Embora não seja uma constante em sua poesia, a versificação livre pode ser 

verificada na quarta parte do poema ―Noturno‖: 

 

A noite é um lago 
de água azul, de reflexo vago... 

onde as estrelas são lótus 

imotos, 
ignotos... 

 

(O silêncio, para falar 
aos teus olhos, vestiu-se de luar.) (PENNAFORT, 1987, p. 45) 

 

Mesmo escrito em versos livres, o uso da rima nesse poema não foi abandonado, 

confirmando a preferência do poeta pelo verso rimado. Em clara referência aos seus 

contemporâneos que praticavam o verso livre, Pennafot escreveu na primeira quadra do poema 

―Inscrição‖: 

 

Enquanto outros procuraram a amplitude 
do verso livre como o largo mar, 

ó Musa! Em versos métricos virtude 

terei bastante para te cantar? (PENNAFORT, 1987, p. 223) 
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Esses versos decassílabos podem ser encarados como representação da prática poética de 

Pennafort, tanto pelo aspecto formal quanto pelo tom usado, que deixa patente a escolha do 

poeta pela tradição lírica de que se aproximou. Salientamos, contudo, que a sua preferência pelo 

verso metrificado e pela rima não submeteu pobremente o conteúdo de seus poemas à forma. 

Pennafort soube, como poucos, conciliar à rigidez da forma a mensagem transmitida em seus 

poemas. 

Mas o que queremos ressaltar na poesia de Onestaldo de Pennafort é sua aproximação 

com a tradição épico-lírica medieval. Antes, porém, vale lembrar que alguns poetas modernos 

escreveram também vários poemas com feição lírica medieval, como Cecília Meireles, 

Guilherme de Almeida, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Vinícius de Moraes, entre outros. 

Essa tendência verificada na obra poética desses poetas, segundo Maria do Amparo Tavares 

Maleval, seguiu a mesma esteira do Neotrovadorismo, movimento encabeçado por alguns 

poetas galegos das primeiras décadas do século XX que, a despeito das iniciativas vanguardistas 

aparecidas àquele período, desejavam ―colocar em evidência o cantar das origens, dos áureos 

tempos da hegemonia cultural galega na Península Ibérica, antes de a Galiza ser submetida a 

séculos de silenciamento ditado pela centralização do poder na Espanha‖ (MALEVAL, 2002, p. 

23). Os poetas galegos, no entanto, mesmo tendo a sua atenção voltada para as antigas tradições 

poéticas da Galiza, não se uniram por um propósito meramente arcaizante ou saudosista, pois 

suas composições procuravam equilibrar ―as audácias metafóricas da poesia moderna com as 

velhas formas de expressão lírica‖ (MALEVAL, 2002, p. 23). 

A tendência começada com os poetas galegos logo se estendeu aos poetas modernos 

luso-brasileiros. O diálogo entre a lírica moderna e a tradição lírica medieval viria dar muitos 

frutos entre os poetas de língua portuguesa; entre os quais, como ressaltamos, estão vários 

brasileiros. Eles foram procurar, nas formas e nas temáticas medievais, o substrato para 

comporem seus versos.  

Gostaríamos de salientar que não compreendemos o emprego consciente e proposital de 

formas e de temas medievais feito por esses poetas modernos (entre eles, Pennafort) como um 

simples exercício formal, de técnicas de versificação, muito menos uma mera imitação de 

práticas poéticas que não interessam mais aos homens modernos. Sobre essa questão, 

compartilhamos o mesmo entendimento de Elizabeth Dias Martins: 

 
Compreendemos não ter sido apenas isto, pois nem todo processo ali 

desvendado se fez de modo consciente e intencional, e muito menos é tão só de 

caráter estético. Os textos acima referidos [os poemas escritos à maneira da 
lírica medieval] fazem parte, na realidade, de uma mentalidade formadora da 
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cultura que está impregnada na constituição e na visão de mundo dos 
indivíduos. (MARTINS, 2004, p. 02) 

 

Dizendo de outro modo, o aproveitamento de matéria poética da tradição medieval para 

a composição de poemas com estilo próximo ao usado pelos trovadores, sem que isso se 

configure como prática obsoleta ou fora de razão, só é possível porque a mentalidade a partir da 

qual os velhos cantares medievais foram produzidos ainda permanece, mesmo que de maneira 

residual, na cultura em que os poetas modernos estão inseridos.  

Voltemos especificamente à poesia de Onestaldo de Pennafort. Uma das 

correspondências mais evidentes entre a poesia desse poeta carioca e a lírica trovadoresca 

medieval é a forma como o amor é encarado pelo amante. Tal como nas trovas, o amor ―consiste 

fundamentalmente no culto da mulher, considerada modelo de beleza e virtude, e que impõe ao 

perfeito apaixonado um código em que dominam duas leis: ‗cortesia‘ e ‗mesura‘‖ (FERREIRA, 

1988, p. 11). Disso decorre a idealização em torno da mulher, que se transforma em criatura 

perfeita e inalcançável, cujas qualidades sempre estarão além do merecimento do amante. No 

poema ―Canção‖, podemos notar o quanto a figura feminina é admirada, a ponto da atitude do 

eu lírico ser similar a da adoração, em cujo momento contemplativo o olhar e o sorriso da 

amada se confundem numa só doçura: 

 

Quando murmuro o teu nome, 
a minha voz se consome 

em ternura e adoração. 

[...] 

Óh meu amor, se é preciso 
eu direi que o teu sorriso 

é doce como um olhar. (PENNAFORT, 1987, p. 105) 

 

A mesma postura de idealização da mulher amada pode ser vista no poema ―Cópia‖, em 

que o eu lírico descreve todas as qualidades daquela que ele julga ser a mulher dos seus sonhos, 

a sempre desejada e esperada, aquela em que só há virtude e beleza: 

 

Pelo jeito de andar, modo de olhar, 

como quem olha longamente o mar; 
pelo sorriso que, ao abrir, semelha 

uma rosa entreabrindo-se, vermelha; 

pela boca infantil, quando ela fala, 
e quase desdenhosa, quando cala; 

por tudo, enfim, pelos silêncios, gesto, 

ações e pensamentos, a alma e o resto... 
Pelo mais que eu não sei, nem saberei, 

meu Deus, ela é a mulher com que eu sonhei! (PENNAFORT, 1987, p. 158) 
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Da mesma forma que nas trovas medievais, na poesia de Pennafort, a mulher torna-se 

objeto amado inacessível, responsável pelo sofrimento do eu lírico que, em vão, busca pela 

atenção daquela que só é causa de dor. O amante passa, então, por ―angustiante experiência 

passional frente a uma dama que parece indiferente‖ (MOISÉS, 2008, p. 25). Essa experiência 

de indiferença sofrida pelo amante está descrita a seguir na primeira estrofe do poema 

―Carnaval‖: 

 

Ela passou por mim tão distraída, 
tão distraída que nem reparou 

na minha sombra que ficou estendida 

sob os seus passos, quando ela passou. (PENNAFORT, 1987, p. 25) 
 

A amada que se mantém distante é causa de padecimento do eu lírico. No amante 

traspassa-se ―um torturante sofrimento interior que se segue à certeza da inútil súplica e da 

espera de um bem que nunca chega ou parece impossível. É a coita (=sofrimento) de amor, que 

afinal, ele confessa‖ (MOISÉS, 2008, p. 25). Isso está bem substanciado nos seguintes versos do 

poema ―A Canção da Felicidade‖: 

 

Ai, vinho que embriagas mais que tudo! 

Ai, lábios de mulher que eu não beijei! 

Mãos amorosas, mãos macias de veludo 
que me espancaram quando desejei! 

 

Felicidade! Sonho azul da mocidade! 
Ânfora cheia do perfume de mil bocas, 

perfume cheio de carícias loucas, 

eu só conheço a tua irmã Saudade. 
 

Não foste feita para mim, Felicidade! (PENNAFORT, 1987, p. 9-10) 

 

A felicidade do amor realizado, de possuir a mulher desejada, nunca chega. É um gozo 

do qual não se pode ter nada. Interessante é a presença do vocábulo ―espancaram‖, que, apesar 

de estar ligado comumente à dor física, no poema é usado como dor na alma, dor de amor. Note-

se a utilização da partícula de coita, o ―ai‖, nos dois primeiros versos da primeira estrofe citada, 

recurso muito utilizado nas cantigas de amor medievais para exprimir a dor de amor sentida. 

Em ―Decassílabos‖, há uma característica muito peculiar que liga esse poema às velhas 

cantigas de amor. Nele, a dor e o sofrimento amoroso são vistos como coisa positiva, sublime, 

elevada, como um sacrifício oferecido, que prova a entrega total do amante à mulher amada. Há 

um ar de sacralidade na dor vivida. Já não se quer mais viver sem ela, pois é o sentido último do 

sentimento cultivado. O mesmo se pode também constatar em algumas cantigas de amor: a 

existência de um ―comprazimento na dor‖ (FERREIRA, 1988, p. 14): 
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A mulher que passa atrai como a flor 

Vamos à procura daquele amor 

que na flor é aroma e na mulher dor! 
 

Mas dor ou perfume, seja o que for, 

tudo nos atrai na mulher, na flor! 
Vamos à procura da própria dor! 

 

E a glória será do mais sofredor! 

Daquele que sofra com mais ardor! 
Daquele que cante, cheio de dor! 

 

Hosanas, hosanas ao vencedor! 
Pois tudo, Senhor, que é superior 

e espiritual, não termina em dor? (PENNAFORT, 1987, p. 162) 

 

Um último aspecto das cantigas de amor medievais que gostaríamos de apontar na poesia 

de Onestaldo de Pennafort é o da vassalagem prestada à mulher pelo amante. Este oferece 

àquela o ―‗serviço de amor‘ e a ‗vassalagem amorosa‘, à semelhança da vassalagem feudal e do 

serviço de cavalaria, para significar o respeito que lhes merecia a ‗senhor‘, comparada a um 

suserano‖ (FERREIRA, 1988, p. 11). Tal aspecto pode ser verificado nos versos do quarto 

poema que compõe a série de poemas intitulada ―Assim...‖: 

 

Ela chegou, chegou-se a mim... E disse 
que tinha vindo para ser escrava. 

E eu lhe respondi que era uma tolice 

aquela frase que ela murmurava. 
[...] 

 

E eu, num gesto de pura maluquice, 

ao vê-la assim tão cheia de meiguice, 
abri os braços para a que chegava, 

 

sem pressentir que, por desgraça minha 
do meu destino ia tornar-se rainha 

quem tinha vindo para ser escrava. (PENNAFORT, 1987, p. 14) 

 

Por render-se aos encantos daquela que chegava, o eu lírico faz dela suserana, rainha, 

senhora das senhoras, e dela se torna vassalo. Embora ela quisesse antes ter-se feito escrava, na 

verdade, ele foi quem acabou cativo dela e de seu amor. 

Além de poemas que se aproximam das cantigas de amor compostas pelos trovadores, 

Onestaldo de pennafort escreveu poemas sob outra forma poética advinda da Idade Média, trata-

se do romance. Composição caracteristicamente hispânica, o romance é um poema narrativo de 

curta extensão derivado das antigas canções de gesta (poemas épicos de longa extensão que 

narravam os feitos históricos e lendários). O romance é congênere das baladas europeias, 
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composições épico-líricas, de caráter anônimo e oral. Podemos dizer que o romance é um tipo 

de balada caracteristicamente peninsular. Acerca da relação entre o romance peninsular e as 

outras baladas europeias escreveu o medievalista Segismundo Spina: 

 
Uma forma poética híbrida surgiu na Espanha, no século XV: o romance; na 
mesma época surgem as baladas inglesas, as baladas alemãs e francesas, as 

canções narrativas italianas e as viser dinamarquesas e suecas; de todas essas 

formas se distingue o romanceiro espanhol, pelo seu tradicionalismo: saídas 

estas formas da epopeia nacional (com exceção da canção narrativa italiana, 
pois a Itália não teve uma epopeia nacional), só o romance espanhol entronca 

na primitiva poesia heroica, reproduzindo-lhe os temas e as personagens. 

(SPINA, 2007, p. 29) 

  

A fim de aclararmos para o leitor sobre a natureza da forma poética de que nos referimos 

agora, socorremo-nos da definição de elaborada pelo famoso filólogo espanhol, Menéndez 

Pidal: ―Los romances son poemas épico-líricos breves que se cantam al son de um instrumento, 

sea em danzas corales, sea em reuniones tenidas para recreo simplemente o para el trabajo em 

común‖ (MENÉNDEZ PIDAL, 1994, p. 09). Os romances foram muito populares durante a 

Idade Média, principalmente durante os séculos XIV e XV. São composições cuja propagação 

deveu-se, sobretudo, à oralidade, sendo fixadas pela imprensa só no fim do século XV e 

organizadas em coleções chamadas de romanceiros. Segundo Mário Gozález,  

 
o que distingue formalmente um romance é sua versificação que, partindo das 

séries monorrimas da épica de versos de dois hemistíquios de sete sílabas, 

acabaria se fixando na forma de uma série de versos heptassílabos com rima 

toante nos versos pares. Embora essa forma seja predominante, é possível, no 
entanto registrar variantes, como a presença de mais de uma assonância (?) 

num romance ou de rima consoante; bem como o uso do verso hexassilábico ou 

de um refrão, resíduo do vilancete. (GONZÁLEZ, 2010, p. 148) 
 

Onestaldo de Pennafort escreveu dois romanceiros. O primeiro denominado Romanceiro 

d‘Além Mar, escrito entre 1923 e 1928, e o segundo, Romanceiro do Rio, escrito entre 1931 e 

1946, ambos estão coligidos em antologia póstuma, de 1987, intitulada Poesia, na qual consta 

toda a sua obra poética. No Romanceiro d‘Além Mar, Pennafort escreveu seis romances à 

maneira dos romances medievais, com personagens e temas que resgatam o imaginário daquele 

período histórico. Já no Romanceiro do Rio, os romances foram compostos com temas e 

motivos modernos, tendo como pano de fundo a cidade do Rio de Janeiro da primeira metade do 

século XX, com suas ruas, largos, casas, figuras e tipos humanos típicos daquela época. Alguns 

desses romances apresentam um ar nostálgico e memorialístico. O Romanceiro o Rio possui 

quatorze romances. 
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Para a análise ora empreendida, escolhemos apenas um dos romances de Onestaldo de 

Pennafort. Infelizmente, não podemos nos deter com mais demora nos demais devido às 

limitações espaciais do presente artigo. O romance que queremos dar ênfase foi retirado do 

Romanceiro do Rio, e é intitulado de ―Romance do Emparedado‖: 

 

Estou nesta sala fechada, 

mas me vejo a mim lá fora, 

passando pela calçada, 
como se me fosse embora 

 

para outras ruas e praças 
e praias de outra cidade 

de outros climas e outras raças. 

E ora, vejo, na verdade, 

 
que, nesta sala fechada, 

eu, durante  toda a vida, 

já desde a minha chegada, 
sempre estive de partida. 

 

Em mim, tudo é despedida. (PENNAFORT, 1987, p. 212) 
 

Nesse romance de Onestaldo de Pennafort apresentam-se alguns elementos que podem 

ser relacionados ao famoso romance de tradição peninsular chamado de ―Romance del 

Prisionero‖: 

 

Que por mayo era, por mayo, 
cuando hace el calor 

cuando los trigos encañan 

y están los campos en flor, 
cuando canta la calandria 

y responde el ruiseñor, 

cuando los enamorados  
van a servir al amor; 

sino yo, triste, cuitado, 

que vivo en esta prisión; 

que ni sé cuándo es de día 
ni cuando las noches son, 

sino por una avecilla 

que me cantaba al albor. 
Matómela un ballestero; 

déle Dios mal galardón. (PIDAL, 1994, p. 212) 

 

Em primeiro lugar, vejamos alguns aspectos formais dos dois romances. O ―Romance do 

Emparedado‖ possui treze versos divididos entre três estrofes de quatro versos mais um verso 

que o finaliza e funciona como uma espécie de fiinda – muito usada nas cantigas trovadorescas, 

é um verso final que rima com o último verso da última estrofe e arremata a ideia desenvolvida 

no poema. Embora seja um recurso um pouco estranho à tradicional estrutura das composições 
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do velho romanceiro peninsular, a utilização da fiinda aproxima mais ainda esse romance de 

Pennafort às convencionais formas medievais. A rima usada é a consoante, ou seja, quando os 

sons consonantais e vocálicos do final das palavras rimadas coincidem. Esse é um tipo de rima 

usado nos romances escritos principalmente no final do século XVI. Nos romances mais 

tradicionais, como se pode ver no ―Romance del Prisionero‖, a rima usada é a assonante ou 

toante, aquela em que apenas os sons vocálicos coincidem. No que se refere à metrificação, 

ambos os romances possuem versos heptassilábicos, número de sílabas bastante comum entre os 

romances tradicionais. 

Do ponto de vista temático, os dois romances compartilham certo paralelismo dialético. 

Se não convergem em suas ideias, a maneira como elas são postas e a presença de algumas 

correspondências semânticas aproximam as duas produções. Ambas se referem a dois 

indivíduos que estão, de alguma forma, encerrados em um lugar: um está aprisionado e o outro 

está emparedado. Tanto o ―emparedado‖ quanto o ―aprisionado‖ pouco sabem do que se passa 

lá fora. Enquanto um está numa sala fechada, mas imagina-se liberto, o outro não sabe ao certo 

quando é dia ou quando se faz a noite. O primeiro imagina um ambiente citadino, urbano, já o 

segundo pensa em campos floridos e pássaros canoros. Apesar da imaginação do ―emparedado‖ 

estar forjando a imagem de um lugar aparentemente sem muita beleza ou que não inspira 

sentimentos elevados – como o ambiente cheio de concreto e de agitação da cidade –, seu estado 

de alma é de motivação e de esperança, pois se vê livre, andando pelas ruas e praças, em um 

constante ―ir-se embora‖. Já o ―aprisionado‖, mesmo tendo na mente a imagem de campos, de 

flores, de rouxinóis, de sabiás, de casais de enamorados, não consegue sair de seu desânimo e 

tristeza, desespera-se na prisão. Como se pode perceber, os dois romances são escritos em 

primeira pessoa e, mais que narrativos, descrevem um cenário onde certa pessoa passa por uma 

circunstância difícil, de privação de liberdade, e começa a fazer elucubrações acerca da situação 

pela qual atravessa. 

Por conta da poesia de Onestaldo de Pennafort apresentar alguns elementos estilísticos, 

temáticos e formais que remontam à tradição épico-lírica medieval, compreendemos que ela é 

uma poesia residual, ou seja, ela guarda resíduos, remanescências de uma mentalidade poética 

distante no tempo. Mas o que entendemos por resíduos? O mesmo que entende o sistematizador 

da Teoria da Residualidade Literária e Cultural, Roberto Pontes, da qual tiramos as bases 

teóricas para chegarmos a tal conclusão: 

 
Está dito lá no livro Poesia insubmissa afrobrasilusa, está dito na minha tese O 
jogo de duplos na poesia de Sá-Carneiro, está dito nos vários escritos que 

temos elaborado e publicado em Anais e Atas de reuniões científicas nacionais 
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e internacionais, em revistas, em livros, que resíduos são aquilo que remanesce 
de uma época para outra e tem força de criar de novo toda uma cultura, toda 

uma obra. O resíduo é dotado de extremo vigor. (PONTES, 2006, p. 08) 

 

 Assim, a poesia de Onestaldo de Pennafort reproduz uma prática poética que, se há 

muito deixou de ser exercida pelos trovadores, continuou a ser cultivada pelos poetas de tempos 

mais recentes e ainda se mantém viva, repleta de vigor, sob nova feição, na essência da palavra 

poética empregada na modernidade, muito mais próxima da Idade Média do que imaginamos. 
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TEORIA DA RESIDUALIDADE: POR UMA NOVA PERSPECTIVA NO ENSINO DE 

LITERATURA 

 

Daniel Pereira de Oliveira
1
 

(UFC) 

 

Para começo de conversa – a questão do ensino de literatura 

 

São notórias a necessidade e a complexidade do ensino, do estudo e da análise de obras 

literárias, sobretudo no que tange à investigação de obras poéticas. Isso se deve à arte literária 

que, ao longo do tempo, presenteou a humanidade com grandes contribuições. Se levarmos em 

consideração a produção poética brasileira, por exemplo, nos depararemos com nomes de 

referência da nossa literatura, como Drummond, Bandeira, Gregório, Castro Alves, dentre tantos 

outros poetas que deram força e altivez à poesia brasileira. 

No âmbito da Educação, o ensino de nossa literatura tem se tornado cada vez mais 

debatido e discutido entre críticos, ensaístas e professores de todos os níveis do ensino. Na 

universidade, por exemplo, a preocupação com o objeto da literatura vem ganhando mais 

pesquisas e análises acerca de sua aplicabilidade na vida cotidiana dos alunos, sejam eles do 

ensino fundamental, médio ou superior. Tal preocupação com o ensino de literatura aporta-se na 

necessidade de se trabalhar com um objeto extremamente dinâmico, vivo e heterogêneo e cuja 

instrução deve ser perpetrada na educação escolar. 

Sabe-se da extrema complexidade e dificuldade do ensino de literatura em todos os 

níveis. Embora surjam a todo momento pesquisas e manuais de ensino de literatura em sala de 

aula, percebe-se que o professor de literatura ainda esbarra em obstáculos tanto de ordem 

pragmática, como também de ordem social, não sabendo como lidar diante das situações nas 

quais é levado a ministrar aulas de literatura. Um exemplo claro disso é a falta de prestígio que a 

disciplina de literatura tem nas escolas, quase sempre atrelada ao ―português‖ e com uma carga 

horária muito reduzida, além de ser encarada, muitas das vezes, como uma matéria dita 

―decorativa‖. Essa visão subjugada da literatura, entretanto, não está associada somente ao 

Ensino, como afirma Todorov (2009): 

 
―A concepção redutora da literatura não se manifesta apenas nas salas de aula 

ou nos cursos universitários; ela também está representada de forma abundante 
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entre os jornais que resenham livros, e mesmo entre os próprios escritores. 
Devemos nos espantar? Todos esses críticos passaram pela escola, muitos deles 

também pelas faculdades de Letras, onde aprenderam que a literatura fala 

apenas de si mesma e que a única maneira de honrá-la é valorizar o jogo de 
seus elementos constitutivos.‖ (TODOROV, 2009, p. 39). 

 

Sabendo da dificuldade de se trabalhar o ensino de literatura, muitos métodos e estudos 

têm sido propostos nos últimos anos. Adotando perspectivas diversas, o objeto da literatura tem 

ganhado ênfase em muitos estudos, sejam eles no campo do ensino ou no campo da pesquisa 

acadêmica. No âmbito da Literatura Comparada, por exemplo, a pesquisa e o ensino de 

literatura têm encarado como principal vertente os estudos culturais, dando destaque à outras 

ciências atreladas à literatura, como a sociologia e a antropologia. 

É mister salientar, todavia, que, embora os estudos literários ganhem diversas 

perspectivas a cada momento nas mais variadas pesquisas, o texto literário é ainda, e sobretudo, 

o objeto de maior relevância no Ensino de Literatura, pois é ele a própria arte da palavra, ligada 

à pratica de escrever. Como ressalta Barthes (1977): 

 

Entendo por literatura não um corpo ou uma sequência de obras, nem mesmo 

um setor de comércio ou de ensino, mas o grafo complexo das pegadas de uma 
prática: a prática de escrever. Nela viso, portanto, essencialmente, o texto, isto 

é, o tecido dos significantes que constitui a obra, porque o texto é o próprio 

aflorar da língua, [...]. As forças de liberdade que residem na literatura não 
dependem da pessoa civil, do engajamento político do escritor que, afinal, é 

apenas um ―senhor‖ entre outros, nem mesmo do conteúdo doutrinal de sua 

obra, mas do trabalho de deslocamento que ele exerce sobre a língua. 
(BARTHES, 1977, p. 16). 

 

Nesse sentido, entendemos que ensinar literatura é mergulhar no texto literário e ainda 

poder relacionar seu conteúdo aos mais diversos âmbitos do conhecimento, atrelando outros 

saberes e informações. Dessa maneira, a Teoria da Residualidade, sobre a qual nos 

debruçaremos, tem surgido como uma nova possibilidade em literatura comparada, seja no 

âmbito da pesquisa, seja no âmbito do ensino. 

Dentre as inúmeras possibilidades em literatura, daremos, portanto, destaque à Teoria da 

Residualidade, mostrando como suas perspectivas, bem como suas lindes disciplinares e 

transdisciplinares podem ser significativas na abordagem e no ensino de literatura. 

 

Dois dedos de prosa sobre a Teoria da Residualidade 

 

Para dar embasamento a esta breve pesquisa, o trabalho se valerá da perspectiva 

comparatista, utilizando para tanto as bases da Teoria da Residualidade desenvolvida e 
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estruturada pelo próprio poeta Roberto Pontes e aprimorada pelos participantes do Grupo de 

Estudos em Residualidade Literária e Cultural (GERLIC). Dessa maneira, mostraremos como a 

teoria pode auxiliar no ensino de literatura ao relacioná-la com outros saberes, além de procurar 

identificar momentos e contextos distintos de produção, salientando características de uma 

poesia e/ou de um período literário. 

A Teoria da Residualidade, pela primeira vez mencionada em Poesia insubmissa 

afrobrasilusa (1999), foi introduzida no meio acadêmico depois que Roberto Pontes começou a 

sistematizar vários conceitos e ideias dispersos em seus estudos ao longo dos anos. Assim, 

Pontes intuiu que ―na literatura e na cultura nada há de original; tudo é remanescência; logo, 

tudo é residual‖. Por remanescência pode-se entender aquilo que permanece de um tempo em 

outro posterior, não como algo estratificado e arcaico, mas como o que é vivo e forte o 

suficiente para ter sobrevivido e ser encaixado noutro contexto. A esse substrato encontrado na 

literatura deu-se o nome de resíduo. E assim, aos poucos, a teoria foi sendo construída. 

Entendendo e sistematizando a Teoria da Residualidade como uma proposta teórico-

investigativa transdisciplinar, Pontes buscou em diversos domínios intelectuais nomenclaturas 

que pudessem dar norte à ideia de teoria por ele proposta. Dessa maneira, temos a presença da 

História, com a ―Nouvelle Histoire‖ surgida com a ―École des Annales‖ e, mais especificamente, 

a História das Mentalidades; a Sociologia e a Antropologia, através da contribuição de 

Raymond Williams; a Estética e a Fenomenologia de Gaston Bachelard; além da contribuição 

de Fustel de Coulanges, autor de A cidade antiga, uma das obras mais notáveis de interpretação 

histórica do mundo greco-romano. Como se nota, a teoria entende que o ensino de literatura 

pode dialogar com várias esferas do conhecimento. 

Entretanto, cabe salientar que a Teoria da Residualidade não diz respeito apenas e 

meramente a uma reunião de termos empregados em outros contextos. Longe disso. Como 

esclarece Torres (2010): 

 
Em suma, Pontes não se limitou a ―costurar‖ conceitos de diversas correntes de 

pensamento, mas procurou repensá-los antes de os colocar à disposição de 

alunos-pesquisadores e da comunidade acadêmica em geral. O que à primeira 
vista pode parecer simples mudança de nomenclatura, na verdade traz em si 

uma demorada reflexão quanto ao vocábulo que melhor explica determinado 

processo. (TORRES, 2010, p. 103). 
 

 Assim, surgem os principais conceitos operacionais a utilizar no desenvolvimento dessa 

pesquisa, pondo-se ênfase na hibridação cultural e no imaginário, mas sem perder de vista as 

noções de resíduo, mentalidade e cristalização, conceitos de extrema relevância no processo de 

investigação acadêmica proposto e de fundamental importância no ensino de literatura. 
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É importante salientar que a Teoria da Residualidade nos ajuda a entender como 

acontecem conexões entre passado e presente, entre um espaço e outro. Dessa maneira, 

depreende-se que a formação cultural de todo e qualquer povo, inclusive a das civilizações mais 

remotas, tem como tendência reter vestígios e rastros de outros momentos e outras culturas, 

produzindo-se assim uma cultura híbrida e, portanto, capaz de reconhecer em suas formações 

sedimentares os elementos de outros tempos e outros espaços. Demonstrar isso em sala de aula, 

através da análise e do ensino, é ratificar a importância da literatura na formação intelectual e 

cultural de um povo, no caso, a formação de nossa cultura brasileira. 

Assim, percebemos que o novo não é necessariamente novo, visto que ―o residual foi 

efetivamente formado no passado, mas ainda está ativo no processo cultural, não só como um 

elemento do passado, mas como um elemento efetivo do presente‖ (WILLIAMS. 1979, p.125). 

Dessa maneira, como afirma Bloom (2010): ―a grande literatura é sempre reescrever ou revisar‖. 

É o que fazem todos os grandes poetas da nossa literatura, inclusive, Roberto Pontes em Breve 

Guitarra Galega (2002), obra a qual daremos destaque, salientando como a teoria pode ser de 

fundamental relevância no ensino de literatura.  

Além disso, damos primazia, no processo residual, a seu principal elemento: o resíduo. E 

o que seria este, então? Como esclarece Pontes (2006): 

 
Está dito lá no livro Poesia insubmissa afrobrasilusa, está dito na minha tese O 

jogo de duplos na poesia de Sá-Carneiro, está dito nos vários escritos que 

temos elaborado e publicado em Anais e Atas de reuniões científicas nacionais 
e internacionais, em revistas, em livros, que resíduos são aquilo que remanesce 

de uma época para outra e tem força de criar de novo toda uma cultura, toda 

uma obra. O resíduo é dotado de extremo vigor. Não se confunde com o antigo. 

(PONTES, 2006, p. 08). 
 

É através do resíduo que chegamos à mentalidade. Dessa maneira, entende-se que esta 

venha a ser o modo de agir, pensar e sentir cristalizado de um tempo em outro, de uma cultura 

em outra, que é permeada por diversos imaginários. Estes, por sua vez, são o conjunto de 

imagens que um determinado grupo de certa época faz de si e de tudo existente à sua volta; ou 

seja, imaginário vem a ser o modo como um grupo social enxerga ou pensa o mundo em que 

vive; o modo como (re)age a algo, como sente (no sentido mais amplo da palavra sentir) e como 

percebe tudo aquilo que o afeta. Como postula Hilário Franco Júnior (2003):  

 
Todo imaginário é um sistema, não mera acumulação de suas imagens. (...) 

Apenas em conexão com outras, cumprindo seu papel de instituidoras de 

discursos, de sistemas semiológicos, é que as imagens – exteriorizadas sob 
forma verbal, plástica ou sonora – ganham sentido e, conscientemente ou não, 

expressam determinadas cosmovisões. (FRANCO JÚNIOR, 2003, p. 100). 
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Um modo assim de reagir, de sentir e de enxergar o mundo faz com que as culturas em 

dado momento, através dos contatos naturais recíprocos, se assimilem e se aglutinem, surgindo 

daí a questão da hibridação cultural. Assim, a Teoria postula que a hibridação cultural venha a 

ser a combinação de diferentes formas que ao final convergem para uma nova, cristalizada e 

cheia de vivacidade, não podendo ser comparada com o velho, o antigo ou o fossilizado.  

Dessa maneira, compreendemos que:  

 

Cristalizar não é o mesmo que fossilizar. O fóssil é matéria chegada ao estágio 
máximo de petrificação; o resíduo literário, de natureza cultural, é matéria 

dotada de vigor, aproveitável a qualquer momento pela força criativa, em razão 

da faculdade que lhe é inerente, de vir a ser nova obra. A melhor imagem para 
traduzir a força do resíduo a ser cristalizado é a brasa acesa e oculta sob cinzas, 

à qual basta um sopro para voltar a ser chama (PONTES, 2015, p. 113). 

  

Ademais, contamos ainda com a contribuição de Nestor Canclini, que nas páginas de seu 

livro Culturas Híbridas (2003), trabalha com a noção de hibridação cultural por nós aqui 

aventada. A ele, somam-se também os esforços de Massimo Canevacci, quando trata do 

sincretismo presente nas culturas híbridas, que na compreensão de Pontes (2006) traduz a ideia 

de que: 

 

Hibridação cultural é a expressão usada para explicar [..] que as culturas são 
rumos convergentes. São caminhos que se encontram, se fecundam, se 

multiplicam, se proliferam. A hibridação cultural se nutre do conceito de 

hibridismo comum à mitologia. Que é um ser híbrido? É aquele composto de 
materiais de natureza diversa. (PONTES apud MOREIRA, 2006) 

 

Tendo esses conceitos como base para a Teoria da Residualidade, ressaltaremos, a partir 

da próxima seção, através de uma breve análise literária de um poema de Roberto Pontes que 

consta em seu livro Breve Guitarra Galega (2002), como que a referida teoria pode ganhar 

papel de destaque na Educação e como ela pode se tornar uma ferramenta proficiente na análise 

e no ensino de literatura em sala de aula. 

 

Análise literária e aplicação da Teoria da Residualidade no âmbito do ensino 

 

Nessa seção, mostraremos como os conceitos atrelados à teoria podem auxiliar no ensino 

de literatura em sala de aula, construindo paralelos entre momentos diferentes na literatura, 

através da análise poética feita por uma ótica residual. Para tanto, nos valeremos da análise do 

primeiro poema do livro Breve Guitarra Galega, de autoria do poeta cearense Roberto Pontes e 

publicado em 2002. Sua obra carrega um resgate da poesia lírica amorosa, remetendo-se ao 

aspecto erótico. E o que vem a ser lírica? 
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Entende-se por lírica toda a produção poética de ordem amorosa, definida pelo excesso 

de sentimentalismo, que destaca os sentimentos, colocando-os à frente do pensamento racional. 

Pode-se compreendê-la ainda como um gênero que exalta os sentimentos em detrimento do 

pensamento lógico. No Dicionário Aurélio, o verbete ―lírico‖ traz a seguinte significação: ―Diz-

se do gênero de poesia em que se cantam emoções e sentimentos íntimos‖ (FERREIRA, 2008). 

Assim, em Breve Guitarra Galega, a lírica se apresenta por meio dos poemas que são 

facilmente reconhecidos por seus versos de teor amoroso e, em alguns casos, erótico. 

Ao início do livro, o leitor se depara com o poema ―Cantiga de Amor‖, título que de 

imediato nos remete ao período trovadoresco, época em que a produção músico-literária tinha 

como principal manifestação as cantigas líricas e satíricas. Mesmo estando distante em séculos 

da poesia trovadoresca, a poesia presente em Breve Guitarra Galega já começa a dar sinais de 

que existe não só um diálogo patente com a expressão medieval, mas também ressalta em seus 

versos resíduos de outras épocas e períodos literários, neste caso, o Trovadorismo. Percebe-se, 

portanto, que ao analisar o poema Cantiga, para fins de ensino, o professor e o aluno são 

levados a entender como que uma poesia produzida ao final do século XX pode conter traços de 

outro período literário, no caso, o Trovadorismo. 

Antes de tecer qualquer comentário acerca do poema, entretanto, é preciso que se trave 

contato com o texto poético e que, a partir dele, possa-se fazer uma análise residual, destacando 

o papel da teoria para o ensino de literatura: 

 

CANTIGA DE AMOR  
 
Eu velida non dormia  

lelia doura  

e meu amigo venia,  
edoi lelia doura.  

 

Pedro Eanes Solaz  
 

Nascido em teu coração,  

Semente doce, cereja,  

Cabrito lambendo a terra,  
Laranjas, sóis e limões.  

O amor apazigua o peito,  

Edoi lelia doura!  
 

As flores dos teus mamilos  

São luzes em teus dois seios  
E junto a mim são dois peixes  

No mar anil do Oriente.  

Água que refresca o corpo,   

Edoi lelia doura!  
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Na mancha negra me tens  
Com jeito agreste das rias  

Mais a doçura dos pinhos,  

Mel aceso de carícia.  
Vento que assopra os olhos,  

Edoi lelia doura!  

 
Pluma em teu coração  

Corola presa entre bridas,  

Aroma de pedras mornas,  

Sonhos, marcas e furores.  
Amor se recebe em beijos,  

Edoi lelia doura!   

 

A Cantiga de Amor, que abre o livro de Roberto Pontes, carrega em seu título o próprio 

resgate da poesia trovadoresca, à época em que os poemas eram nomeados de cantigas, pois 

eram entoadas pelos trovadores e menestréis e traziam um teor ou lírico ou satírico, destacando 

em seus versos os costumes e a mentalidade medievais trovadorescos. Como ressalta Moisés:  

  

―A poesia trovadoresca apresentava duas espécies principais: a lírico-amorosa e 

a satírica. A primeira divide-se em cantiga de amor e cantiga de amigo; a 
segunda, em cantiga de escárnio e cantiga de maldizer. O idioma empregado 

era o galego-português, em virtude da unidade linguística entre Portugal e 

Galiza‖. (MOISÉS, 2008, p. 24). 

 

Como se percebe, o referido poema enquadra-se, já de início, na categoria dos poemas 

líricos, visto se tratar de uma cantiga amorosa. Além disso, traz como resíduo a utilização de um 

texto em galego-português, o verso ―Edoi lelia doura!‖, assim como as cantigas medievais. 

Nesse caso, encontra-se o resíduo no processo de referenciação, ou seja, é através do texto 

poético, por meio da citação de Solaz, que encontramos o elemento residual. Assim, misturam-

se, na análise, elementos tanto de ordem residual, como também de ordem intertextual, 

marcando um diálogo entre textos de maneira direta. Contudo, outros resíduos se sobressaltam 

no poema e são também facilmente encontrados. Nota-se, por exemplo, a presença de um eu-

lírico masculino que se contrapõe ao eu-lírico feminino da epígrafe do poema, retirado de uma 

cantiga de Pedro Eanes Solaz intitulada ―Eu velida non dormia‖. Nesse sentido, é importante 

fazer o aluno-leitor perceber as diferenças latentes existentes entre as produções poéticas à 

época do período trovadoresco. Assim, a análise literária torna-se um processo natural, no qual o 

aluno consegue compreender que há uma distinção entre o eu-lírico da cantiga que serve como 

epígrafe e o eu-lírico do próprio poema. Temos aí um eu-lírico masculino que vê a 

representatividade amorosa através de seu enlace com a sua amada ressaltada através do verso 

―O amor apazigua o peito‖. Como se nesse último verso o aluno pudesse perceber que o contato 

entre o eu-lírico e sua amada é efetivado através de sua relação íntima. 
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Embora o eu-lírico demonstre submissão à sua amada, mostrando-se como um sujeito 

cativo às suas belezas e encantos, o que se percebe nos versos ―Semente doce, cereja‖ e 

―Laranja, sóis e limões‖ (fazendo um jogo sinestésico entre o doce e o azedo), o mesmo eu-

lírico comporta-se dentro das medidas trovadorescas, tendo em vista que não apresenta o nome 

da figura amada, assim como faziam os poetas trovadores, mesmo sem que apresente um senhal. 

Entretanto, há um certo erotismo que paira sobre o poema e que é climatizado através das 

metáforas utilizadas pelo poeta para velar essa sensualidade tão patente. É o que se nota quando 

o poeta assinala os versos ―As flores dos teus mamilos/São luzes em teus dois seios‖, dando 

destaque à percepção do elemento erótico na relação amorosa entre o eu-lírico e sua amada. 

Nesse sentido, o aluno é levado a perceber que o elemento relacionado ao erotismo aparece 

como algo distinto e até distante do estilo trovadoresco, à época medieval. 

Todavia, afirmar que o poema ―Cantiga de Amor‖, embora tenha esse título tão 

sugestivo, é um poema trovadoresco incorreria num erro, pois o poeta está distante do 

Trovadorismo em pelo menos sete séculos. Contudo, ao se deparar com a leitura do poema de 

Roberto Pontes (poeta contemporâneo), pode-se afirmar, de maneira arguta, que o leitor se 

encontra diante de um poema residual, cujas marcas estão nos resíduos ali presentes. Há de 

salientar, portanto, que nele remanescem resíduos deste período trovadoresco. E o que seriam, 

então a remanescência e o resíduo? Ora, por remanescência entende-se tudo aquilo que 

permanece de um tempo em outro posterior, não como algo estratificado e arcaico, mas como o 

que é vivo e forte o suficiente para ter sobrevivido e ser encaixado noutro contexto. A esse 

substrato encontrado na literatura deu-se o nome de resíduo. E é assim que a poesia de Roberto 

Pontes ganha ares de residual, pois os resíduos da poesia trovadoresca acabam por coabitar em 

sua poesia. Ou seja, temos um poema cuja mentalidade se aproxima da mesma mentalidade 

trovadoresca. Assim, entendemos mentalidade como modo de agir, pensar e sentir cristalizado 

de um tempo em outro, de uma cultura em outra, que é permeada por diversos imaginários. 

Estes, por sua vez, são o conjunto de imagens que um determinado grupo de certa época faz de 

si e de tudo existente à sua volta; ou seja, imaginário vem a ser o modo como um grupo social 

enxerga ou pensa o mundo em que vive; o modo como age e reage a algo, como sente (no 

sentido mais amplo da palavra sentir) e como percebe tudo aquilo que o afeta. Como destaca 

Hilário Franco Júnior (2003):  

 
Todo imaginário é um sistema, não mera acumulação de suas imagens. (...) 

Apenas em conexão com outras, cumprindo seu papel de instituidoras de 

discursos, de sistemas semiológicos, é que as imagens – exteriorizadas sob 

forma verbal, plástica ou sonora – ganham sentido e, conscientemente ou não, 
expressam determinadas cosmovisões. (FRANCO JÚNIOR, 2003, p. 100). 
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Entretanto, o poema de Roberto Pontes vai além das noções dos elementos do 

Trovadorismo, pois a coita amorosa, ou seja, o sofrimento de amor, não está tão presente e isso 

se deve ao momento de relação entre o eu-lírico e a sua amada. Ora, o eu-lírico, afeito aos 

encantos de seu ―objeto‖ amoroso, está em total sintonia com sua amada, podendo se render às 

relações amorosas e eróticas facilmente perceptíveis pelo refrão que se repete em todas as 

estrofes: ―edoi lelia doura!‖. Como afirma Martins (2015):  

  
Este poderia ser apenas um recurso melódico. Jogo sonoro à moda de 

trocadilhos. Uma cintilação ao modo de estribilho, neologismo na lógica 

trovadoresca. Poderia, se não fosse o significado de ―e a noite roda" ou "a noite 
é longa‖, sugerido pelos pesquisadores Brian Dutton (1964) e Firmino Crespo 

(1967) [..] O novo e possível significado aplicado ao refrão acentua e reforça o 

sentido do envolvimento amoroso do eu-poético no poema ―Cantiga de amor‖. 

(MARTINS, 2015). 
  

Tal afirmativa reforça a ideia de que há uma insinuação e uma intensificação do erotismo 

presente na relação amorosa. Temos, portanto, um poema residual, cuja mentalidade está 

voltada para relação amorosa trovadoresca, mas essa relação, de maneira residual, se cristaliza e 

se intensifica através de um erotismo que indica a própria relação do amor entre eu-lírico e sua 

amada, ou seja, embora haja a mesura, para não ferir os sentimentos da amada, o eu-lírico se doa 

total e completamente a esta em sua relação amorosa enquanto ―a noite é longa‖ para os dois.  

 

Breves Considerações Finais 

 

Como se percebe, a análise residual ganha destaque relevante no ensino, pois sua 

propriedade investigativa faz o aluno perceber como um texto atual e contemporâneo, como é o 

do poeta Roberto Pontes, pode conter traços de outros momentos literários e outros contextos de 

produção poética. 

Fazer o aluno perceber a utilização da teoria é de fundamental importância no processo 

de investigação literária, não só porque seus conceitos são ferramentas na análise literária, mas 

também, e sobretudo, porque a teoria tem se mostrado, através de suas pesquisas, capaz de 

produzir conhecimento por meio do ensino de literatura, fazendo o aluno compreender os 

processos identitários pelos quais passou a formação de nossa literatura e, consequentemente, de 

nossa cultura ao longo dos tempos. 

Assim, ao longo desse trabalho, nossa pesquisa não se deteve em técnicas ou instruções a 

fim de construir um manual de ensino, mas, ao contrário disso, tentamos mostrar como a Teoria 
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da Residualidade pode assumir um papel de destaque na análise e na pesquisa literárias, se 

apresentando como uma nova possibilidade no ensino de literatura.  
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MERCADO EDITORIAL ARGENTINO E A CIRCULAÇÃO DAS TRADUÇÕES DA 

LITERATURA BRASILEIRA (2000-2017): ANÁLISE DA COLEÇÃO VEREDA BRASIL 

 

Dayse Helena Viana de Albuquerque Gouveia 

(PPGL/UFPB/CNPq) 

 

Considerações Iniciais 

 

O presente artigo busca investigar o espaço ocupado pelas traduções da literatura 

brasileira no mercado editorial argentino no recorte temporal entre 2000 e 2017. Mais 

precisamente, toma-se como objeto de estudo a coleção Vereda Brasil, observando sua proposta 

editorial, seu catálogo e sua relevância para a difusão das letras brasileiras na Argentina.  

Em sua obra Traducir el Brasil: una antropología de la circulación internacional de 

ideas (2003), Gustavo Sorá discute a circulação das traduções da literatura brasileira na 

Argentina no século XX. O antropólogo afirma que apesar da proximidade geográfica entre o 

Brasil e a América hispânica, há a sensação de que o Brasil permanece como o país literário a 

ser descoberto. Ainda segundo o autor, essa sensação surgiu no século XIX, como já 

mencionava o escritor argentino Martín García Mérou no livro El Brasil intelectual (1900). 

Uma das razões para esse desconhecimento, explica Sorá (2003), se justifica pela pouca 

divulgação da literatura brasileira entre os países vizinhos. Ao longo de sua pesquisa, ele 

catalogou um número importante de traduções (500 obras de literatura e Ciências Humanas) 

mas que essas não foram o suficiente para mudar a ideia de que o Brasil continua como uma 

grande incógnita para os seus vizinhos. Para os brasileiros, expõe o autor, a resposta seria a 

posição periférica ocupada pela língua portuguesa que, por sua vez, acarreta a criação de 

obstáculos para a circulação da nossa literatura no exterior. 

Nessa perspectiva, Johan Heilbron (2010) explica que as línguas se organizam 

hierarquicamente de acordo com sua posição dentro de um sistema global de trocas culturais. 

Desse modo, as línguas se dividem em quatro categorias no que diz respeito às traduções: em 

hipercentral, onde se situa o inglês, correspondendo de 55% a 60% de todos os livros 

traduzidos; em centrais, como o francês e o alemão, que representam cada um cerca de 10% das 

traduções; em línguas semiperiféricas, como o espanhol, que representam de 1% a 3% dos 

títulos traduzidos  e as línguas periféricas, onde se encontra a língua portuguesa, representando 

menos de 1% dos livros traduzidos advindos dessas línguas. Essa cadeia hierárquica se reflete, 
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por exemplo, no fluxo das traduções, que se condicionam a fatores econômicos, políticos e 

culturais.  

Ademais, como salienta a socióloga Gisèle Sapiro (2010), diante desse quadro da 

hipercentralidade da língua inglesa, a opção de traduzir de línguas ditas semiperféricas ou 

periféricas é uma operação duplamente estratégica. Pois, permite resistir em um mercado 

editorial marcado pela hegemonia de apenas uma língua e, ainda, promove a diversidade 

cultural. 

Desse modo, conforme afirma Venturini (2017), algumas línguas têm uma importante 

tradição de tradução na Argentina, é o caso do francês (pelas editoras Dedalus, Mardulce); do 

italiano (El cuenco de la plata, Gog y Magog e Fiordo); do português (Cuenco de plata, 

Adriana Hidalgo, Mardulce, Corregidor); do alemão (Adriana Hidalgo, Eterna Cadencia, 

Interzona); do holandês e do islandês (Bajo la Luna) e do polonês (Interzona, El cuenco de 

plata). 

 Sorá (2003) traz um dado importante sobre a tradição da tradução no país ―a Argentina 

foi em igual grau que Paris, o lugar onde mais se traduziu e editou autores brasileiros.‖ (2003, p. 

46, tradução nossa). O país tem uma grande tradição como um país que acolhe traduções. No 

século XX, a Argentina vivenciou um êxodo de editores espanhóis provocado pela Guerra Civil 

Espanhola (1936-1939) e pela censura durante a ditadura franquista. Dessa forma, Buenos Aires 

se tornou uma cidade de grande tradição em traduzir, recebendo títulos de William Faulkner, 

Albert Camus, Ernest Hemingway, André Malraux, Herman Melville, Monteiro Lobato, 

Machado de Assis, Jorge Amado, entre outros. O trabalho de tradução era realizado por nomes 

importantes das letras argentinas incluindo Victoria Ocampo, Jorge Luis Borges, Juan Rudolfo 

Wilcok e Aurora Bernárdez.  

Na primeira década do século XXI, a pesquisadora e tradutora Julia Tomasini (2013) 

aponta foram publicados quase 200 títulos de literatura brasileira em espanhol. Entretanto, 

Clarice Lispector, Jorge Amado e Rubem Fonseca continuam sendo as referências da literatura 

brasileira na América Latina. Na Argentina, alguns autores têm sido publicados a partir de 

projetos consistentes, é o caso de João Gilberto Noll, pela editora Adriana Hidalgo; e de 

Bernardo Carvalho e Adriana Lisboa, pela Edhasa. Igualmente, observa-se no país, o 

surgimento da coleção Vereda Brasil, pela Ediciones Corregidor. 

No âmbito deste artigo, abordaremos duas editoras que dedicam grande parte de seus 

catálogos à difusão das letras brasileiras na Argentina: Ediciones Corregidor (responsável em 

publicar a coleção Vereda Brasil) e a Adriana Hidalgo Editora. 
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 Mercado editorial argentino 

 

Para Pierre Bourdieu (1999), o livro assume um caráter duplo, sendo ao mesmo tempo 

mercadoria e significação, dotado de capital simbólico e potencial gerador de capital econômico. 

Essa dupla face do livro estende-se à figura do editor, ―personagem duplo, que deve saber 

conciliar arte e dinheiro, amor pela literatura e busca do lucro, com estratégias que se situam em 

algum ponto entre os dois extremos‖ (BOURDIEU, 1999, p. 16 – tradução nossa; grifo no 

original). 

Do ponto de vista do volume global do capital possuído pelas editoras, Bourdieu observa 

uma primeira oposição existente entre as editoras antigas que acumulam todo tipo de capital 

(econômico, comercial e simbólico) e as pequenas editoras recentes, que se encontram no 

processo inicial de acumulação, carecendo de todos os tipos de capital (BOURDIEU, 1999, p. 

14).  

Na Argentina, pode-se observar essa oposição apontada pelo sociólogo, através, por 

exemplo, da presença de grandes grupos editoriais no país, (a exemplo do Grupo editorial 

Planeta e o Penguin Random House) e a expansão, em escala mundial, dos grandes 

conglomerados editoriais característica do processo de globalização editorial. Igualmente, nota-

se, simultaneamente, a emergência de uma nova geração de editoras independentes com 

propostas que atingem diferentes nichos da edição de livros, se encontrando no processo inicial 

de acumulação de capital. 

Segundo de Diego (2014), os efeitos da globalização editorial na Argentina podem ser 

observados a partir da década de 1990. Atualmente, as pequenas editoras resistem em uma 

indústria editorial controlada pelos grandes conglomerados. Por exemplo, com a compra da 

editora argentina Emecé, em 2000, o grupo editorial espanhol Planeta passou a controlar 20% do 

mercado. O segundo lugar em vendas é ocupado pela editora Sudamericana, que deixou de ser 

um empreendimento familiar para ser somar ao conglomerado Penguin Random House em 

1998. 

Por outro lado, nas últimas décadas, observa-se o surgimento de pequenas e médias 

editoras no espaço argentino do livro. Segundo Venturini (2017), muitas dessas casas editoriais 

centram-se na difusão de obras da literatura argentina contemporânea. Contudo, outro nicho do 

setor editorial faz da tradução a sua principal atividade, desse modo os seus catálogos 

apresentam quase que exclusivamente títulos traduzidos. Para o editor Damián Tabarovsky 

(2016), é graças às pequenas editoras que a atividade da tradução literária resiste no país, visto 

que a Espanha controla o setor editorial de língua espanhola.  
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Contudo, tratar de pequenas e médias editoras implica uma maior compreensão sobre o 

tema. De acordo com o El libro blanco de la industria editorial argentina (2015), as editoras 

podem ser classificadas segundo alguns parâmetros: ―a quantidade de novos títulos lançados por 

ano, as editoras se segmentam em grandes (publicam 100 ou mais títulos), médias (entre 20 e 

99) e pequenas (menos de 20)‖ (tradução nossa)1. 

É necessário apontar que as pequenas editoras argentinas publicam poucos títulos por 

ano, outras ultrapassam apenas uma dezena. Do mesmo modo, as que podem ser classificadas 

como médias dificilmente ultrapassam trinta títulos anuais. Como aponta Venturini (2017), a 

editora Adriana Hidalgo, considerada de porte médio, publica em média 24 títulos por ano. Por 

tanto, sob o título de pequenas e médias editoras aparece um grupo heteróclito de selos, com 

apostas muito diferentes. 

 

 Perfil das editoras 

 

Segundo Sapiro (2010), a estrutura do mercado editorial contemporâneo é marcada por 

contrastes: de um lado, a alta concentração, do outro uma grande dispersão. Esses contrastes se 

desdobram a partir de três diferentes níveis: de produção (conglomerados versus pequenas 

firmas); relações espaciais (centro versus periferia) e circulação (larga escala versus pequena 

escala). 

Uma das questões centrais para compreender o espaço ocupado pelas traduções da 

literatura brasileira na Argentina é perceber quais as editoras responsáveis em publicá-las e, por 

sua vez, quem as insere no sistema receptor. Portanto, torna-se necessário traçar o perfil das 

editoras mais atuantes na circulação da nossa literatura na Argentina. 

A partir da análise de dados2, dentro do recorte temporal deste estudo, chegou-se ao total 

de 50 editoras responsáveis por publicar traduções da literatura brasileira. Igualmente, pode-se 

constatar que essas editoras se estruturam na rede de contrastes mencionada por Sapiro (2010). 

A circulação da tradução de obras literárias brasileiras se inscreve na oposição entre o polo de 

grande produção (que abarca os grupos editoriais Planeta e Peguin Random House) e o polo de 

produção restrita (onde se encontram as médias e pequenas editoras). 

                                                             
1 ―Según la cantidad de títulos nuevos que lanzan por año, las hemos segmentado en grandes (publican 100 o más 
títulos), medianas (entre 20 y 99) y pequeñas (menos de 20)‖ 
2 Pesquisa realizada no âmbito do projeto de Iniciação Científica intitulado de Traduções, histórias e desigualdades: 

cânone da literatura brasileira traduzida na Argentina orientado pela Profª Drª Marta Pragana Dantas. Para o 

levantamento das traduções da literatura brasileira na Argentina durante o período de 2000 a 2017 foram utilizadas 

como ferramenta de busca: o banco de dados da página Brasil papeles sueltos da editora e tradutora Julia Tomasini 

e a página da Biblioteca Nacional da Argentina.  
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Outro fato importante a ser mencionado, resultante da análise dos nossos dados, é que as 

editoras autodenominadas independentes foram as mais atuantes para a circulação da literatura 

brasileira. Nesse sentido, explica o editor Fabián Lebenglik, independente significa 

―Independente do governo, do lucro como objetivo central e independente dos grandes grupos 

editoriais e econômicos. A finalidade de uma editora independente não é a avidez econômica e o 

dinheiro, senão de publicar bons livros (...).‖ (LEBENGLIK, 2009, p. 2, tradução nossa3).  

Dentre essas 50 editoras, ressaltou-se aquelas que publicaram o maior número de 

escritores brasileiros (Quadro 1).  

 

Quadro 1 - Editoras que mais traduziram autores brasileiros na Argentina (2000-2017) 

Fonte: Página da Biblioteca Nacional da Argentina 

 

Abaixo, um breve perfil das editoras. 

 

A editora Ediciones Corregidor é, sem dúvida, uma das mais importantes difusoras da 

literatura brasileira na Argentina.  Fundada em 1975, por Manuel Pampín, a casa editorial se 

destaca pelo catálogo segmentado em três vertentes: (1) diz respeito à literatura e folclore 

argentino, no qual se destacam as publicações sobre o tango e o lunfardo (gírias argentinas e 

uruguaias provenientes dos imigrantes europeus); (2) correspondendo a publicação de autores 

clássicos universais como Jules Verne, Oscar Wilde e Gógol; (3) obras que tenham a América 

                                                             
3 Independiente de los gobiernos, del lucro como objetivo central e independiente de los grandes grupos editoriales 

y económicos. La finalidad de una editorial independiente no es la avidez económica y de dinero, sino la de 

publicar buenos libros (…).  

Editora Ediciones Corregidor Adriana Hidalgo Editora 

Autores 

traduzidos 

Clarice Lispector, Machado de 

Assis, José de Alencar, Ferréz, 

João Almino, Ana Cristina César, 

Paulo Leminski, Armando Freitas 

Filho, Ferreira Gullar, Bernardo 

Carvalho, Carlito Azevedo, 

Graciliano Ramos, Gregório de 

Matos, Silviano Santiago 

João Guimarães Rosa, Clarice 

Lispector, Nelson Rodrigues, João 

Gilberto Noll, Ricardo Lísias, Dyonélio 

Machado, Marcelino Freire, Ronaldo 

Correia de Brito, João Antônio e Altair 

Martins 

Número 

de títulos 

traduzidos 

23 22 
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Latina como temática, destacando-se as coleções Archipiélago Caribe, Via México e Vereda 

Brasil. (FARIA, 2016) Dentre as suas muitas coleções, destacam-se Letras al sur del río Bravo, 

La inteligencia americana, Papeles latinoamericanos e Vereda Brasil, todas elas de literatura 

Latinoamericana.  

A editora se caracteriza como um empreendimento familiar e independente. No entanto, 

as casas editoriais dessa categoria enfrentam obstáculos como o baixo número de tiragens, 

pouca verba para a divulgação de suas obras e espaço reduzido nas feiras e eventos literários. 

A editora Adriana Hidalgo igualmente desempenha um papel fundamental na publicação 

da literatura brasileira na Argentina. Fundada em 1999 na cidade de Buenos Aires, a editora 

destaca-se como uma das mais prestigiosas do país, razão que a fez receber o Premio a los 

editores del año durante a Feira Internacional do Livro de Buenos Aires, em 2000. Desde sua 

criação, a editora manifestou a intenção em apresentar a literatura mundial ao público leitor da 

América Latina. Nota-se que em seu catálogo, encontram-se traduções de diversas línguas, 

como escritores do alemão (Alissa Walser, Sibylle Lewitscharoff, Lukas Bärfuss), do polonês 

(Witold Gombrowicz), do chinês (Ge Fei), do holandês (Rudy Kousbroek), do japonês (Mori 

Ogai), do português (Clarice Lispector, João Guimarães Rosa, João Gilberto Noll). 

Sobre a literatura brasileira, Fabián Lebenglik (2013), cofundandor e diretor editorial da 

Adriana Hidalgo, menciona que um dos objetivos da editora é publicar obras de diferentes 

autores brasileiros. Ainda de acordo com o diretor editorial, durante os quase vinte anos de 

existência, a editora dedicou um importante espaço em seu catálogo à literatura brasileira, 

introduzindo dezenas de escritores até então desconhecidos do público argentino. Porém, ele 

afirma que os leitores argentinos têm a tradição de ler autores anglo-saxões. Dessa forma, as 

suas escolhas editoriais são impulsionadas pela qualidade literária, uma vez que não há muitos 

leitores da literatura brasileira no país e, em consequência, não há um retorno financeiro. 

Enquanto algumas das editoras – como Ediciones Corregidor e Adriana Hidalgo – 

publicaram um número considerável da nossa literatura entre 2000 e 2017, várias outras 

publicaram um volume pequeno de títulos, que dificilmente ultrapassam duas obras. Assim, 

observa-se que os grandes grupos editoriais publicaram autores como Paulo Coelho (Planeta) e 

Daniel Galera (Penguin Random House). E, em um grupo maior, somam-se várias editoras de 

pequeno e médio porte editando poucos títulos. Por exemplo, Bajo la luna publicou, em 2005, o 

romance Mar azul (2015) [Mar azul (2012)], de Paloma Vidal. Em 2017, a Editora Blatt y Ríos 

publicou o romance Las luces se encederán automáticamente, de Luísa Geisler, [Luzes de 

emergência se acenderão automaticamente (2014)].  A editora Eterna Cadencia publicou seis 

títulos, dos quais se destacam as obras Ellos eran muchos caballos (2010), [Eles eram muitos 
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cavalos (2001)], Estuve en Lisboa y me acordé de tí [Estive em Lisboa e lembrei de você 

(2009)], de Luiz Ruffato; De ganados y de hombres (2015) [De gados e homens (2013)], Así en 

la tierra como debajo de la tierra (2017) [Assim na terra como embaixo da terra (2017)], de 

Ana Paula Maia. 

 

 Coleção Vereda Brasil 

 

A coleção Vereda Brasil¸ especializada em publicar obras de ficção e ensaios sobre a 

literatura brasileira, foi criada em 2000 por iniciativa dos professores Florencia Garramuño4, 

Gonzalo Aguilar5 e Maria Antonieta Pereira6. A proposta inicial da coleção era viabilizar 

traduções inéditas ou retraduções aos alunos da Cátedra de Literatura brasileira e portuguesa da 

Universidad de Buenos Aires. É interessante mencionar que, dentre esses alunos, estava María 

Fernanda Pampín, uma das editoras da Ediciones Corregidor.  

Em entrevista concedida a Faria (2016), Pampín menciona que muitas das obras 

estudadas na Universidade de Buenos Aires não possuíam edições recentes ou ainda não haviam 

sido traduzidas para o espanhol, razão que a fez sugerir a Gonzalo Aguilar e Florencia 

Garramuño que criassem uma coleção especializada em literatura brasileira. Os editores da 

coleção Vereda Brasil mencionam que as obras de literatura brasileira vivenciavam um período 

de escassez nas estantes das livrarias argentinas. Desse modo, dificultava uma maior 

aproximação dos argentinos a nossa literatura. 

Ainda segundo Faria, as primeiras traduções da coleção – Vidas secas, de Graciliano 

Ramos e Escritos antropófagos, de Oswald de Andrade- visavam a intersecção entre o mercado 

editorial e a pesquisa acadêmica, pois esses títulos estavam presentes no programa da cátedra de 

Literatura de língua portuguesa. Desse modo, a Vereda Brasil foi desenhada pensando 

inicialmente em um público discente e docente universitário, assim todos os títulos possuem o 

diferencial em apresentar paratextos como introduções, textos críticos, posfácios e notas de 

rodapé para elucidar e situar os seus leitores. 

                                                             
4 Florencia Garramuño é professora da Universidade de San Andrés, onde dirige o Programa de Cultura Brasileira. 

Além disso, ela desempenha a função de editora e tradutora da Coleção Vereda Brasil.  
5 Gonzalo Aguilar é professor da cátedra de Literatura Brasileira e Portuguesa, da Universidade de Buenos Aires. 

Assim como Garramuño, Aguilar é igualmente editor e tradutor da coleção Vereda Brasil. 
6 Maria Antonieta Pereira é professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Na coleção Vereda Brasil, ela foi 

cofundadora e codiretora. Além disso, Pereira participou como organizadora e prefaciadora da antologia de contos 

Vereda Tropical. 
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Dentro do nosso recorte temporal (2000 a 2017), a coleção publicou 28 títulos (incluindo 

ensaios), dentre os quais destacam-se a subcoleção Biblioteca Lispector e as obras dos escritores 

Ferréz e Silviano Santiago (Quadro 2). 

Quadro 2 – Títulos publicados pela coleção Vereda Brasil 

Autor Título em português Título traduzido Ano 
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Ana Cristina César 
_____________ 

 

Álbum de retazos 

Antología crítica bilingüe 
2006 

Armando Freitas 

Filho 
_____________ Entre cielo y suelo 2010 

Bernardo Carvalho Teatro Teatro 2009 

Carlito Azevedo Monodrama Monodrama 2011 

Clarice Lispector O lustre La araña 2003 

Clarice Lispector A hora da estrela La hora de la estrella 2010 

Clarice Lispector A bela e a fera La bella y la bestia 2013 

Clarice Lispector A legião estrangeira La legión extranjera 2011 

Clarice Lispector A via crucis do corpo El vía crucis del cuerpo 2011 

Graciliano Ramos Vidas secas Vidas secas 2001 

Gregório de Matos _____________ 
Sátiras y otras 

maledicencias 
2001 

João Almino As cinco estações do amor 
Las cinco estaciones del 

amor 
2009 

José de Alencar Ubirajara Ubirajara- Leyenda tupí 2009 

Machado de Assis Memorial de Aires Memorial de Aires 2001 

Oswald de Andrade 
____________ 

 
Escritos antropófagos 2001 

Paulo Leminski _____________ 
Leminskiana: antología 

variada 
2005 

Sérgio Buarque de 

Holanda 
Raízes do Brasil Raíces del Brasil 2016 

Silviano Santiago Stella Manhattan Stella Manhattan 2004 

Silviano Santiago Em liberdade En libertad 2003 

Silviano Santiago Mil rosas roubadas Mil rosas robadas 2016 

Vários autores _____________ Vereda tropical 2005 
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Fonte: Página da editora Ediciones Corregidor 

 

É possível observar através do quadro que a escritora Clarice Lispector é um dos 

projetos tradutórios mais consistentes da coleção. Gonzalo Aguilar (2013)7 explica que as 

primeiras traduções de Lispector para o espanhol foram feitas a partir de várias editoras 

argentinas como: Sudamericana, Santiago Rueda, e Corregidor, mas a partir dos anos 1980, os 

direitos dessas traduções foram vendidos à Espanha. No entanto, os anos 2000 marcam a 

reinserção de Lispector no sistema receptor argentino através de novas traduções, tendo a 

Ediciones Corregidor como uma das responsáveis.  

Em seu catálogo, também é possível observar a presença de novos escritores que 

despontam no cenário literário como Ferréz, representante da literatura marginal. Em entrevista 

concedida a Faria (2016), a editora Florencia Garramuño menciona que a inserção de Ferréz no 

catálogo foi motivada pelo trabalho de pesquisa da professora Lucía Tenina, que igualmente 

assina a tradução dos títulos. Ela ainda acrescenta que as suas obras obtiveram aceitação 

positiva do pública e uma boa vendagem.  

Por sua vez, Gonzalo Aguilar explica a Faria (2016) que a tradução de alguns títulos é 

motivada pela inexistência de edições adequadas ao uso na cátedra de Literatura. Esse foi o caso 

da obra de Gregório de Matos e da nova de tradução de Vidas secas, apesar de haver uma 

tradução anterior realizada por Bernardo Kordon.  

Ao longo dos seus 18 anos de existência, a coleção Vereda Brasil vem despontando 

como um dos projetos editorais mais profícuos para a circulação das traduções da literatura 

brasileira. Através de edições contextualizadas com paratextos, a coleção oferece novas 

traduções aos leitores argentinos. Dessa forma, os editores buscam atingir novos olhares para o 

a produção literária brasileira.  

 

 Considerações Finais 

 

Para Julia Tomasini (2013), a presença da literatura brasileira nos países hispânicos é 

cada vez mais visível. Essa maior visibilidade é constatada pelo crescente número de 

pesquisadores, tradutores e editores da literatura brasileira trabalhando na Argentina, México, 

Espanha, entre outros. Embora, para o público leitor hispânico, as letras brasileiras ainda 

permanecem como a grande desconhecida. 

                                                             
7 Cf. <http://conexoesitaucultural.org.br/noticias/tradutor-gonzalo-aguilar-fala-sobre-o-lancamento-de-livro-de-

contos-de-clarice-lispector-na-argentina/>.  

http://conexoesitaucultural.org.br/noticias/tradutor-gonzalo-aguilar-fala-sobre-o-lancamento-de-livro-de-contos-de-clarice-lispector-na-argentina/
http://conexoesitaucultural.org.br/noticias/tradutor-gonzalo-aguilar-fala-sobre-o-lancamento-de-livro-de-contos-de-clarice-lispector-na-argentina/
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Quanto à indústria do livro, as pequenas e médias editoras aparecem como fundamentais 

para a difusão de traduções literárias, garantindo assim, uma maior diversidade cultural diante 

de um mercado dominado pela língua inglesa.  De acordo com Tabarovsky (2016), são essas 

editoras que impulsionam a atividade tradutória no país, uma vez que muitas traduções 

publicadas pelos conglomerados editorais são realizadas na Espanha.   

A tradução está configurada por operações sociais, como as estabelecidas por Bourdieu, 

que questiona as operações de seleção como: o que se traduz?; quem se traduz ?; quem 

publica ?. As respostas sobre a literatura brasileira na Argentina apontam para um mercado 

editorial que acolhe traduções de diversas línguas classificadas como semiperiféricas e 

periféricas, onde se situa a língua portuguesa. As pequenas e médias editoras – Ediciones 

Corregidor e Adriana Hidalgo- foram os nomes mais importantes para a circulação da literatura 

brasileira no país entre 2000 e 2017. Igualmente destaca-se a criação da coleção Vereda Brasil 

que atualmente se denomina como o maior projeto editorial destinado à literatura brasileira na 

Argentina.  

À margem disso, afirma Tomasini (2013), os intercâmbios entre Brasil e Argentina se 

estreitaram nos últimos anos e vislumbram uma boa perspectiva para o futuro. Assim, a 

literatura brasileira vem ganhando espaço nas livrarias portenhas, nas editoras argentinas e os 

escritores brasileiros começam a circular nas feiras literárias, destacando a edição de 2013 da 

Feira Internacional do Livro de Buenos que teve a cidade de São Paulo como homenageada.  
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(FIP/CAMPUS-GUARABIRA) 

 

Introdução  

 

A literatura concentra em seu âmago, a possibilidade de ampliar a percepção e 

compreensão, pelo ser humano, das mais profundas questões inerentes à vida social e moderna. 

Isso se torna possível a partir do momento em que tais questões são problematizadas e 

desentranhadas por meio da transfiguração realizada pelo trabalho artístico, seja ele literário ou 

não. Desse modo, a estreita relação entre ficção, nação e história não os fatos em si, fazem parte 

da gama dos nós mais apertados da sociedade.  

No entanto, a literatura adquire um novo contorno quando é localizada em sociedades de 

grande componente histórico e sociocultural. Assim, a literatura de Portugal e do Brasil, por 

exemplo, exibe toda uma maneira própria de formação e desenvolvimento.  

No que confere às obras saramaguianas frequentemente estudadas e postas em discussão 

por inúmeros críticos, esquece-se, em muitos momentos, de narrativas importantes que 

dialogam com um contexto social contemporâneo muito conhecido nosso, como é o caso de 

―Ensaio Sobre a Cegueira‖, ―O Evangelho Segundo Jesus Cristo‖, ―A Caverna‖, ―O Ano da 

Morte de Ricardo Reis‖, ―História do Cerco de Lisboa‖, etc. Foi este refletir sobre a obra de 

cunho sociocultural de José Saramago o que norteou a escolha de ―A jangada de pedra‖ para 

esta pesquisa.  

Segundo Lopes (2010, p. 219) ―A pós-modernidade do fragmento, da pluralidade e da 

indeterminação esvai-se em uma proposta de ―resumo‖ ficcional dotado de visão de mundo 

globalizante‖. Por isso, a ressignificação do povo, de sua cultura e história é tão importante para 

José Saramago. Seu ponto de vista, ao invés de validar o passado, questiona-o, remodelando os 

fatos históricos. Assim em suas obras, a historiografia não serve apenas como ficção; mais do 

que isso, os acontecimentos históricos utilizados são problematizados ao longo do enredo, 

levando o leitor a refletir a respeito da história e seus efeitos no presente.   
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Portanto, o objetivo do presente estudo é mostrar como José Saramago trabalha a 

construção sociocultural em ―A jangada de pedra‖, empregando os entremeios das esferas 

temporais para a relacionar a história à ficção.  

 

O tempo na ficção moderna e contemporânea 

 

O surgimento do romance, no século XVIII, promoveu uma atenção maior para as 

unidades de tempo e espaço, buscando inovações na representação dessas categorias na ficção. 

O tempo dissociou-se do espaço da narrativa e passou a condicionar a técnica do romance, 

afetando aspectos importantes no interior de uma obra, tais como o tema, a forma e a linguagem.  

Mendilow acrescenta dois motivos para a ficção dos dois últimos séculos ter-se voltado 

para a categoria temporal. O primeiro verifica que a ficção, ―como uma arte temática ou de 

representação, responde de modo muito sensível às pressões da época‖ (1972, p. 35), 

modificando o modo de espelhar e interpretar comportamentos e pensamentos dessa época. O 

segundo relaciona-se ao fato de os grandes autores estarem preocupados com os princípios de 

análise literária estrutural e com os elementos de composição.  

De acordo com Nunes, ―A narrativa abre-nos, a partir do tempo que toca a realidade, 

outro tempo que dela se desprende. Assim é forçoso concluir que ela abrange dois tempos em 

vez de um só. ‘‘ (NUNES, 2003, p.15). Desta maneira, o texto narrativo segue uma sucessão de 

ordem temporal conforme os fatos e que são condicionados pelos personagens, por isso o 

conceito de tempo é diversificado, quando estamos diante de um romance histórico em 

segmento contemporâneo, por exemplo.  

Assim, a ampliação da concepção de tempo ocorreu na literatura do século XX. 

Originaram-se as obras atemporais e de fluxo da consciência, e a ficção moderna assumiu a 

quebra da linearidade narrativa. De acordo com Nunes (2003, p. 18-23), tornou-se comum 

delimitar o tempo na ficção como: físico, histórico, psicológico, cronológico e linguístico.  

O tempo físico é definido como uma ―experiência do movimento exterior das coisas‖ 

(NUNES, 2003, p. 18), um dado mensurável, por ser quantitativo e absoluto. O tempo histórico 

abrange ―o tempo de duração das formas históricas de vida‖ (NUNES, 2003, p. 21). É 

qualitativo e enumerado pela duração de eventos e de acontecimentos. Este difere, portanto, do 

tempo físico por estar subjugado aos padrões culturais e atado ao conceito de ―consciência 

histórica‖.   

Enquanto os calendários trabalham com constantes e medidas exatas e proporcionais de 

tempo, a organização feita pela ciência histórica leva em consideração os eventos de curta e 
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longa duração. Dessa forma, o historiador se utiliza das formas de se organizar a sociedade para 

dizer que um determinado tempo se diferencia do outro, como afirma Nunes:  

 

Os intervalos curtos do tempo histórico se ajustam a acontecimentos 
singulares: guerras, revoluções, migrações, movimentos religiosos, sucessos 

políticos. Os intervalos longos correspondem a uma rede complexa de fatos ou 

a um processo (formação da cidade grega, desenvolvimento do feudalismo, 

advento do capitalismo, por exemplo). (NUNES, 2003, p.21)  
 

O tempo cronológico é o espaço em que os acontecimentos se desenrolam e os 

personagens realizam suas ações. É o contado no relógio como horas, dias, anos, numa ordem 

linear e delimitada, uma sequência em sentido horário. A sequenciação dos acontecimentos 

sugere ainda que toda humanidade seguiu ou deveria seguir o mesmo percurso, criando assim a 

ideia de povos ―atrasados‖ e ―civilizados‘‘, ainda limitando as ações humanas a uma ordem 

evolutiva, representando o tempo presente como um estágio mais avançado da história da 

humanidade.  

 
Formando uma sequência sem lacuna, contínua e infinita, percorrida tanto para 

frente, na direção do futuro, quanto para trás na direção do passado, a sua 

armação fixa e permanente abriga expressões temporais específicas e 
autônomas da cultura, que lhe interrompem, periodicamente, a vigência geral. 

(NUNES, 2003, p.20)  

 

Essa contagem determinada é o que distingue o tempo físico do psicológico e que, 

consequentemente, serve de base para o tempo histórico principalmente usado na construção da 

narrativa. É importante considerar também as expressões agregadas à temporalidade 

cronológica, como o tempo litúrgico, referente aos acontecimentos religiosos e os ritos 

realizados na cultura do cristianismo. Outra expressão específica é o chamado tempo político, 

relacionado aos eventos cívicos, repetitivos, de natureza social e que ao ser celebrado pelas 

pessoas provoca avaliação do passado ou cria expectativas para o futuro, sendo por isso 

dependente do tempo histórico que também se associa ao cronológico baseado nos calendários.   

O tempo psicológico, por sua vez, caracteriza ―a experiência de sucessão dos nossos 

estados internos‖ (NUNES, 2003, p. 19). Opõe-se notadamente ao tempo cronológico, pois essa 

forma temporal ignora as marcações do relógio.  

  De acordo com Gancho (2006, p. 21) ―É o nome que se dá ao tempo que transcorre 

numa ordem determinada pelo desejo ou imaginação do narrador ou dos personagens, isto é, 

altera a ordem natural dos acontecimentos‘‘. Por essas características, é um tempo subjetivo, 

vivido ou sentido pela personagem, composto de devaneios e memórias que podem ir ao 

passado e ao futuro, sem obedecer à ordem do tempo cronológico.  
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Por fim, o tempo linguístico está relacionado a instância da enunciação, relacionando-se 

com o ponto de vista da narrativa. Nunes (2003, p.22) o define como ―tempo do discurso, que 

não se reduz às divisões do tempo cronológico, revela a condição intersubjetiva da comunicação 

linguística‘‘. Logo, é importante observar se narrador é onisciente, de terceira ou de primeira 

pessoa, intruso ou não, porque cada um desses pontos de vista equivale a tempos diferentes.    

Nunes (2003, p. 22) explica que ―o tempo linguístico, tempo do discurso, que não se 

reduz às divisões do tempo cronológico, revela a condição intersubjetiva da comunicação 

linguística‖. Desse modo, as categorias de pessoa e de tempo se constituem como modalidades 

elementares, independentes de toda determinação cultural e, através delas, pode-se visualizar a 

experiência subjetiva dos sujeitos que se colocam e se situam pela linguagem.  

Nesse sentido, percebemos que em articulação com outras categorias internas do 

romance de ficção (enredo, narrador, espaço, personagens), o tempo molda os novos rumos da 

narrativa. Ricoeur (2010, p. 175) denomina a ficção moderna como ―fábulas sobre o tempo‖, 

perpetuando uma experiência narrativa mais intensa e uma relação mais intrínseca entre tais 

categorias.  

 Na contemporaneidade, a experiência do tempo representa um pouco mais do que isso; 

constitui a própria natureza humana. Assim, percebemos que o tempo não se apresenta apenas 

como fenômeno; confere sim um valor estrutural crítico-analítico, condicionador da construção 

das unidades temáticas que norteiam e particularizam a obra literária.   

 

José Saramago e A Jangada de Pedra 

 

Filho de camponeses, José de Souza Saramago nasceu em 1922, na aldeia da Azinhaga, 

conselho Ribatejano da Golegã. Após seu primeiro emprego como serralheiro mecânico, 

exerceu diversas profissões: desenhador, funcionário da saúde e da previdência social, tradutor, 

editor e jornalista. Com o tempo difícil e por razões econômicas, sua família resolveu emigrar 

para Lisboa, visando melhores condições de vida. Entretanto, essa mudança acarretou a morte 

precoce e trágica do seu único irmão.  

 Saramago iniciou na carreira literária publicando poesias, crônicas, peças teatrais, 

romances e contos. A partir de algumas crônicas escritas para os ―Cadernos de Lanzarote‘‘ e 

―As pequenas memórias‘‘, nos quais acrescentava passagens da sua infância e adolescência, 

assim como o tempo vivido na escola e suas leituras, dedicou-se à observação atenta de 

experiências vivenciadas no seu cotidiano e no meio social, que mais tarde serviriam de 

inspiração para realização das suas produções. Segundo Lopes (2010, p.20), ―O avô Jerônimo e 
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a avó Josefa. Os pais. O irmão falecido em tenra idade. Os outros avós e tios. Sobre todos, 

Saramago deixaria algo escrito‘‘.   

Com um estilo prosaico próprio, Saramago conquistou em 1995 o Prêmio Camões, a 

mais importante distinção dada a um escritor de língua portuguesa. Em 1998, foi agraciado com 

o Prêmio Nobel de literatura. A principal característica que impulsionou Saramago no panorama 

literário foi justamente sua forma de escrita inovadora. 

Entre 1984 e 1989, o escritor publicou três romances: ―O ano da morte de Ricardo Reis‖, 

―A jangada de pedra‖ e ―História do cerco de Lisboa‖. O escritor caracterizou o romance ―A 

jangada de pedra‖ como uma proposta metafórica para a criação de uma ponte entre o norte e o 

sul, sem nenhuma relação entre esse corpo social. A narrativa é uma formulação poética que dá 

continuidade aos traços da escrita como oralidade, da representação realista aberta ao 

maravilhoso e do narrador intrometido em períodos repletos de curvas barrocas.  

Para compor suas narrativas, serve-se de uma grande força lírica e habilidade descritiva. 

Em sua temática, encontramos um importante investimento no papel da arte como forma de 

construção do conhecimento possível do mundo. Saramago consegue criar uma cumplicidade 

profunda com o leitor, assumindo-se claramente, como narrador, no papel omnisciente de 

acompanhar seus personagens. Segundo Lopes (2010, p. 56), as marcas da oralidade 

introduzidas através do discurso direto representam o tom de desengano e ironia que levam à 

moralização, ao fragmentário, e a que está associada à preocupação com a construção positiva 

do homem e do futuro.   

Ainda que não possamos vê-la como engajada, a literatura de José Saramago mostra a 

relação do escritor com sua ideologia e a ambiguidade de seu discurso pode ser considerada 

como marca de sua própria utopia, no sentido de tentar uma expressão de totalidade. 

 

Aspectos temporais e narrativos no romance 

 

―A jangada de pedra‖ apresenta seu tempo cronológico entremeado a um tempo 

psicológico que emana das memórias e lembranças de seus cinco personagens principais: Joanna 

Carda, Maria Guavaira, José Anaiço, Joaquim Sassa e Pedro Orce, bem como das ações 

instintivas do Cão Ardent.  

O início da história é marcado por acontecimentos mágicos, envolvendo os personagens 

que se encontram ao longo da trama. Esses ocorridos vinculam-se ao o deslocamento da 

península, de tal maneira que a narração do contexto histórico se entrelaça com as histórias dos 

personagens. Sem prévias manifestações, surge uma rachadura na cordilheira dos Pirineus, na 
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fronteira com a França, fato que ocasiona a separação da Península Ibérica do restante da 

Europa. A ocorrência é incontornável e incapaz de ser explicada pelas vias da ciência: ―Não 

podia a força humana nada a favor duma cordilheira que se abria como uma romã, sem dor 

aparente, e apenas, quem somos nós para o saber, porque amadurecera e chegara ao seu tempo‖ 

(SARAMAGO, 2006, p. 28).  

Unidos a esse extraordinário acontecimento e, de algum modo, responsáveis por ele, 

estão os cinco personagens. Todas essas figuras têm em comum um caso insólito, que faz com 

que eles se sintam ligados à separação da Península. Joana carda risca o chão com uma vara de 

negrilho, risco este que não se apaga e, no mesmo momento todos os cachorros da cidade de 

Cerbére, que eram mudos, desatam a latir; Joaquim Sassa, andando pela praia, lança uma pedra 

muito pesada ao mar, fazendo com que ela ricocheteasse na água diversas vezes; Pedro Orce põe 

os pés no chão e passa a sentir uma vibração na terra, como um contínuo terremoto, sem que 

nenhuma outra pessoa sinta o tremor; José Anaiço começa a ser seguido de repente por um 

bando de estorninhos; e Maria Guavaira desfaz um pé de meia que nunca tem fim, apesar de já 

ter a sua casa inundada por um monte de lã azul. O cão, por sua vez, estava na fronteira quando 

surgiu a primeira rachadura dos Pirineus e, no momento da divisão, optou por ficar na Espanha 

que já se distanciava, e saltou do lado francês para as terras da península.  

Vemos que ―A jangada de pedra‖ também se caracteriza como uma alegoria do período 

atual de Portugal, sem deixar de dialogar com o passado das navegações e o desbravamento 

territorial. É por meio da estética alegórica e fantástica que Saramago une esses dois extremos 

portugueses: de um lado, a separação da muito longínqua Europa, representando a condição 

periférica de Portugal desse continente; e de outro, o retorno às navegações, como nau que mais 

uma vez se lança ao desbravamento de mares nunca antes navegados. O momento da total 

separação da Península é descrita no trecho seguinte: 

 

Então, a península Ibérica moveu-se um pouco mais, um metro, dois metros, a 

experimentar as forças. [...] Houve depois uma pausa, sentiu-se passar nos ares 
um grande sopro, como a primeira respiração profunda de quem acorda, e a 

massa de pedra e terra, coberta de cidades, aldeias, rios, bosques, fábricas, 

matos bravios, campos a mover-se, barca que se afasta do porto e aponta ao 

mar outra vez desconhecido. (SARAMAGO, 2006, p.39) 
 

A obra remete à expectativa por um lugar melhor, em que homens, mulheres e a natureza 

convivam em harmonia e tenham a sensação de pertencimento. Por isso, o ato de deslocamento 

da Península sugere a construção de uma nova sociedade, em que os costumes, a cultura, a 

linguagem e as bases políticas sejam preservadas, mas que possa interagir com outras 

sociedades mais aproximadas, já que este não é o caso da europeia. Sobre essa construção, 
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Lopes aponta que ―José Saramago caracterizou o romance como proposta metafórica para a 

criação de uma área ibero-americano-africana que postulasse uma ponte entre o norte e o sul‖ 

(2010, p. 111).  

O romance, em primeira instância, a complexidade da composição do tempo que é 

cronológico e histórico, por um lado, e psicológico, em um nível mais subjacente. Verificamos 

que essa experiência temporal mostra duas histórias encadeadas: a primeira diz respeito à 

separação da Península Ibérica do restante da Europa; e a segunda constitui as histórias dos 

personagens, durante a viagem da Península para a costa da África.  

Observa-se que o tempo cronológico e histórico, mesmo datado e absoluto, apresenta 

uma intersecção dissonante com uma decisão política que mudaria os rumos dos países ibéricos. 

Em 1986, Portugal ingressou na Comunidade Econômica Europeia, atual União Europeia. O 

sentimento contrário da adesão portuguesa ao conjunto dos países europeus é metaforizado no 

romance através da viagem inusitada da Península Ibérica pelo oceano Atlântico. Indo de 

encontro às decisões políticas vigentes na época, mostra-se a península ―dando as costas‖ ao 

velho continente rumo à crença na utopia e no desconhecido, fixando-se em um ponto 

estratégico do oceano Atlântico, como se instigando a necessidade de mudança nos moldes 

europeus de pensar o mundo globalizado, sobretudo em relação a Portugal e os demais países da 

chamada ―periferia europeia‖ (LOURENÇO, 1994, p. 25-26). 

O romance finda com a indicação de possíveis mudanças, suscitadas na passagem: ―A 

vara de negrilho está verde, talvez floresça no ano que vem‖ (Saramago, 2006, p.291). A vara 

surge então como um indicador de lutas e tentativas, pois aparece como uma das responsáveis 

no rompimento da Península e como indicador de um futuro promissor. 

 

Considerações Finais  

 

Ao término de nossa análise, consideramos relevante a significação que as esferas 

temporais de ―A jangada de pedra‖ possuem e trazem para a literatura um ambiente narrativo 

diferenciado. Explicitamos os entremeios da categoria em consonância com o narrador, os 

personagens e a construção temática, bem como sua implicação no alcance da identidade 

ibérica.  

Observamos o diálogo ficcional entre a resistência dos países iberos e a concepção do 

restante da Europa, em relação à unificação de culturas, linguagens, moedas e políticas. Os 

narradores de Saramago constroem uma narrativa fragmentada, na qual passado e presente se 
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unem a fim de explicitar as tensões que culminaram no afastamento da Península e de um povo 

em busca de uma nova e edificada identidade.   

As reflexões filosóficas, banhadas ao sabor da ironia, proporcionam riqueza de detalhes 

ao texto e envolvem o tempo num diálogo com a literatura fantástica e o contexto político e 

sociocultural, pontos muito fortes dentro da obra.  

Portanto, o romance revela, por vieses irônicos e fantásticos, a postura crítica do próprio 

Saramago sobre o descaso europeu frente às nações ibéricas. Assim, percebemos a insatisfação 

de Portugal e Espanha terem se integrado a Comunidade Econômica Europeia (CEE), numa 

atitude que provocou problemas nos setores sociais, como a perda de identidade cultural, da 

autonomia política e de uma economia e moeda próprias.   

Tendo como alicerce a relação paradoxal entre o passado de pioneirismo e conquistas e o 

presente decadente e enfraquecido da nação portuguesa em decorrência da unificação, ―A 

jangada de pedra‖ foca no futuro, mostrando como a obra literária é capaz de indicar caminhos 

de maior ventura e sugerir destinos, tornando-se uma forte representação do povo e seus anseios, 

em vieses artísticos.   

Com isso, e em concordância com Antonio Candido (2014), concluímos que o tempo 

não se apresenta apenas como um fenômeno estrutural; ele confere um valor crítico-analítico, 

condicionador da construção das unidades temáticas que norteiam e particularizam a obra 

literária da contemporaneidade. 
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COLONIALISMO E SUBALTERNIDADE NA CONDIÇÃO DO NEGRO EM A RAISIN 

IN THE SUN, DE LORRAINE HANSBERRY 

 

Ferdinando de Oliveira Figueirêdo 

(UEPB) 

 

Introdução  

 

A busca do negro por direitos iguais é algo frequente nos Estudos Culturais, sobretudo 

quando se tratam de produções artísticas originadas em países onde sua identidade é 

negativamente atingida pelas estratégias políticas e padrões sociais impostos, a exemplo dos 

Estados Unidos. Na literatura, vários escritores negros transferiram para o texto a sua indignação 

e revolta diante da marginalização e do estado de subalterno determinado pelos norte-

americanos, retratando claramente o profundo desejo de liberdade e autonomia que esse grupo 

social almejava de tal modo como os cidadãos brancos usufruíam.  

O conceito de subalternidade já é algo discutido por teóricos que discorrem acerca de 

classes periféricas e marginalizadas em contextos globais distintos. A crítica indiana Spivak 

(2010) explorou amplamente a condição de subalterno enquanto Outro, analisando que a sua 

identidade é a diferença, e acrescenta que ―[...] não há nenhum sujeito subalterno irrepresentável 

que possa saber e falar por si mesmo.‖ (SPIVAK, 2010, p. 61). De fato, nas composições 

literárias de naturezas diversas, sejam na poesia, na dramaturgia, narrativas, etc., são inúmeras 

as temáticas referentes à ocupação do negro nos Estados Unidos. 

No quadro histórico norte-americano, a trajetória do negro sempre foi constituída de 

impasses derivados do período colonial. Karnal et al. (2008) afirmam que a prática da 

escravidão foi um dos principais contribuintes para que o povo negro pertencesse à classe 

despojada dos Estados Unidos, sendo que, em 1619, surgiu em Virgínia o primeiro navio 

holandês com negros africanos, dando início a um cenário onde, em duas décadas, todas as 

colônias possuíam escravos e, para os plantadores, os negros seriam a raça mais vantajosa para 

este exercício. 

Sendo assim, a identidade do negro enquanto ser oprimido e excluso do âmbito social 

persistiu continuamente. Ao questionar essa disputa de valores entre brancos e negros, escritores 

aderentes à luta do afro-americano descrevem as injustiças sociais e ações políticas que 

atingiram a sua classe, retornando aos seus antepassados na época da colonização. Para uma 

melhor observância dessas questões, recorre-se aos Estudos Pós-coloniais, com o intuito de 
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investigar como o colonialismo contribuiu para a alocação do negro como ser marginalizado e 

excluso do corpo social. Portanto, traz-se como alternativa de estudo a dramaturga negra 

Lorraine Hansberry (1930-1965) com a sua tão aclamada peça A Raisin in the Sun (1959), que 

problematiza a temática dos negros durante a segregação racial, fator este que possui sua gênese 

desde a era escravista existente nas colônias.     

Com base nas considerações feitas, serão analisados alguns trechos da peça em estudo, 

tendo como objetivo principal discutir conceitos teóricos pós-coloniais no texto literário, 

abordando a representação da imagem do negro na configuração e nas ações dos personagens 

envolvidos. Para isso, serão averiguados alguns elementos referentes ao cidadão negro no 

contexto pós-colonial, especialmente nos Estados Unidos, considerando a posição ocupada pelo 

seu povo como consequência do panorama histórico existente no período de colonização; 

seguidamente, serão apresentados alguns nomes de escritores que, ao longo da carreira literária, 

desempenharam papeis importantes em favor do movimento negro na literatura; e, logo após, 

será feita uma relação do pós-colonialismo com a obra em destaque, tendo em vista as questões 

existentes sobre o negro enquanto sujeito subalterno. 

 

O negro e a questão pós-colonial 

 

Em toda a história americana, o negro assumiu o caráter de subalternidade perante o 

homem norte-americano. Desde o início da formação do país, na época colonial, registram-se 

dados acerca do estado de soberania do colonizador branco à frente do negro, alocado como seu 

escravo. Segundo Karnal et al. (2008), entre 1619 e 1860, 400 mil escravos negros foram 

trazidos da África para os Estados Unidos, de modo que, ao término do período colonial, havia 

meio milhão de escravos na América do Norte.  

Kiernan (2009) acrescenta que a escravidão de expandiu consideravelmente no sul do 

país, fornecendo o maior mercado de algodão como matéria prima. Daí se origina a população 

sulista, que se construiu a partir de uma raça negra comprada por meio da política escravista. 

Além de serem tratados como objetos de comercialização, alguns eram roubados e maltratados; 

as mulheres, em especial, eram as vítimas mais atingidas pelos seus senhores, sendo abusadas 

sexualmente ao longo de sua trajetória.   

Colocam-se em evidência duas áreas distintas que dividiram as 13 colônias americanas 

desenvolvidas. Afirma-se que foi por essa organização que houve a determinação dos Estados 

Unidos enquanto país estabelecido com essa quebra da nação entre brancos e negros. Karnal et 
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al. (2008, p. 58), em seus estudos, comentam sobre esse aspecto da formação desses espaços 

coloniais. São elas: 

 

[...] As colônias do Norte, com predominância da pequena propriedade, do 
trabalho livre, de atividades manufatureiras e com um mercado interno 

relativamente desenvolvido, realizando o comércio triangular. As colônias do 

Sul com o predomínio do latifúndio, voltado quase que inteiramente à 

exportação, ao trabalho servil e escravo e pouco desenvolvidas quanto às 
manufaturas. [...]. 

  

Com base nessa divisão, se firmou uma espécie de territorialidade específica de cada 

grupo racial, gerado pela colonização.  De um lado, os brancos, dominantes das áreas do Norte, 

enquanto que do outro, os negros, membros afetados pelo distanciamento e pela exclusão no 

extremo Sul, sendo totalmente separados pela supremacia do branco. Isso se adequa ao 

pensamento de Fanon (2008, p. 87) quando ele afirma que ―o racismo colonial não difere dos 

outros racismos.‖.  Porém, não existia apenas divisão de raças, pois havia, entre o sul e o norte, 

grandes diferenças econômicas e sociais, geradas pela dedicação total dos colonos no seu 

estabelecimento de moradia em terras do Norte. Isso contribuiu para o surgimento da Guerra 

Civil Americana, conflito histórico ocorrido entre os anos de 1861 e 1865.  

Esse fato favoreceu para a fuga de grande parte dos escravos nas fazendas de seus 

senhores, auxiliando para o fim do sistema escravista. Os abolicionistas encontraram forças para 

desmoronar a prática de compra e venda de negros para a escravidão, gerando combates para a 

anulação dessa realidade na vida do afro-americano. É nesse panorama que o presidente 

Abraham Lincoln (1809-1965) proclama a Lei de Emancipação dos escravos em 1º de junho de 

1863, sendo aclamado por todos os atingidos por essa política de subversão. 

Todavia, isso não impediu para a reclusão do negro nos grupos sociais estadunidenses. 

Mesmo após a colonização, algumas intervenções de líderes políticos vieram para enfatizar a 

imagem inferior da raça negra. Com a instauração do sistema de segregação racial, apoiado pelo 

presidente norte-americano Woodrow Wilson (1856-1924), tudo se tornou mais difícil na rotina 

do homem negro. Entende-se por ―segregação‖ o sistema que impedia o usufruto dos direitos 

para determinada parcela de uma sociedade a partir de sua origem étnica ou racial. Nessa ideia, 

o governante, defendia: 

  

[...] a noção dos seus ancestrais sulistas da superioridade racial branca e tomou 
medidas para ressegregar o governo federal. Quando uma delegação de afro-

americanos entregou-lhe um abaixo-assinado, ele respondeu: ―A segregação 

não é uma humilhação, mas um benefício.‖. (STONE & KUZNICK, 2015, p. 
18). 
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Através desse cenário, se espalhou por todo o Sul esse desmembramento gerado por 

meio de critérios de raça. Negros eram separados dos brancos em grande parte dos locais 

públicos, e o único convívio existente era nos ambientes de trabalho. Propagou-se a ideia de 

superioridade branca em todos os espaços dos Estados Unidos, e qualquer ação oposta a esse 

pressuposto geraria graves consequências para a população negra, como atos de violência contra 

seu grupo, desde linchamentos até atos de assassinatos.  

Nesse sentido, se perdurou por muito tempo – e permanece até hoje na mentalidade de 

muitos cidadãos americanos – a imagem do negro como ser desprezível da sociedade. No 

sentimento racista, solidificado após a Independência dos Estados Unidos, firmou-se a crença de 

que homens negros eram menos do que seres humanos, gerada pelos líderes colonizadores, que 

―[...] faziam o que queriam, sem limites legais [...].‖. (KIERNAN, 2009, p. 108). Nasce, então, 

uma espécie de antipatia, de modo que a raça negra desempenha o papel de antagonista no dia-

a-dia, aos olhos dos brancos, sendo estes últimos os principais membros indispostos a 

concederem um lugar para os negros em seus bairros ou comunidades onde vivem.  

Portanto, durante décadas, inúmeras são as marcas que permaneceram na figura do negro 

na sociedade americana, já que adquiriram rejeição por parte dos outros cidadãos devido aos 

dados referentes à sua trajetória no país. Assim, eles questionam constantemente o papel de 

inferioridade e marginalização que desempenham, colocando-o em relevo mediante os 

diferentes meios artísticos existentes e que pelos quais eles compreendem como elementos 

fundamentais de representação de suas origens e, ao mesmo tempo, de sua repulsa pelas ações 

realizadas contra seu povo ao longo de seu percurso na história dos Estados Unidos. 

 

Escritores afro-americanos do século XX: Lorraine Hansberry 

 

O debate sobre o contexto do negro nos Estados Unidos adquiriu espaço a partir dos 

textos literários publicados no século XX, período pelo qual vigorava as leis de Jiw Crow, que, 

de acordo com Stone e Kuznick (2015), impunha a supremacia branca e a segregação racial, já 

citado no tópico anterior. O termo ―Jim Crow‖, nascido a partir de uma música popular, referia-

se ao princípio de afastamento entre os membros sulistas de raça branca e os de raça negra nas 

estações, hotéis, restaurantes, etc. Além disso, as escolas do Sul foram separadas entre 

instituições específicas para brancos e outras para negros.  

Quando Hall (2003) aborda sobre o fenômeno da diáspora, ou seja, a dispersão de um 

povo em razão de fatores sociais como o preconceito ou algum tipo de perseguição política, 

religiosa ou étnica, ele reflete que os discursos do negro diante do racismo e da opressão 
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apresentam suas origens através dos diferentes níveis de formação de uma determinada 

sociedade: político, econômico, social e cultural. Traz-se em debate a quantidade imensa de 

negros que foram afastados de sua terra de origem para se submeterem às ordens e imposições 

da colonização branca no período de estruturação dos Estados Unidos. Seria preciso, então, 

observar de que forma eles adquirem voz e expressam seus pontos de vista por meio da escrita 

literária. 

Sendo assim, as primeiras produções a se destacarem durante este século estão presentes 

na chamada Renascença do Harlem, movimento artístico e cultural iniciado na década de 20. 

Referindo, em seu título, a um bairro ocupado pela comunidade negra no norte da cidade de 

Nova York, os artistas da música, das artes plásticas e, principalmente da literatura, 

expressavam elementos pertencentes à cultura afro-americana, ilustrando, assim, objetos 

artísticos que possuíam suas particularidades enquanto cidadão negro dos Estados Unidos.  

Em meio a esse âmbito, entre os principais escritores que se destacaram estão o poeta e 

escritor Jean Toomer (1894-1967), os romancistas Richard Wright (1908-1960) e Zoale Neale 

Hurston (1903-1960), o poeta Langston Hughes (1902-1967), além de outros autores. Este 

último, em especial, se destaca no grupo pelo seu talento na poesia e, com base nos estudos de 

Pettinger (2003), Hughes se torna a ―luz‖ principal do Harlem. De fato, Gray (2004) adiciona 

que, apesar de serem incluídos na Renascença do Harlem, nem todos escreveram no bairro em 

questão, tendo em vista que havia outros contextos que indicavam a posição negativa do negro 

na sociedade americana. 

Esse grupo de escritores, juntamente com suas obras, se enquadra nas literaturas pós-

coloniais, sendo determinados pelos críticos como o modelo de ―escrita negra‖. Ashcroft et al. 

(2004) tratam esses textos literários como produções decorrentes da ideia de raça, e isso persiste 

como uma característica determinante da discriminação política e econômica  explorada por 

escritores da diáspora africana, independentemente da nacionalidade deles, sejam afro-

americanos, afro-caribenhos ou aqueles oriundos de nações da África. Eles propõem uma nova 

visão da identidade do negro e questionam a imagem negativamente intensificada pelos 

cidadãos estadunidenses de outras raças acerca de sua origem. 

Além do grupo do Harlem, muitos outros autores afro-americanos se inseriram nesse 

conjunto. Na dramaturgia, ganha destaque a escritora negra Lorraine Hansberry. Por tratar de 

temas sociais em suas peças, sua escrita é reconhecida como uma das mais realistas que tratou 

sobre a ocupação do negro em território norte-americano, resultado da própria experiência da 

dramaturga como cidadã negra dos Estados Unidos. Em A Raisin in the Sun, ela ―[...] revelou o 

racismo como uma tendência contínua [...], na qual uma família negra se encontra com um 
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ameaçador ‗comitê de boas-vindas‘ quando tenta se mudar para uma vizinhança branca.‖ 

(VANSPANCKEREN, 1994, 103). Além disso, o título da peça faz uma referência a um trecho 

do poema ―Harlem‖, de autoria de Hughes, o que significa um retorno às questões expostas por 

ele e pelos escritores do grupo da Renascença.  

Alguns críticos literários afirmam que A Raisin é a peça mais famosa da dramaturgia de 

origem afro-americana. Gray (2004) argumenta que Hansberry nunca produziu uma obra igual a 

essa, mesmo porque foi composta na época em que os negros lideravam o Movimento dos 

Direitos Civis, compreendido entre 1954 e 1968. Além desse, outro trabalho, Sign in Sidney 

Brustein's Window (1964), também abordou sobre etnias e diferenças culturais ao discutir sobre 

a vacilação de um judeu intelectual entre o desencanto e o compromisso, e que, por sinal, obteve 

um sucesso razoável.  

Diante dessa temática, Hansberry transforma o texto literário em um verdadeiro campo 

de batalha entre negros e brancos, de modo que o prêmio a ser conquistado nessa luta é o 

exercício dos direitos, já que ambos usufruem do território americano. Conforme analisa 

Derrida (2005), peças teatrais que abordam temas desse tipo passam a ser percebidas como 

dramas históricos ou sociopolíticos que precisam ser atuadas ao público para demonstrar fatores 

que transportam o espectador para os problemas existentes em seu próprio contexto social.  

Com as suas peças, a autora se encaixa como uma artista que escreve em parceria com a 

determinação do negro afro-americano e, assim, se baseia em sua própria identidade herdada 

dos seus ancestrais durante o período colonial, considerando que sua raça foi uma das mais 

atingidas negativamente pelo regime de escravização imposto pelo colonizador. Os personagens 

revelam indagações e protestos que, em seu discurso, conduzem o leitor ao impasse existente 

entre a população branca e negra e, portanto, invadem esse território de discussão com o intuito 

de criticar a política de divisão existente nos Estados Unidos.  

 

Colonialismo e subalternidade na condição do negro em A Raisin in the Sun 

 

Diante das informações apresentadas sobre o panorama histórico do negro estadunidense 

e os escritores que abordam o tema, na peça A Raisin in the Sun, de Hansberry, se ilustra esse 

contexto. Para que se realize um estudo analítico dessa natureza, é necessário considerar os 

fatores sociais existentes no texto literário. Candido (2006) afirma que isso consiste em uma 

questão fundamental para análise literária de obras, especialmente no teatro e na ficção. Sendo 

assim, se propõe atentar como a realidade social se transforma em algo característico do objeto 

literário, para que ela possa ser estudada a partir de si mesma.  
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Quando se faz uma pesquisa pós-colonial a respeito de uma composição de uma autora 

negra como Hansberry, um dos principais conceitos que se deve ter em mente é o da palavra 

negritude, isto é, ―[...] a escrita de intelectuais negros que realça personalidade negra e define a 

experiência coletiva de ser negro associada ao mito da Mãe África.‖ (BONNICI, 2005, p. 44). 

Como está sendo tratado do negro afro-americano nos Estados Unidos, é importante trazer a 

torna a sua origem e como ela se denomina em uma sociedade onde se predominou a política 

colonial, atingindo os negros pelo regime escravista.  

No enredo de A Raisin, a peça retrata a história da família Youngers que, com a quantia 

de dez mil dólares a ser recebido de um seguro de vida de Mr. Younger, seu patriarca falecido, 

planeja diferentes destinos, de modo que, cada membro familiar apresenta um plano distinto 

para o dinheiro. De fato, muitas divergências se formam ao longo da trama rumo à tomada de 

decisão sobre o destino da quantia. Lena Younger (Mamma), a viúva e responsável pela família, 

escolhe realizar o desejo de ter uma casa própria. Porém, o lugar optado para estabelecer morada 

fica situado em um bairro habitado por cidadãos brancos, levando a família a sofrer preconceitos 

antes mesmo de realizar a mudança para a nova casa.  

Hansberry não evita descrever os problemas enfrentados pelo grupo familiar 

representado. Pelo contrário, é na família Youngers que ela reflete as dificuldades que a classe 

negra enfrenta, demonstrando as restrições sociais que os atingem por não ser aceita pela 

comunidade em que ela está integrada. Assim como na colonização, ela é atingida pela 

subversão, mas, dessa vez, resultado do racismo estadunidense e, por isso, os seus membros são 

diminuídos constantemente, vistos como seres separados de determinada parcela da sociedade. 

Memmi (2007, p.172) analisa esse comportamento como próprio do racismo colonialista. Para 

ele, quando ―considerado e tratado separadamente [...], o colonizado acaba por se aceitar como 

separado; por aceitar essa divisão maniqueísta da colônia e, por extensão, do mundo inteiro.‖. 

Essa fragmentação entre as raças é expressa na fala do personagem Karl Linder, um 

representante branco do bairro do qual a família planeja se mudar. No trecho abaixo, ao fazer 

uma generosa oferta para comprar a casa escolhida por Mamma, ele expõe, de forma realista, a 

necessidade de cada raça conviver em seus respectivos espaços: 

 

LINDNER: Well—you see our community is made up of people who‘ve 

worked hard as the dickens for years to build up that little community. […]  
Now, I don‘t say we are perfect and there is a lot wrong in some of the things 

they want. But you‘ve got to admit that a man, right or wrong, has the right to 

want to have the neighborhood he lives in a certain kind of way. And at the 

moment the overwhelming majority of our people out there feel that people get 
along better, take more of a common interest in the life of the community, 

when they share a common background. I want you to believe me when I tell 
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you that race prejudice simply doesn‘t enter into it. It  is  a  matter  of  the  
people  of  Clybourne  Park believing, rightly or wrongly, as I  say, that for the 

happiness of all concerned  that our Negro families are happier when they live 

in their own communities. (HANSBERRY, 1994 p. 117-118).1 

 

Mr. Lindner revela, em sua postura, o sistema de opressão resultante da segregação 

racial vivenciada no país estadunidense. Ao tentar convencê-los a não adquirir uma casa em um 

bairro habitado por brancos, ele ilustra a recusa dessa raça em construir um convívio mútuo com 

os negros – determinados como subalternos - o que demonstra a discriminação e o racismo que 

predomina nos Estados Unidos. Pode-se afirmar que ele atua como a representação clara da 

intolerância de tantas pessoas brancas com relação à negritude, além de desempenhar a função 

determinante de estabelecer barreiras nos relacionamentos entre eles.  

Esse fator social é novamente realçado no fragmento seguinte, de modo que, ao ler o 

jornal, a família confere a noticia de uma bomba lançada no bairro que os Youngers pretendem 

morar, ou seja, a resposta da população branca a uma família negra recém-chegada naquele 

lugar: ―WALTER: [...] Paper come? (RUTH points impatiently to the rolled up Tribune on the 

table, and he gets it and spreads it out and vaguely reads the front page) Set off another bomb 

yesterday.‖ (HANSBERRY, 1994, p. 29)2. Têm-se, então, uma escravidão ―velada‖, de modo 

que os negros não são livres para escolher seus próprios espaços para estabelecer suas moradias.  

Outro aspecto essencial se encontra na busca de identidade constante pela personagem 

Beneatha. Ao dialogar com Asagai - personagem oriundo da Nigéria que vai aos Estados Unidos 

para estudar Medicina -, ela conhece várias características da África que ele traz de seus 

ancestrais. Em um dado momento, Beneatha veste roupas próprias do povo Nigeriano e dança 

músicas presentes na carga cultural dessa nação, ambos provenientes de vestimentas e discos 

presenteados por ele e que, posteriormente, ensina a usá-los, como demonstra o trecho: 

 

BENEATHA (Stalling this particular conversation. Her hands pressed 

together, in a deliberately childish gesture): What did you bring me? 
ASAGAI (Handing her the package): Open it and see. 

                                                             
1
 LINDNER: Bem, você percebe que nossa comunidade é composta por pessoas que trabalharam duro, como os 

Dickens que gastaram anos para construir essa pequena comunidade. [...] Agora, eu não digo que somos perfeitos e 

há muitas coisas erradas em algumas das coisas que eles querem. Mas você deve admitir que um homem, certo ou 

errado, tem o direito de querer ter o bairro que ele vive de uma forma. E, no momento, a maioria de nossa gente 

sente que as pessoas se dão melhor, isto é, ocupam um interesse mais comum na vida da comunidade, quando 
compartilham uma base comum. Eu quero que você acredite em mim quando eu lhe digo que o preconceito de raça 

simplesmente não entra nisso. É uma questão das pessoas de Clybourne Park acreditarem, com razão ou não, como 

eu disse que, para a felicidade de todos os interessados, nossas famílias negras são mais felizes quando vivem em 

suas próprias comunidades. (HANSBERRY, 1994 p. 117-118, tradução nossa). 
2
 ―WALTER: [...] O jornal já chegou? (Ruth impacientemente aponta para o The Tribune enrolado sobre a mesa, e 

ele o pega e lê, rapidamente, a primeira página) Lançaram outra bomba ontem.‖ (HANSBERRY, 1994, p. 29, 

tradução nossa) 
2
. 
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BENEATHA (Eagerly opening the package and drawing out some records and 
the colorful robes of a Nigerian woman): Oh, Asagai! … You got them for me! 

… How beautiful … and the records too! (She lifts out the robes and runs to 

the mirror with them and holds the drapery up in front of herself). 
(HANSBERRY, 1994, p. 63).

3
 

 

A atitude de Beneatha, entretanto, causou reações distintas entre os membros de seu 

grupo familiar.  Ruth, esposa de seu irmão Walter, olhou com estranheza a cultura nigeriana. 

George, seu namorado, acha aquilo fora do comum, e pede para que ela se desfaça daquelas 

vestes e pare com a dança. Com esse contato, Beneatha fica dividida entre os valores 

propagados pelos americanos e, ao mesmo tempo, pela cultura de suas origens, concretizando, 

assim, um indivíduo que se encontra no ―entre-lugar‖, afetado por localidades completamente 

distintas. Ao recordar os primeiros diálogos entre eles, Asagai aponta evidentemente a procura 

constante da identidade que ela contém dentro de si mesma.  É o que se pode analisar na citação 

abaixo: 

 

ASAGAI: Do you remember the first time you met me at school? … (He 
laughs) You came up to me and you said—and I thought you were the most 

serious little thing I had ever seen—you said: (He imitates her) ―Mr. Asagai—I 

want very much to talk with you. About Africa. You see, Mr. Asagai, I am 
looking for my identity!‖ 

(He laughs) 

BENEATHA (Turning to him, not laughing): Yes — (Her face is quizzical, 

profoundly disturbed) (HANSBERRY, 1994, p. 64-65).
4
 

 

Essa mesma situação pode ser averiguada novamente por Asagai na casa de Beneatha, ao 

discutirem sobre o cabelo da personagem: 

 

BENEATHA (Turning suddenly): My hair — what‘s wrong with my hair? 

ASAGAI (Shrugging): Were you born with it like that? 

BENEATHA (Reaching up to touch it): No … of course not. (She looks back 
to the mirror, disturbed) 

ASAGAI (Smiling): How then? 

BENEATHA:  YOU know perfectly well how... as crinkly as yours…that‘s 
how. 

ASAGAI: And it is ugly to you that way? 

                                                             
3 BENEATHA (Pausando essa conversa. Suas mãos juntas, em um gesto infantil): O que você me trouxe? 

ASAGAI (Entregando o pacote): Abra e veja. 

BENEATHA (Com entusiasmo, abre o pacote e tira alguns discos e vestes coloridas de uma mulher nigeriana): Ah, 
Asagai! Você trouxe para mim! Que lindo! ... e os discos também! (Ela levanta as vestes e corre para o espelho com 

elas e segura a cortina na frente de si mesma). (HANSBERRY, 1994, p. 63, tradução nossa). 
4 ASAGAI: Você se lembra da primeira vez que nos conhecemos na escola? ... (Ele ri) Você veio até mim e você 

disse - e pensei que você fosse a coisa mais séria que eu já vi - você disse: (Ele a imita) "Sr. Asagai - quero muito 

falar com você. Sobre a África. Você percebe, Sr. Asagai, que estou procurando minha identidade! " 

(Ele ri) 

BENEATHA (sem rir, voltando para ele,): Sim - (Seu rosto é zombador, profundamente perturbado) 

(HANSBERRY, 1994, p. 64-65, tradução nossa). 
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BENEATHA (Quickly):  Oh, no—not ugly … (More slowly, apologetically) 
But it‘s so hard to manage when it‘s, well—raw. 

ASAGAI: And so to accommodate that — you mutilate it every week? 

BENEATHA: It‘s not mutilation! (HANSBERRY, 1994, p. 64).
5
 

 

Percebe-se, no trecho anterior, que a postura que Beneatha encara sua raça é bastante 

confusa e indecisa. Ela vê a sua imagem como algo desconstruído, ilustrando uma figura 

estereotipada de si como eminentemente feia, exótica e diferente. Ela, nesse caso, se encontra 

insatisfeita com seu cabelo por ser algo comum dos afrodescendentes, e tenta modificá-lo de 

todas as formas com o intuito de obter um visual distanciado de suas origens, se esforçando para 

apagá-las de seu corpo. Quando Asagai, entretanto, comenta sobre suas ações, ele mostra a sua 

percepção acerca do perfil da personagem e, ao usar radicalmente o verbo ―mutilar‖, ele provoca 

incômodo em Beneatha. 

Diante dessas opiniões e aspectos culturais divergentes, Beneatha, além de ser acometida 

pelo preconceito por ser negra e ser categorizada, juntamente com sua família, como um 

membro subalterno, ela é um sujeito híbrido, isto é, aquele que é produzido a partir de 

diferenças culturais e que, portanto, se encontra em trânsito entre essas culturas, conforme 

aponta Bonnici (2005). Por isso, se torna difícil para a personagem se auto definir totalmente 

como americana ou africana, por apresentar características de ambos os povos.   

Beneatha também se incomoda pela sua definição enquanto cristã. Mamma é a 

personagem que simboliza o aspecto religioso da família e, por ela ser questionada pela filha, 

entra em conflito com as ideias expostas, como segue na passagem abaixo: 

 

MAMA (Kindly): ‘Course you going to be a doctor, honey, God willing.  

BENEATHA (Drily): God hasn‘t got a thing to do with it.  
MAMA: Beneatha – that just wasn‘t necessary.  

BENEATHA: Well – neither is God. I get sick of hearing about God.  

MAMA: Beneatha! (HANSBERRY, 1994, p. 53, tradução nossa) 
 6
.  

 

                                                             
5 BENEATHA (virando de repente): Meu cabelo - o que há de errado com o meu cabelo? 

ASAGAI (Dando de ombros): Você nasceu assim? 

BENEATHA (Tocando o cabelo): Não ... claro que não. (Ela olha de volta para o espelho, perturbada) 

ASAGAI (sorrindo): Como, então? 

BENEATHA: VOCÊ sabe perfeitamente bem ... como ... especificamente como o seu ... foi assim. 

ASAGAI: E é feio para você assim? 

BENEATHA (Rapidamente): Oh, não, não é feio ... (Vagarosamente, com desculpas) Mas é tão difícil mexer nele 
quando está assim, natural. 

ASAGAI: E para arrumá-lo - você o mutila semanalmente? 

BENEATHA: Não é mutilação! (HANSBERRY, 1994, p. 64, tradução nossa). 
6 MAMA (Gentilmente): 'Claro que você vai ser médica, querida, se Deus quiser. 

BENEATHA (Ríspida): Deus não tem nada a ver com isso. 

MAMA: Beneatha – isso não é necessário. 

BENEATHA: Bem - nem Deus é. Eu fico cansada de ouvir sobre Deus. 

MAMA: Beneatha! (HANSBERRY, 1994, p. 53, tradução nossa). 
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Sendo assim, Beneatha é a personagem que contrasta entre as definições culturais que a 

permeiam, sejam aquelas defendidas pela sua família ou aquelas trazidas da África. Ela, na peça 

teatral, desempenha o papel de ilustrar esse conflito interno que muitos negros se encontram 

dentro de si mesmo e, além de procurarem sua liberdade no que se refere ao seu estado de 

subalterno, marcado pelos brancos desde a formação dos Estados Unidos, eles são um povo que 

procura se fixar como grupo fiel as suas origens pela expressão de seus próprios valores 

existentes em sua linhagem cultural.  

O texto de Hansberry é um verdadeiro manifesto de questões que persistem na imagem 

do negro, principalmente pelo fato de estar deslocado de suas origens e sofrer pela rejeição dos 

cidadãos brancos. A subalternidade do povo negro é verificada a partir de elementos que 

correspondem a sua herança histórica que contribuíram para a determinação de sua identidade 

marginalizada desde a escravidão na era colonial e que, desfavoravelmente, o configurou como 

um ser humano recluso de seus direitos e, concomitantemente, indefinível na sua identificação 

cultural. 

 

Considerações Finais 

 

Ao longo desse estudo, buscou-se refletir temáticas relacionadas ao quadro social que o 

negro afro-americano se integra nos Estados Unidos e como esse contexto se revela no texto 

literário, observando, em especial, que as consequências de tal cenário se refletem desde os anos 

iniciais da formação da sociedade norte-americana durante a escravidão do período colonial. A 

partir daí, a peça de Hansberry ilustra as inquietações acerca do sistema politico e social que 

oprimia negros e, ao mesmo tempo, os dividia em oposição aos brancos.  

Adotando como foco de análise o pós-colonialismo, percebe-se a imagem de uma raça 

que procura ressurgir desde o regime imperial do colonizador branco - atingindo diretamente os 

negros por meio da escravidão - até os últimos anos, em que se estabelece uma hierarquia entre 

grupos étnicos e, consequentemente, produz relações de supremacia dos cidadãos de pele branca 

em oposição aos de pele negra. A dramaturga, em seu texto, propõe a ideia da conquista dos 

negros pelos direitos civis, colocando em evidência a necessidade de extinguir os poderes 

hegemônicos dos brancos e, com efeito, adquirir sua liberdade como indivíduo e sua 

emancipação cultural. 

Apesar de terem herdado de seus ancestrais a figura de homens restritos de sua própria 

autonomia, a população negra insiste em redesenhar sua trajetória em solo americano através da 

luta pessoal que carrega para a obtenção de seus desejos emergentes de libertação e 
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reconhecimento como ser humano. Logo, obras de dramaturgia como a que foi analisada nessa 

pesquisa sugerem mudanças em fatores sociais que incomodam a realidade do negro 

estadunidense, de modo que os personagens atuam como modelos daqueles cidadãos atingidos 

pela exclusão e pelo preconceito e que, em seu psiquê, desejam melhores condições para seu 

povo e lutam para conquistá-las.  
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O OLHAR MASCULINO NA CONSTRUÇÃO DA FIGURA FEMININA     NO CONTO:  

EUFRÁSIA MENESES, DE RONALDO CORREIA DE BRITO 

 

Gabriela da Silva Barros  

 (UNEAL) 

Amanda Ramalho de Freitas Brito  

(UNEAL/ UFPB) 

 

Introdução  

 

O Conto Eufrásia Meneses, de Ronaldo Correia de Brito, compõe O livro dos Homens 

publicado em 2005, o presente artigo tem o objetivo de problematizar o discurso da mulher 

reprimida e hostilizada por sua condição feminina no conto Eufrásia Meneses. A narrativa se 

desdobra com o relato cotidiano da personagem principal Eufrásia, nesse sentido Schwarz 

(1965) afirma que o narrar se afigura como a busca desesperada de sentido para o vivido, 

tratando-se de um registro de experiências destinado ao outro, em uma circunstância de 

transmissão, proporcionando a perspectiva de recompor o mundo interior. A narrativa do conto 

baseia-se em aspectos descontínuos que não segue diretrizes lógicas, de modo que as memórias 

do passado refletem o tempo presente, de modo que os eventos sucedem de forma arbitraria, 

discorrendo pensamentos de sua própria vida. Nesse sentido a relação desestruturada com o 

marido coercitivo evidência a submissão que interfere no psicológico dessa protagonista 

feminina, a mesma descreve os instantes de dor e lamúria que passa ao lado do filho, revelando 

o descontentamento em oferece-lhe aquela vida.  

A Rotina de Eufrásia é esvaziada do inusitado e do inesperado, há ausência de inovação, 

por sua vez os acontecimentos se repetem dia a pós dia quando a claridade transpõe espaço para 

noite a personagem permanece na espera de alguém que a faça companhia, no primeiro trecho 

do conto é perceptível a carência de atenção da personagem e a solidão devassada, embora fosse 

uma mulher casada não vivia um casamento feliz, além disso a presença do esposo em sua 

morada é incerta, essa sentença exprime duas vertentes: o corpo físico do marido poderia 

permear no local, porém seu distanciamento o torna quase inexistente. O conto apresenta o 

percurso conflituoso de uma personagem mulher no contexto opressor do patriarcalismo, com 

efeito o texto refere-se a uma mulher casada que leva uma vida cercada de delimitações e 

restrições, em consequência disso, necessita inibir seus desejos para não ser insultada e julgada 

pela memória dos antigos moradores da casa, que defendiam o moralismo e a fidelidade da 
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esposa, após o falecimento dos familiares do marido o patrimônio fora herdado por seu esposo, 

e por conseguinte as vozes do patriarcado, representadas no espaço da casa. 

O marido, da protagonista do conto, a procura quando quer satisfazer seus próprios 

desejos carnais, mesmo desvelando-se com desprezo a domina enquanto objeto de prazer, visto 

que é o mesmo que o ampara e lhe atribui um lar. Eufrásia perde a própria essência para atingir 

o comportamento que o outro espera dela, diante disso a mulher assume a postura de muitas 

vezes não se perceber como vítima de uma cultura opressora, mas como causadora e culpada de 

toda essa situação, o próprio processo de casamento se estabelece por um contrato entre ambas 

partes, presumindo que a mulher pertence ao homem estabelecendo o ideal de posse.Com o 

advento da modernidade essa realidade vem se agravando de modo interminável e incontrolável, 

existimos em um mundo evoluído do qual retrocede aos tempos medievais tanto no tratamento 

concedido as mulheres quanto na preservação dos arcaicos costumes. O conto Eufrásia Meneses 

discuti a relação de opressão no modelo das relações feudais que ainda persistem na formação 

da relação estabelecida entre homem e mulher. 

A narrativa é ambientada no sertão, o lugar serve de cenário de comparação ao interior 

de Eufrásia, transpassando os sentimentos que invadem a alma da personagem, o sertão que ela 

não consegue desvendar, porém tenta se descobrir por intermédio de pensamentos, organizando 

suas experiências nesse encontro a dois em que desperta no ser humano a virtude de escutar o 

outro recepcionando sua voz, o silencio sufocante denota a fraqueza que propicia repensar sua 

vida por meio das observações do ambiente, o desabafo é a confissão mais intima direcionada 

ao sertão, apresentando os fatores desconhecidos inerentes à mulher, mas que tenta se apropriar. 

Essa escuta do interlocutor é fundamental para abastecer seu universo interno lhe cedendo 

alivio, consolo e refúgio de caráter norteador.  O narrador do conto descreve o monólogo de 

Eufrásia que acarreta a prisão de uma mulher dentro de sua própria casa, exposta aos maus 

tratos e agressões do marido, o recinto que institui uma doutrina, lhe conduzindo a um caminho 

aparentemente irreversível. O dilema enfrentado pela personagem consiste em absolver os 

aspectos externos que contornam suas reflexões, dessa forma, podemos constatar nos trechos 

abaixo. 

 

Pressentem que anoiteço e, se passam à minha porta, me perguntam: 

"Esperando a noitinha, dona Eufrásia?". Mas o que me trará a noite além de um 
vento frio e de um silêncio fundo? O cheiro de carne apodrecida do gado morto 

neste ano de seca, um bater de portas que se fecham, o balido de ovelhas se 

aconchegando, o fungar das vacas prenhes, o estalar das brasas que se apagam 

no fogão. (RONALDO CORREIA DE BRITO, 2000) 
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Mediante a leitura verificamos que a personagem deixa transparecer a aparência estética 

da casa em que vive com a família, relatando ser de estrutura grande, branca e comportando as 

fotografias alegres dos antigos donos, propondo que a personagem convivesse em um local que 

não a pertence, mascarando sua identidade, assim como a personalidade, impedindo de explorar 

o senso de liberdade de pensamento ou de expressão, pois Eufrásia se encontra rodeada de olhos 

que a julga por suas atitudes, a vigiando e a condenando, portanto, a residência reproduz as 

recordações das pessoas que outrora moraram na casa, indicando o emblema da repressão e 

agressão provinda da autoridade prepotente dos parentes de seu esposo, por isso nos 

debruçamos a outro fator importante, a diáspora, pois a protagonista do conto vive em terras 

estrangeiras tendo que se adaptar aos hábitos daquele lugar. A dupla adaptação descortina as 

matrizes da opressão que perpassa a trajetória da personagem em um contexto de 

aprisionamento da sexualidade e da liberdade feminina, expressado pelos interditos da 

moralidade tradicional. 

 Nossa cultura passa por transformação, mas continua enraizada nos tempos passados, 

mantendo uma base fixa e se inserindo na conservação de princípios tradicionais. O conto 

constrói uma mulher que não possui autonomia, levando uma vida confinada dentro de uma 

casa, sem espaço para o convívio social, deixando de declarar o seu ponto de vista, a análise da 

vida envolve os pensamentos e anseios de Eufrásia, que se insere na narrativa por meio da 

desconstrução do interdito sexual, representando a fuga de uma existência rigorosa e cruel por 

meio da expressividade de um corpo erótico, sendo uma forma de encontrar alternativas que a 

faça se libertar dessas amarras que o casamento lhe propôs. 

Como refletiu Bataille (2014, p.39) sobre o erotismo: ―o que está sempre em questão é a 

substituição do isolamento do ser, de sua descontinuidade, por um sentimento de continuidade 

profunda‖. Nesse sentido a personagem Eufrásia desfaz suas amarras sociais, buscando uma 

continuidade para a sua existência a partir do jogo erótico.   

 
A hora em que me trancarei no meu quarto à espreita de um visitante que 

rondará a casa e que nem sei se é real ou se urdido pela minha fatigada solidão? 

Meu marido é incerto no vir, e todos o sabem. Assim, se penso no casual nome 
de outro, o estrangeiro que me olhou com mansidão, ela me escuta pensar e 

depois, nos meus sonhos, grita-me com todas as suas vozes. Ouço-o dizer que o 

meu marido está nervoso e ameaçou de morte um chamado João Menandro, o 
de outras paragens. Desentenderam-se. Meu marido, afeito ao mando, quer 

passar por cima de quem lhe esbarra na frente. Ou terá pressentido o que 

nenhum gesto meu jamais revelou? (RONALDO CORREIA DE BRITO, 2000) 

 

Durante um longo período os romances literários, escrito em sua grande parte por 

homens, mostravam a hesitação e o pouco interesse dos autores em criar personagens femininas 
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com características autônomas, revelando a densidade humana dos desejos e da voz da mulher, 

tendo em vista o fato de esses autores ainda serem influenciados pela superestrutura ideológica 

dominante, pois,  geralmente possuíam uma condição social abastada, eram brancos e héteros,  

desenvolvendo uma literatura composta de personagens complexos que transita em várias 

esferas sociais, entretanto sentia-se a dificuldade de investir em personagens femininas. A 

contribuição dessas personagens se dar ora pela esposa sem voz alguma, ora pela mulher 

desmoralizada. O autor Brito (2000) rompe com o paradigma de que os escritores literários não 

dão preferência a personagens femininas, tendo em vista que os autores modernos passaram por 

um processo revolucionário para contrastar com as personagens que existiam nos clássicos, que 

estavam na história para transparecer uma imagem romântica e oferecer sentido para jornada do 

protagonista ou afirmar a virilidade masculina, porém o interesse de Ronaldo Brito é o de 

enfatizar a fragilidade da mulher diante da obediência e respeito a autoridade. 

Apesar de ser outros tempos em que podemos contar com o avanço tecnológico, 

aderindo ao acervo de informação, a mentalidade do homem conserva o discurso machista. Indo 

de encontro com o patamar de superioridade masculina, se vivemos em uma sociedade em que 

as leis, os padrões e os costumes são criados por homens como esperamos erradicar o 

preconceito de gênero? Se nos deparamos com a dominação masculina ditando as regras, nesse 

sentido se instaura o complexo de inferioridade feminina, já que desde a infância a mulher é 

preparada para servir o marido exercitando as tarefas domesticas com destreza, cuidando da casa 

e dos filhos. Crescemos com essa ideia preestabelecida e imposta culturalmente que o mercado 

de trabalho não é para mulher e que estudar é desperdício de tempo, justificando ser tarefas 

destinada aos homens que assumem a posição de provedor e chefe supremo da casa aquele que 

vai atrás do sustento da família. O conto Eufrásia Meneses dialoga com essa constante camada 

social, principalmente em termos de localidade em que a preocupação maior é com a fome e a 

miséria: escura, vazia e dolorosa afetando drasticamente a perspectiva de vida da população 

sertaneja.  

O conto apresenta a paisagem do local, o sertão, em comparação com as metrópoles 

brasileiras, adquire um nível de desigualdade social alargado, local esquecido por parte do 

governo, ao logo dos anos algumas medidas para prevenção contra as futuras estiagens foram 

tomadas, mas infelizmente pouca coisa foi realmente implantada. As providencias para atenuar 

os problemas da estiagem não trouxeram nenhum resultado permanente, com efeito os índices 

de desigualdade social e desnutrição se tornaram alarmantes. O dinheiro destinado para os 

gastos com a seca é desviado por empresários e políticos sendo um obstáculo a ser superado.  
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Sou escrava destas paredes, prisioneira de pessoas mortas há anos que, agora, 
se nutrem de mim. Abarcada pelo calçadão alto, onde me sento e olho a eterna 

paisagem: o curral, as lajes do riacho, a curta estrada, a capoeira, os roçados, as 

casas dos moradores. Envolvendo tudo, um silêncio e um céu azul sem nuvens, 
que o vento nem toca. E longe, onde não enxergo, a terra de onde vim. 

(RONALDO CORREIA DE BRITO, 2000) 

 

O trecho acima explicita a contemplação do ambiente do sertão pela protagonista 

Eufrásia, a parte que relata a falta das nuvens no céu azul é consequência do ar seco esse 

movimento de sumiço das nuvens recebe o nome de subsidência do ar deixando as nuvens em 

tamanho reduzido ficando branquinha e sem crescimento. Essa prolongada estiagem provoca 

uma série de prejuízos aos habitantes como a perda de plantações e animais, a falta de 

produtividade causada pela seca ocasiona a fome. Os pequenos rios do sertão caracterizam-se 

pelo regime temporário significando que nos períodos sem chuva eles secam, no entanto logo 

que chove se enche novamente, a seca ilustra a desolação do Nordeste do Brasil é o pior castigo 

do sertanejo é nesse cenário que alguns animais padecem de sede e fome e pela alimentação 

insuficiente acabam não resistindo.  

 

Fundamentação Teórica  

 

A autora Linda Hutcheon (1985) esboça em seu exemplar. Uma teoria da paródia 

fundamentando-se em aprendizagem nas formas de arte do século XX, reconhecendo as 

condutas de arte moderna, entre essas condutas a investigação especifica-se na paródia. 

Caracterizando-se por ser um acontecimento recente na tradição artística, porém verificada por 

intermédio dos traços da modernidade. Com efeito o conto Eufrásia tece uma releitura crítica da 

realidade do Sertão, o olhar acentuado do narrador edifica o enredo a ponto de modifica-lo, 

trazendo os traços irônicos da narrativa, desse modo, a obra surge através das coletas de dados 

de Brito, o contato e o convívio com o povo daquela terra o fez escutar lendas e histórias que 

despertou no autor o interesse em recria-las mantendo viva as características da cultura do povo 

nordestino brasileiro. 

Hutcheon defende que o fenômeno não é excludente ao século XX, mas os inúmeros 

livros são produzidos e introduzidos ao universo artístico pontuando a relevância obtida por esse 

método do século XX. A pesquisa tem a convicção de que a paródia se define pela reintegração 

com distinção, concentrando-se em padrão profundo, normalmente com o intuito de explicar os 

motivos ou características precedentes de uma situação contraditória à correção crítica que se 

refere a tradição moderna. A linguagem escolhida para descrever o conto Eufrásia Meneses 
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baseia-se na ironia, utilizada como dispositivo para discutir assuntos polêmicos de modo 

descontraído e menos tenso transmitindo um teor irônico.  

O quinto capítulo da obra de Hutcheon define a paródia aperfeiçoando o modelo de 

paródia adotado pela pesquisa, disseminando o confronto entre as concepções de paródia 

recorrente no discurso da história literária, já em outra dimensão do livro é abordado o alcance 

pragmático da paródia que segue orientações da arte ocidental, em o paradoxo de paródia a 

autora efetua o análogo que corresponde a definição de paródia e aquela amparada por Bakhtin, 

conceito insatisfatório para expandir a arte constituída no decorrer do século XX, já no capítulo 

codificação e decodificação são analisados os aspectos ideológicos e miméticos da paródia. As 

investigações transcorrem a atenção da atualidade pela paródia que é incentivada pelas 

indagações em torno dos atos artísticos que expõe formas de discurso se apoiando em preceitos 

que constatam a reflexão, ressaltando a noção que Hutcheon considera ser o primeiro 

comentário crítico. De acordo com sua concepção essa corrente não interfere exclusivamente 

nos paramentos artísticos, coincidindo a outras formas de conhecimento humano. 

Segundo a crítica, a paródia é o padrão mais relevante que comporta a moderna 

autorreflexibilidade e a forma de discurso interacional da literatura. Compreendendo a literatura 

como propriedade pertinente ao indivíduo, sob essa ótica pontua-se que a paródia precisa de 

intervenção se prontificando em preparar. Os ensinamentos classificam a habilidade 

interartística da paródia que desorganiza a singularidade romântica indicando a necessidade de 

revisar as etapas de produção textual. Nesse sentido, a paródia configura-se como uma forma de 

traduzir os ideais e os textos produzidos anteriormente a partir de uma leitura crítica que 

encaminha no cerne do diálogo a outras instâncias de sentidos como podemos observar no 

seguinte trecho do conto:  

 
Meu marido é incerto no vir, e todos o sabem. Pressentem que anoiteço e, se 

passam à minha porta, me perguntam: "Esperando a noitinha, dona Eufrásia?". Mas 

o que me trará a noite além de um vento frio e de um silêncio fundo? (BRITO, 

2000) 

 

Os escritores modernos identificam que a transformação se faz através de segmentação e 

obtendo a chance de alterar o passado de modo a organiza-lo, ao confrontar os princípios que 

fundamenta esse paradigma, a paródia é aplicada enquanto elemento complexo capaz de 

desenvolver reflexões acerca de determinada estrutura estética. O texto pressupõe que a 

autorreflexibilidade e a autoconsciência da arte moderna transfere-se ao formato de paródia 

estabelecendo um padrão que transcende ao outro, diante disso as recordações da época que 

Eufrásia morava na casa de sua mãe é retomada através da transfiguração. Ao receptor é exigido 



 

 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

1004 

 

a internalização do conhecimento sendo preciso discernir os padrões estéticos que são 

repensados e a intenção dessa disposição. O livro Uma Teoria da Paródia não se atenta apenas 

pela ironizarão contida nos dicionários comuns, porém abrange a renomada paródia do século 

XX que correlaciona a diferença irônica advindo da mimese e de fatores afastados da crítica que 

não só se completa do riso, tendo em vista que a paródia não se faz perante o insulto e pode ser 

transmitida em forma de homenagem. 

A autora recupera as esferas tradicionais para recompor o espaço atual. Procurando 

analisar os exemplares e a disseminação das leituras, as investigações de Hutcheon embasa no 

entendimento eficiente da cultura empregando a dialética das construções artísticas e o contexto 

social sofrendo mudanças constantes, ocasionando um recente formato de invenção, 

centralizando o interesse em itens sistemáticos paródia, ironia, narração e a adaptação, 

frequentemente revisados. As investigações da autora se enquadra no estudo da intertextualidade 

os traços de um texto rescrito em outro, a mobilidade de conteúdos gera transformações de 

padrão, desse modo a autora dedica-se aos estudos de Intersemiose a interligação dos distintos 

códigos simbólicos, relacionando as diferentes linguagens artísticas, no qual a profundida 

transparece na adaptação. 

Segundo a autora a adaptação é igual a um produto e uma produção, enquanto produto 

trata de uma categoria formal reproduzindo a declaração ampla de outra obra. Caracteriza-se por 

ser uma invenção que atua na pratica de leitura, analise crítica e interpretativa a parti de uma 

obra precedente. Perpassado a processo de situar-se Hutcheon percebe a insuficiência do 

subsídio a indagação através de feitos peculiares da adaptação. Escolhendo analisar a natureza 

inerente a adaptação, a adaptação como adaptação o que Genette defende ser o texto que resgata 

a ideia de outro texto. Esse novo contexto empregado a estrutura do conto, do que já exist ia 

passa por um processo de intertextualidade de alguns clássicos literários que traduz o sertão.  

Brito 2000 ao compor o conto abarca a tradição literária, desenvolvida por autores 

consagrados, descrever o sertão na narrativa do conto é abrigar a identidade cultural deste, é 

colocar o sertanejo no centro da nacionalidade muito estigmatizada por questões políticas e 

econômicas. A adaptação do conto é formada pelo conjunto de livros que descrevem o sertão 

com o efeito de evidenciar o cotidiano do povo sertanejo suas crenças e valores, estabelecendo o 

paralelo entre as obras tradicionais e o conto Eufrásia Meneses ambos lidando com o mesmo 

referente o sertão e o povo sertanejo, salientando que Brito produz uma narrativa sobre a terra, a 

mulher e a luta contra a seca no sertão. O propósito da adaptação se baseia no anseio de 

demonstrar a presença da reescritura de textos que apesar de se encaixar em contextos distintos 

reformula a ideia principal nos mostrando o retrato do sertão.  
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Já é quase noite. Meu marido e seus vaqueiros tangeram o gado até o curral e 

voltaram a campear reses desgarradas. Trouxeram as ovelhas, com seus 

chocalhinhos tinindo e uma nuvem mansa de lã e poeira. Os animais estão 
magros e famintos. Também os homens. O sol queima e requeima as doze 

horas do dia e, à noite, um vento morno e cortante bebe a última gota d'água do 

nosso corpo. Já somos garranchos secos, quebradiços, inflamáveis. Basta que 
nos olhem para ardermos numa chama brilhante e fugaz, que logo é cinza. 

(BRITO, 2000) 

 

Neste artigo empreendo a análise do conto centrada na relação literatura e sociedade que 

não se funda exclusivamente na identidade de estruturas sociais e literárias, mas exatamente na 

sua não identidade na capacidade da literatura de vislumbrar a virtualidade e imaginar 

alternativas para a estrutura social vigente no conto Eufrásia Meneses. O impasse social é 

fundido pela representação estigmatizada da figura feminina implicada no mundo externo (real) 

influenciando no enredo ficcional do conto, vejamos como a realidade influencia e se aproxima 

do universo de ficção. Na literatura brasileira há diferentes registros da violência contra mulher 

associada as atitudes próprias de uma sociedade patriarcal tradicional, de diferentes formas a 

postura do agressor é considerada como parte de uma cultura dominante, por isso incorporada 

aos padrões sociais disciplinados. 

A deslocação da adaptação que Hutcheon defende é aplicado no conto Eufrásia Meneses, 

pois desde o século XIX a literatura registra o horror da violência física e verbal que sustenta a 

dominação masculina. Do termino do casamento ao assassinato brutal da mulher, a honra do 

patriarca da sustentação ao terror. Essa violência desloca-se do clássico Dom Casmurro, de 

Machado de Assis e permanece no conto Eufrásia Meneses, de Ronaldo Correia de Brito. Em 

Dom Casmurro Bentinho suspeita da traição de sua esposa com seu melhor amigo Escobar, a 

traição de Capitu não é comprovada mesmo assim Betinho se mostra amargo e pessimista, 

tomado pela atitude vingativa e punitiva decide exilar Capitu, o exilio faz parte da vergonha 

social, porque a mulher é exposta ao ridículo quando desaba sobre ela a desonra do marido, 

portanto na ficção Capitu pelo suposto crime que não cometeu, o adultério, pois nada fica 

comprovado, diante disso Dom Casmurro com sua postura patriarcal, expõe a violência 

doméstica ao silenciar a mulher acusada de adultério. 

Essa postura do homem silenciar a mulher é traspassada para o conto Eufrásia Meneses, 

assim como também o marido de Eufrásia que é capaz de ameaçar de morte o João Menandro, 

passando por cima daquele visto como ameaça, a sua reputação e honra desconfiara da afeição 

que Eufrásia senti por João Menandro, no entanto jamais deixara transparecer. Eufrásia ajuda o 

homem a se esconder de seu marido mostrando-lhe um canto no quintal e sua recompensa é um 

gesto de agradecimento seguido de um olhar de pena do homem, nessa circunstância a 
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personagem principal do conto é punida pelas amarras de um casamento infeliz do qual ela não 

ver alternativas para se livrar, no conto essa perspectiva emprega-se no trecho seguinte:  Não sei 

como escapar. São tantos os anos e há este filho doce, que repousa na rede. De tardezinha, nos 

debruçamos na janela e vemos o gado que chega. As vacas mugem, os touros andam lentos. O 

sol se avermelha, morrendo. É tudo tão triste que choramos, eu e ele. Ensino-lhe o pranto e a 

saudade. O pai ensina-lhe a dureza e a coragem. Quero este filho só para mim. Fazê-lo ao meu 

modo é a maior vingança contra meu marido, que me trouxe para cá, terras do Sulidão, onde o 

galo só canta uma vez a cada madrugada. 

Na narrativa regional a obediência de Eufrásia é parti integrante da conduta e da honra 

de seu esposo, do contrário a desobediência da mulher consiste na desonra a autoridade. 

Trazendo essa representação como parte da cultura e como um fator que favorece o marido, essa 

adaptação recupera a postura opressora e a violência contra a mulher especificamente 

emocional, possibilitando o discurso da pratica abusiva física, sexual e emocional, visto que o 

escritor Brito passa a explorar o crime contra mulher como parte da violência da família 

patriarcal, nesse conto a violência também pode ser vista como um ato de desespero do esposo 

que não aceitam nem o sucesso social, nem o direito à liberdade da mulher.  Dessa forma, 

destacamos o fato de a flexibilidade da identidade de gênero não ser reconhecida pelo agressor 

masculino. Daí a importância dos estudos feministas e de gênero para uma avaliação das 

representações simbólicas dessa violência na ficção brasileira. Se, no campo social, tem-se a 

tradição cultural da dominação masculina no campo artístico, tem-se o repúdio de tal cultura.  

A autora declara o que é adaptado em uma adaptação em primeira instancia a adaptação 

resiste ao que a estética e semiologia se dedica a constatar se propondo mostrar a história, 

enredo e anedota. Porém se tivermos uma percepção minuciosa destacamos que personagens, 

temas, espaços e tempos podem ser deslocado a adaptação. Hutcheon define o que ela denomina 

―modos de engajamento‖ as três formas que obra se relaciona com o fluido: contar, mostrar e 

interagir compreendendo as formas de arte pela forma que se conecta ao fluidor, expandido as 

variadas espécies de linguagem, abordando a concepção de que a arte é regulada a partir de 

expressões típicas, sem limitar a linguagem. 

Portanto, o modo de contar acarreta as produções artísticas e precisamente narrativas o 

modo de contar é experimentado pela imagem descritas nos espaços. Já o modo de interagir 

aglomera técnicas artísticas que requer um vínculo interativo do fluidor, ressaltando que todas 

as manifestações artísticas cotem uma gramatica própria.    
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Considerações Finais 

 

Há poeticidade da narrativa suscita a perspectiva da poeticidade da linguagem, pela 

forma de Brito conduzir o conto Eufrásia Meneses, se apoiando em métodos estruturais de 

tempo no qual o discurso do narrador é manifestado mediante as condições temporais em 

presente e passado que intercalam, propiciando a junção de tempo e espaço de modo a 

permanecer estagnado o índice que contempla a narrativa, revelando uma história dramática em 

que o desfecho interligado ao silencio do esvaziamento e abuso da vida percorrendo o sentido da 

morte, a personagem principal do conto submete ao limite da própria existência. Os personagens 

que constitui o conto possuem natureza nordestina, a particularização geográfica é ilustrativa 

uma forma de conceder ao receptor um conjunto de imagens tratando de solidão, de desejos 

reprimidos e da imaginação ressurgida da obscuridade. 

 

REFERÊNCIAS  

 

BATAILLE. Georges. O erotismo. Belo Horizonte: Autêntica editora, 2014. 

 

BRITO, Ronaldo. Livro dos homens. Cosac Naify, 2005.  

 

HUTCHEON, Linda. A theory of adaptation. Nova Iorque e Londres: Routledge, 2006.  

 

HUTCHEON, Linda. Uma teoria da paródia: ensinamentos das formas de arte do século XX. 

Trad. De Tereza Louro Pérez. Lisboa: Edições 70, 1985. 



 

 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

1008 

 

PRIMO LEVI, LAGER E A NÃO-TRADUÇÃO 

 

Heloiza Montenegro Barbosa 

(UFPE) 

 

 

Introdução  

 

Após uma semana, Henek anunciou com seriedade, mas sem sombra de 

presunção, que Hurbinek ―dizia uma palavra‖. Que palavra? Não sabia, uma 

palavra difícil, não húngara: algum coisa como mass-klo, matisklo. De noite 

ficávamos de ouvidos bem abertos: era verdade, do canto de Hurbinek vinha de 

quando em quando um som, uma palavra. Não sempre exatamente a mesma, 

para dizer a verdade, mas era certamente uma palavra articulada; ou melhor, 

palavras articuladas ligeiramente diversas, variações experimentais sobre um 

tema, uma raiz, sobre um nome talvez. (LEVI, 2010, p. 20) 

 

Ler Primo Levi é um caminho sem volta. 

Não é possível ignorar a importância de Primo Levi na literatura e na história. Por mais 

desconhecido que ele possa ser, por mais distante do público que ele possa parecer. Justificar a 

sua importância não é necessária – é preciso apenas descrever um pouco de sua experiência, 

aquela que o transformou em escritor. Mas, mesmo assim, Márcio Selligman-Silva tenta, ao 

afirmar que a narrativa de Primo tem ―desafio de estabelecer uma ponte com ‗os outros‘, de 

conseguir resgatar o sobrevivente do sítio da outridade, de romper com os muros do Lager. A 

narrativa seria a picareta que poderia ajudar a derrubar este muro.‖ (SELLINGMAN-SILVA, 

2008, p.01). Sua experiência no Lager o transforma como homem, o transforma em escritor e, 

consequentemente, transforma o leitor. Primo escreve e transfere sua experiência, sendo ele 

mesmo seu personagem principal,  ―(…) a more or less factual version of himself created in a 

long series of memoirs, stories, essays, poems, and interviews.‖1 (MAGAVERN, 2009, p. 02).  

Quando foi capturado, em dezembro de 1943, Primo ―tinha vinte e quatro anos, pouco 

juízo, nenhuma experiência‖ (LEVI, 1988, p.11) e vítima das leis raciais impostas por Mussolini 

e o governo fascista – como judeu, Primo tinha dificuldade em conseguir emprego, em concluir 

a faculdade, em se relacionar com o mundo ao seu redor. Havia se tornado indesejado no único 

mundo que conhecia, na única realidade que compreendia, acostumando-se ―a viver num mundo 

só meu, um tanto apartado da realidade, povoado de racionais fantasmas cartesianos, de sinceras 

                                                             
1 Uma versão mais ou menos factual de si mesmo, criada em uma longa série de memórias, histórias, ensaios, 

poemas e entrevistas. – tradução da autora 
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amizades masculinas e minguadas amizades femininas.‖ (LEVI, 1988, p.11). Ao unir-se à 

guerrilha, ele procurava – acima de qualquer coisa – voltar a encaixar-se, sentir que estava 

fazendo algo que o ajudasse, de algum modo, a recuperar sua vida antes de 1938.  

Já o Primo que volta para Turim, ―inchado, barbudo e maltrapilho‖ (LEVI, 2010, p. 

212), é dividido em dois grandes sentimentos: o de falar – no caso, escrever – tudo o que havia 

visto e aquele que sabia que jamais havia abandonado o Lager – ―estou de novo no Lager, e 

nada era verdadeiro fora do Lager‖ (LEVI, 2010, p. 213). O que encontra casa, família, amigos, 

liberdade e que não sabe lidar com nada disso. O que não sabe levantar os olhos. O que não 

conseguia dormir sem ter pesadelos.  

O Lager dá um novo sentido à sua vida, ao tentar tirar o sentido por completo.  

 

As linguagens. Todas elas. 

 

We may well suppose that, in some monastic order with especially strict rules, 

this Reading, unfailingly repeated in the chill of the night, harbinger of the 

bitter medicine of reproofs, roused an intense anguish among the younger 

brother, and that its reverberations, however distorted and now almost 

indecipherable, have come down to us on the age-old stream of everyday 

language. In the same way, at the mouth of a river, we may see fragments of 

everyday objects floating, no longer recognizable, which have been torn away 

and dragged downstream by the current from some remote, unknown valley.
2
 

(LEVI, 2015, p. 2069) 

 

Primo, como parte ―de uma família moderadamente abastada de judeus piemonteses‖ 

(LEVI, 2016, p. 21), estudou em boas escolas e aprendeu a falar diversos idiomas durante a 

adolescência – além disso, ele tinha um interesse em particular por linguística. Essa habilidade 

foi de extrema importância para a sua sobrevivência no Lager, pois era capaz de se comunicar – 

mesmo com frases básicas – em várias línguas. Assim que chega em Buna-Monowitz, as 

informações, dadas em alemão, se perdem constantemente. Quando um dos presos se aproxima, 

Primo e o seu grupo descobrem que ―Ele falava francês e nos aglomeramos ao seu redor, 

bombardeando-o com todas as perguntas que até então nos fizéramos uns aos outros 

inutilmente.‖ (LEVI, 1988, p. 27).  Mais à frente, Primo encara a dificuldade de não falar 

alemão: ―(...) em alemão faz-me umas perguntas que não entendo; quer saber de onde viemos. - 

                                                             
2 Podemos supor que, em alguma ordem monástica com regras especialmente rígidas, essa leitura, infalivelmente 

repetida no frio da noite, precursora do remédio amargo das reprovações, despertou uma intensa angústia entre o 

irmão mais novo, e que suas reverberações, no entanto distorcidas e agora quase indecifráveis, chegaram até nós na 

corrente antiga da linguagem cotidiana. Da mesma forma, na foz de um rio, podemos ver fragmentos de objetos 

cotidianos flutuando, não mais reconhecíveis, que foram arrancados e arrastados rio abaixo pela corrente de algum 

vale remoto e desconhecido. – tradução da autora. 
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Italien - respondo; gostaria de lhe perguntar muita coisa, mas o meu vocabulário alemão é 

reduzidíssimo.‖ (LEVI, 1988, p. 28).  

Esse gosto por línguas permaneceu durante toda a sua vida: em 1978, muitos anos depois 

de ter voltado do Lager, Primo inscreveu-se no curso de alemão do Instituto Goethe em Turim 

(LANG, 2013, p. 16) e, além de escritor e químico, Primo traduziu seis livros para o italiano 

(LANG, 2013, p. 44). Mais tarde, após sua aposentadoria como químico, Primo dedicou-se ao 

estudo de ídiche3, para dedicar-se ao estudos da resistência judaica durante o período do 

fascismo,  

 

I intended to be the first (if not the only) Italian writer to describe the Yiddish 

world. I intended to ―exploit‖ the success I had had in my own country to 

impose on my readers about the Judaeo-Germans, their culture, their history, 

their language, their way of thinking, all practically unknown in Italy (LEVI 

apud ANISSIMOV, 1998. p. 338)
4
 

 

Primo também participou ativamente da tradução de seus livros para outras línguas: 

Myriam Anissimov narra a sua relação com Stuart Woolf, responsável pela tradução de É isto 

um homem? para o inglês, onde Primo participou ativamente, com reuniões semanais e leitura 

das páginas traduzidas. Woolf o descreveu como ―a man who both confident on his own ideas of 

literature, and also thoroughly modest‖5 (ANISSIMOV, 1998, p. 277).  

Anos depois da publicação em inglês, Primo encarou o desafio de ter seu texto publicado 

em alemão, quinze anos depois do lançamento. Todo o processo de tradução foi feito por cartas 

entre Primo, Heinz Riedt, que era o tradutor responsável e Samuel Fischer, o editor. Cada 

página tinha que passar pelo crivo de Primo ―and he forbade him to change the slightest word of 

his text‖6 (ANISSIMOV, 1998, p. 278). Um dos mais importantes fatores nessas cartas, era 

como Riedt tentava refinar o texto, tentando, cada vez mais, ―purify Nazi German. But Levi 

succeed in preserving intact his samples of the language of death‖7 (ANISSIMOV, 1998, p. 

279). Ambas traduções não fizeram sucesso inicialmente, um caminho semelhante à primeira 

                                                             
3 Primo e sua incapacidade de falar ídiche foram constantemente ressaltadas em É isto um homem?/A trégua, como 

ele narra em A Trégua: ―(...) somos judeus, expliquei-lhes. Judeus italianos: os judeus, na Itália e em toda Europa 

Ocidental, não ídiche. Era uma grande novidade para as meninas, uma curiosidade cômica, como se alguém 

afirmasse que existiam franceses que não falavam francês‖ (LEVI, 2010, p. 112). 
4 Eu pretendia ser o primeiro (se não o único) escritor italiano a descrever o mundo iídiche. Eu pretendia ―explorar‖ 

o sucesso que tive em meu próprio país para impor aos meus leitores os judeus-alemães, sua cultura, sua história, 

sua língua, seu modo de pensar, tudo praticamente desconhecido na Itália. – tradução da autora. 
5 um homem que tanto confiante em suas próprias idéias de literatura, e também completamente modesto – 

tradução da autora. 
6 e ele o proibiu de mudar a menor palavra de seu texto – tradução da autora. 
7 purificar o alemão nazista. Mas Levi conseguiu preservar intactas suas amostras da linguagem da morte – 

tradução da autora. 
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publicação de É isto um homem? na Itália. Sobre a sua posição de ―traduzido‖, Primo declarava 

que  

 

Being translated is not work for either the weekday or the weekend; it is not 

work at all but a state of semi-passivity similar to that of a patient on a 

surgeon‘s gurney or a psychoanalyst‘s couch, and it abounds in violent and 

conflicting emotions. The author who finds before him a page of his own work 

translated into a language he understands will, variously, or all at once, feel 

that he has been flattered, betrayed, ennobled, X-rayed, castrated, planed 

smooth, raped, embellished or murdered. (LEVI, 2015, p. 2123)
8
 

 

Primo é redescoberto em 1963, com a publicação de A trégua, pela Einaudi. O texto foi 

revisado continuamente, lido por diversos amigos – entre eles Italo Calvino – a pedido de 

Primo, para que dessem sua opinião sincera sobre o manuscrito – que foi iniciado ainda em 

1946, mas interrompido e continuado no início da década de 1960. (ANISSIMOV, 1998, p. 

295). Sobre o modo de escrever A trégua Primo afirma 

 

When I wrote The Truce I chose the clearest possible language, in the hope that 

the information would come through without distortion to the reader, who by 

buying my books is making a contract with me. It would be a commercial fraud 

not to give him what he expects, and a discourtesy to write in a way that he did 

not understand. For these reasons, I impose maximum clarity and the greatest 

concision upon myself.
9
 (LEVI aput ANISSIMOV, 1998, p. 294) 

 

O Primo que escreveu A trégua já não era mais o jovem solitário, magro, fraco, vítima e 

portador da memória que não sabia como lidar. Em 1963, ele já estava casado, com dois filhos, 

com um emprego fixo, uma carreira como escritor que finalmente havia ascendido. O próprio 

Primo autoanalisa esse processo ao ser entrevistado por Philip Roth, em 1986:  

 

(...) A trégua foi escrito catorze anos depois de É isto um homem?; é um livro 

mais ―autoconsciente‖, mais metódico, mais literário, com uma linguagem 

elabora de modo muito mais profundo. Ele conta uma verdade, mas uma 

verdade filtrada. Foi precedido por uma infinidade de versões orais. (ROTH, 

2008, p. 16) 

 

                                                             
8 Ser traduzido não é trabalho nem para o dia da semana nem para o fim de semana; não é um trabalho, mas um 

estado de semi-passividade semelhante ao de um paciente na maca de um cirurgião ou no divã de um psicanalista, e 
abunda em emoções violentas e conflitantes. O autor que encontrar diante dele uma página de seu próprio trabalho 

traduzido em uma língua que ele entenda, sentirá, de várias maneiras ou de uma só vez, que foi lisonjeado, traído, 

enobrecido, radiografado, castrado, aplainado, estuprado, embelezado ou assassinado. – tradução da autora. 
9
 Quando escrevi The Truce, escolhi a linguagem mais clara possível, na esperança de que a informação viesse sem 

distorção para o leitor, que comprando meus livros está fazendo um contrato comigo. Seria uma fraude comercial 

não dar a ele o que ele esperava, e uma descortesia em escrever de uma maneira que ele não entendia. Por estas 

razões, eu imponho máxima clareza e a maior concisão sobre mim mesmo. – tradução da autora. 
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Depois d‘A trégua, Primo não abandona mais a literatura. Abre-se para poesias, contos, 

textos jornalísticos. Seu mundo se expande e sua voz cresce. Sua literatura não era apenas 

necessária, mas admirada, buscada, estudada.  

 

Isto é o Lager 

 

Anyone who writes is free to choose the language or non-language that suits 

him best, and anything can happen: writing that is obscure to its own author 

may be luminous and open to the reader; a text misunderstood by its 

contemporaries may become clear and illustrious decades and centuries later.
10

 

(LEVI, 2015, p. 2066) 

 

Em 1946, um professor do Instituto de Tecnologia de Illinois chamado David Border, 

coletou gravações, músicas e depoimentos de sobreviventes dos campos de concentração. Essas 

gravações são consideradas alguns dos primeiros registros orais dos sobreviventes e essas 

transcrições podem ser encontradas no website Voices of the Holocaust (http://voices.iit.edu/). 

No mesmo website – de modo a ajudar no entendimento das transcrições – existe um glossário 

de termos. Nesse glossário, Lager significa ―German military term for camp or encampment. In 

the Nazi system these could include transit, labor, concentration, and death camps11‖.  

Já no dicionário online Langenscheidt, a palavra Lager em alemão é traduzida para o 

italiano como: campo, campeggio, campo di prigionia, campo di lavoro, letto, magazzino, 

giacimento, cuscinetto, appoggio12.  

Existe o Lager real, espaço, ―system as one without reason and thus a threat to 

humanity‖13 (PATRUNO, 1995, p. 09). E Lager, como Primo palavra, como Primo tinha ouvido 

entre 1943 e 1945, era ―Nazi-german‖. Uma língua que só pertencia à aquela memória, aquele 

momento histórico – e, dessa maneira, devia ficar clara e evidente como tal. Quando foi lançado 

Se questo è um uomo em 1946, talvez a palavra Lager não fizesse tanto sentido14 - podia ter sido 

substituída por qualquer outra das já citadas possíveis traduções para o italiano – mas a 

experiência não seria a mesma. A sensação não seria a mesma. E nada era mais importante para 

Primo do que sua memória e como ela seria ouvida. Esse sentimento fica evidente com a morte 

                                                             
10 Qualquer um que escreve é livre para escolher a língua ou a não-língua que melhor lhe convier, e qualquer coisa 

pode acontecer: escrever o que é obscuro para seu próprio autor pode ser luminoso e aberto ao leitor; um texto 
incompreendido por seus contemporâneos pode se tornar claro e ilustre décadas e séculos depois – tradução da 

autora. 
11 Termo militar alemão para campo ou acampamento. No sistema Nazista, podia incluir campos de trânsito, 

trabalho, concentração ou morte – Tradução da autora. 
12 campo, acampamento, campo de prisioneiros, campo de trabalho, cama, armazém, campo, rolamento, apoio – 

tradução da autora. 
13 sistema como um, sem razão e, portanto, uma ameaça para a humanidade – tradução da autora. 
14 Na tradução de Luigi Del Re, em 1988, a palavra Lager foi traduzida para ―campo de contração‖. 

http://voices.iit.edu/
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de Hurbinek, em A trégua, ―morreu nos primeiros dias de março de 1945, liberto mas não 

redimido. Nada resta dele: seu testemunho se dá por meio das minhas palavras‖ (LEVI, 2010, p. 

21). Não só o de ―Hurbinek, que tinha três anos e nascera talvez em Auschwitz e que não vira 

jamais uma árvore‖ (LEVI, 2010, p. 21), mas de muitos outros companheiros de Lager. Seu 

testemunho – como o testemunho de muitos – não podia ser em vão e não podia ser, de maneira 

alguma, minimizado. E o próprio Lager transcendia seu próprio entendimento, sendo 

exemplificado quando ele descreve o que era o Lager para Henek, ―O Lager, armadilha mortal, 

―moinho de ossos‖ para os outros, fora para ele uma boa escola: em poucos meses fizera dele 

um jovem carnívoro, pronto, rapaz, feroz e prudente‖ (LEVI, 2010, p. 21).  

 

Considerações Finais 

 

A não tradução de Lager é essencial no entendimento da obra de Primo. E Primo 

compreendia – ou passou a compreender com os anos – a importância disso. Ao se debruçar no 

trabalho do tradutor, no texto To Translate and Be Translated,15, Primo encara a si mesmo como 

tradutor e seus outros tradutores, ao dizer que ―To translate is a difficult undertaking, because 

the barriers between languages are higher than is commonly thought16‖ (LEVI, 2015, p. 2119). 

Se, ao citar a Genesis e em como o desenvolvimento da língua amaldiçoou a humanidade – ―we 

can conclucle that linguistic diferences were percieved from the earliest times as a curse‖ 

(LEVI, 2015, p. 2118) – o mesmo aconteceu com Primo e sua experiência no Lager: um mundo 

de diferentes vozes, diferentes línguas, palavras que ganharam um sentido único por serem ditas 

onde eram ditas, ouvidas onde eram ouvidas. A necessidade de transferir isso para o leitor – 

como parte de sua experiência individual como sobrevivente, a além, como já foi dito, da 

experiência daqueles que não voltaram. A atividade de traduzir – ou, no caso de Primo, não 

traduzir-, seja um texto, seja uma palavra, exige muito mais do que a troca de uma palavra por 

outra, mas uma escolha política, ética, no momento em que seu texto apropria-se das vozes de 

tantos que não sobreviveram, dando significado à sua própria vida e a tantas outras,  

 

Thinking cannot be thinking without the theory of language, and thinking  

means to work at transforming thinking. Otherwise, it is simply about 

maintaining order. Hence, thinking means acting on society or it is nothing. 

                                                             
15

 Em português, ―O Oficio Alheio‖, publicado pela Editora Unesp. A versão original desse ensaio, em italiano é 

encontrada em L‘altrui mestiere. A versão usada nesse ensaio encontra-se na coleção ―The Complete Works of 

Primo Levi‖, publicada em 2015, no livro ―Other People‘s Trades‖ com a tradução de Antony Shugaar.  
16

 Traduzir é um empreendimento difícil, porque as barreiras entre as línguas são mais altas do que se pensa – 

tradução da autora. 
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Meaning that thinking and ethics are one, and an ethics of language, against the 

cult of death whether in the name of a God or not, is the meaning of a human 

life.
17

 (MESCHONNIC, 2011, p. 56) 

 

 Ler Primo Levi é realmente um caminho sem volta. Um caminho que passa pelo Lager, 

que o invade, que o desmonta e o disseca. Um caminho que cruza a Europa destruída de trem, 

da Polônia até a Rússia, da Rússia até a Corso Re. Umberto, número 75, em Turim. E ali, 

quando esse caminho parece acabar, ele continua. 

Maior que Lager. Maior que a vida. 

Ainda bem.  
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 O pensamento não pode estar pensando sem a teoria da linguagem, e pensar significa trabalhar para transformar o 

pensamento. Caso contrário, é simplesmente manter a ordem. Portanto, pensar significa agir na sociedade ou não é 

nada. O significado de que pensamento e ética são um só, e uma ética da linguagem, contra o culto da morte, seja 

em nome de um Deus ou não, é o significado de uma vida humana. – tradução da autora.  
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UMA ANÁLISE DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE JOVENS E ADULTOS 

DEFICIENTES: NA PERSPECTIVA MULTICULTURAL 

 

Ilda Elizabeth Acioly Lima 

ProDiC/UNEAL 

 

Introdução  

 

O movimento da educação inclusiva de pessoas deficientes na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), repercute intensamente no sistema de ensino em todos os níveis de aprendizado, 

vislumbrando um inexorável direcionamento através de diretrizes e práticas pedagógicas que 

valorizam o direito ao acesso à educação sem discriminação, respeitando a condição física, 

intelectual ou sensorial dos alunos jovens e adultos deficientes (ART. 27, BRASIL, 2015). 

Entende-se como pessoas com deficiência na EJA, àquelas pessoas que não só por 

diversos motivos não tiveram acesso ao sistema de ensino, mas também aos que, mesmo 

escolarizados, não tiveram aprendizagens significativas para o desenvolvimento e participação 

no meio social (ARTs. 37 e 58, BRASIL, 1996). 

Nesse espectro, uma investigação voltada para a efetiva inclusão educacional de pessoas 

jovens e adultas deficientes na modalidade EJA, tem como necessidade entender e analisar os 

desafios dos processos culturais apresentados nas escolas, na perspectiva inclusiva. Cabendo à 

escola, como gestora, e aos docentes se engajarem nessa missão e se adequarem as dificuldades 

multiculturais apresentadas com a chegada de alunos com algum tipo de deficiência ou 

diferença, promovendo políticas pedagógicas inclusivas para a superação de alguns obstáculos 

presentes no ambiente escolar, que distanciam os grupos excluídos do acesso e permanência na 

educação (CANDAU, 2008, p.20). 

Outrossim, entre a educação e a cultura existe uma relação intrínseca, nesse sentido, 

Candau (2008, p.13) entende ao dizer que: ―Parto da afirmação que não há educação que não 

esteja imersa nos processos culturais em que se situa‖, entretanto, esta sente-se desconfortável 

com a dificuldade e o desafio diante da presença do pluralismo e da diferença cultural no âmbito 

escolar (MOREIRA e CANDAU, 2003: 161, p. 16). 

Nesse sentido, a escola ainda continua sem estar imersa no contexto inclusivo, vindo a 

sentir dificuldade ao lidar com a diversidade, preferindo padronizar e homogeneizar suas 

práticas pedagógicas, onde ―[...] tende a silenciá-las e neutralizá-las‖ (CANDAU, 2008, p. 16). 



 

 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

1016 

 

Por outro lado, no âmbito educacional, a cultura tem um papel importante na formação 

da identidade e nas relações de comportamento dos indivíduos, uma vez que é considerada 

como ―mecanismo de controle‖, ao transmitir valores e significados, bem como direcionando-os 

para a sociedade e sendo necessários ao homem, onde estes, segundo Geertz (2014, p. 32-33) 

―[...] depende desse mecanismo de controle, extragenéticos, fora da pele, de tais programas 

culturais, para ordenar seu comportamento‖.  Assim, vê-se que a cultura pode ser capaz de 

reconstruir uma comunidade e uma nação por intervenção de uma educação pública inclusiva de 

qualidade, respeitando as estereotipias e estigmas apresentados pela diversidade; entende-se, 

nesse raciocínio, que apenas ―[...] as escolas públicas podem dar a ―melhor cultura da nação‖, 

aquela que ensina a grandeza d‘alma e a nobreza do espírito‖ (STUART MILL apud 

MATTELART e NEVEU, 2004, p. 28-40). 

Dessa forma, essa ênfase dada à inclusão diante da enunciação da diferença cultural 

presente na escola é salutar ao pontuar o seu posicionamento ou comportamento dos professores 

sobre os efeitos homogeneizadores dos símbolos atribuídos aos alunos com necessidades 

especiais na EJA, tendo em vista que as identidades dos alunos são representadas ou 

interpeladas diante dos sistemas de significação e representação cultural na relação entre o ―eu‖ 

e a sociedade, Hall (2014, p. 11-12), em que Bhabha (2014, p. 71), nesse entendimento, 

considera ser necessário ―[...] que repensemos nossa perspectiva sobre a identidade da cultura‖, 

no sentido de ser importante que o professor posicione-se para pensar e entender as identidades 

dos sujeitos híbridos, revendo suas concepções na interação social que se negociam os signos no 

lugar da diferença cultural (BHABHA, 2014, p. 69).  

Assim, na cultura escolar inclusiva, as negociações de significados sociais constituem 

regras culturais num processo de reconstrução, por intermédio da ação do professor, voltadas a 

promover um aprendizado democrático e sem discriminação, de forma a estimular o aluno dos 

seus potenciais (GÓMEZ, 1998, p. 62). 

Atualmente o ingresso de pessoas deficientes na EJA, tem tomado uma grande 

dimensão, representando para estas uma vida digna, por garantir uma base curricular escolar, 

além de adquiri o conhecimento contribuindo na qualificação profissional para o mercado de 

trabalho e inserção no convívio em sociedade. Embora o direito ao acesso à educação das 

pessoas com necessidades especiais seja amparado por dispositivos legais inclusivos, existem 

diversos percalços inviabilizando que a escola tenha na prática uma cultura inclusiva 

positivamente funcional (MARTINS, 2011, p. 20). 

Portanto, neste trabalho pretende-se analisar a educação para a cultura inclusiva de 

pessoas deficientes na EJA, baseada na legislação inclusiva, teóricos e artigos científicos que 
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tratem sobre a temática, voltadas a assegurar a proteção ao direito a uma educação pública de 

qualidade para as pessoas com necessidades especiais na modalidade EJA.  

 

Uma breve trajetória da legislação inclusiva de deficientes na EJA 

 

As mudanças estruturais que incidiram na formação do sistema nacional de ensino 

público no país, começaram a ocorrer entre os anos de 1930 e 1960 ocasionando notáveis 

mudanças na educação. Contudo, embora essas mudanças políticas educacionais abrangessem 

os estudantes jovens e adultos a aprenderem a lerem curto espaço de tempo, como exemplo o 

Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), durante a ditadura militar, até o Programa 

Alfabetização Solidária (PAS), em 1997, no governo Fernando Henrique Cardoso, ainda não 

haviam preceitos legais sobre inclusão educacional de pessoas deficientes (BITTAR, 2011, 

p.12). 

Entretanto, as discussões sobre a inclusão de pessoas deficientes no ambiente 

educacional vem ocorrendo, desde a década de 90, através de grandes reformas na educação que 

instituíram importantes legislações, versando tanto sobre a proteção quanto reivindicando o 

direito à educação às pessoas com deficiência em escolas comuns do ensino regular, como 

também normatizou no sistema de ensino inclusivo na modalidade EJA. 

Por outro lado, nos últimos dez anos, além das legislações brasileiras, diversas 

conferências internacionais repercutiram no cenário educacional inclusivo, valorando a inclusão 

escolar e social das pessoas com Necessidades Educacionais Especiais (NEE), como aconteceu, 

entre outras, em 1990 na Tailândia, a Declaração Mundial de Educação para Todos, bem como, 

ocorreu em 1994 em Salamanca, a Conferência Mundial sobre NEE, onde foi elaborado um 

documento que estabeleceu o direito de acesso à escola regular contemplando os jovens com 

necessidades especiais (UNESCO, 1994, p. 5-6). 

Nesse espectro, a EJA vem sendo defendida, desde a Constituição Federal de 1988, mais 

precisamente no inciso I do art. 208 do texto constitucional, garantindo uma educação de forma 

gratuita aos jovens e adultos que não tiveram oportunidade de aprenderem na idade ―correta‘, 

além de merecer guarida em várias outras normatizações, contudo a EJA só veio a ser 

regulamentada pela Lei n° 9.394/96 que trata das Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBN), instituindo no art. 37 uma modalidade de ensino de educação básica nas etapas do 

ensino fundamental e médio, quando prescreve que ―a educação de jovens e adultos será 

destinada, gratuitamente, àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 

fundamental e médio na idade própria‖. Determina-se, assim, que o ingresso de pessoas jovens e 
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adultas em escola regular é um direito imprescindível e garantido por lei de forma gratuita. 

Abrangendo, neste caso, as pessoas com deficiência na modalidade da EJA (ARTs. 58 e 59, 

BRASIL, 1996). 

É bem verdade que um dos momentos históricos no âmbito da defesa da educação 

inclusiva, foi com a promulgação da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da 

Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), onde a partir desta normatização a necessidade de uma 

cultura de inclusão de pessoas deficientes na modalidade EJA, vem desencadeando uma urgente 

adequação na prática inclusiva da escola voltada para a cultura do multiculturalismo na inclusão 

de pessoas deficientes na EJA. 

Acompanha, esse entendimento, o inciso I do art. 28 da Lei 13.146/15 do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, denominada de Lei Brasileira de Inclusão (LBI), ao assegurar que as 

pessoas deficientes tenham garantido o ingresso no sistema educacional inclusivo em todos os 

níveis e modalidades, incluindo o aprendizado ao longo de toda a vida, fazendo referência e 

abrangendo implicitamente as pessoas portadores de necessidades especiais no contexto da EJA. 

Nesse sentido, o ingresso de jovens e adultos com deficiência na EJA é tutelado no que 

diz respeito ao direito à educação de qualidade e sem discriminação, onde a escola deve 

observar e inserir a prática da cultura do multiculturalismo da inclusão, na vertente de propiciar 

uma educação inclusiva aceitando as especificidades e peculiaridades destes alunos no ambiente 

escolar.  

 

A cultura do multiculturalismo na educação inclusiva de jovens e adultos deficientes 

 

A inclusão escolar é sem dúvida um desafio que demanda conhecer os alunos e 

identificar suas potencialidades e necessidades, diante das múltiplas culturas e identidades 

presentes nas salas de aulas. A escola deve estar aberta para o diálogo e a comunicação para 

reconhecer as diferenças e localizar as identidades sem marginalizar, discriminar ou deslocar ―o 

outro‖, como diz Hall, ―...sem lançar mão da retórica que corta a possibilidade do diálogo 

crítico‖ (GIROUX e MCLAEN, 1995, apud MOREIRA e SILVA, 1995, p. 150). 

Observa-se que para efetivar a inclusão a escola necessita entender os problemas 

específicos e a importância da diversidade cultural, onde a cultura escolar não poderá se 

restringir ao padrão de seus conteúdos e práticas se distanciando do currículo multicultural, ―...e 

não se poderá chegar a esse se não se discute a questão da diversidade em geral.‖ 

(SACRISTÁN, 1995, p.82). Infelizmente, o seio escolar tem adotado uma postura, 

conhecimento e prática cultural dominante, sem abrir diálogo e comunicação diante do 



 

 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

1019 

 

multiculturalismo do seu alunado deficiente, assim ―... os padrões de funcionamento da 

escolarização tendem à homogeneização‖ (SACRISTÁN, 1995, apud MOREIRA e SILVA, 

1995, p. 83). 

Diante da dimensão do complexo movimento da cultura escolar de inclusão de pessoas 

com necessidades especiais na modalidade EJA, de acordo com Gómez (1998, p. 93), deve-se, 

inicialmente, compreender a cultura mediante os significados e comportamentos que constroem 

e transformam as representações culturais na sociedade. Assim, entende-se que a cultura é 

constituída por símbolos e significados presentes na sociedade que levam a organizar, construir 

e transformar, como mecanismos de controle, os acontecimentos e o comportamento do homem 

ao longo da vida social. (GEERTZ, 2014, p. 8-33). 

Nessa lógica, no seio social, existem presentes vários estigmas definidos sobre os 

sujeitos, onde estes tornam-se estranhos diante das concepções sociais estabelecidas pelos 

outros, que não os assimilam para compreendê-los e aceitá-los socialmente, reforçando o que 

descreve Geertz (2014, p. 8-9) ―...a cultura consiste em estruturas de significado socialmente 

estabelecidas...‖, as quais guiam os comportamentos dos indivíduos por meio de entendimentos 

e percepções atribuídas aos sujeitos e não de um poder ou uma ordem de comportamento social, 

tornando-os, assim, sujeitos estigmatizados pela sociedade e isto acontece ―[...] quando um 

estranho nos é apresentado, onde os primeiros aspectos nos permitem prever a sua categoria e os 

seus atributos, a sua ―identidade social [...]‖, em outras palavras, trata-se de um interacionismo 

simbólico da identidade cultural (GOFFMAN, 1891, p. 5). 

Dessa forma, um sujeito estigmatizado, ao se relacionar com ―outros‖, nessa interação, 

podem surgir atribuições a ele de valores, categorizações e sentidos, colocando-o numa posição 

diferente e passível de ser excluído socialmente. No campo da educação, um aluno com algum 

tipo de deficiência poderá estar exposto a ser estereotipado pela consciência dos ―outros‖ nos 

diversos sentimentos subjetivos, construindo, assim, uma identidade distorcida sobre ele e, 

como consequência, a ponto de dificultar a sua aceitação social no meio dos ditos ―normais‖ 

(GOFFMAN, 1891, p. 6-7-19). 

Hall (2014, p. 11) também entende que ―[...] a identidade é formada na ―interação‖ entre 

o ―eu‖ e a sociedade‖, em que esta concepção é atribuída pelos interacionistas simbólicos, os 

quais apontam que uma cultura de informação social, mediante os símbolos e sentidos sobre o 

indivíduo estigmatizado, o direciona como tendo uma identidade distorcida no mundo social e 

cultural em que convive. 

Corrobora, nesse entendimento, Mattelart e Neveu (2014, p.14), quando considera ser 

pontual compreender como a cultura de um grupo funciona para direcionar ou contestar o 
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significado do comportamento do homem na sociedade e a sua identidade no mundo cultural em 

que se situa, visto que ―...é impossível abstrair a cultura das relações de poder e das estratégias 

de mudança social‖ (MATTELART e NEVEU, 2004, p. 45). 

Nesse contato contínuo entre os grupos distintos dentro da sociedade, vê-se um 

deslocamento da diversidade cultural, em que é criado um lugar híbrido de cultura, com lugares 

de negociações de significados sociais, originando novas identidades híbridas, caracterizadas 

como sendo um fenômeno histórico-social. Dessa forma, é aberto o espaço da diferença cultural, 

em que, no âmbito da educação na modalidade EJA, o professor, ao se deparar com a 

diversidade, deverá exercer o controle sobre as contestações e a percepção dos efeitos 

homogeneizadores dos símbolos sobre as diferenças dos alunos com deficiência. No sentido de 

que devem buscar reconhecer as identidades e rever suas percepções no espaço de enunciação 

da diferença cultural, independentemente de qual seja, a escola, de forma que ―[...] o lugar da 

diferença cultural pode tornar-se mero fantasma de uma terrível batalha disciplinar na qual ela 

própria não terá espaço ou poder‖ (BHABHA, 2014, p. 65-71). 

Assim, a inclusão requer reconhecer e admitir a valorização da diversidade presente no 

âmbito escolar e exige uma mudança de mentalidade e comportamento para assimilar o 

pluralismo cultural, onde essa transformação escolar para Plaisance (2004, p. 1-2) ―...não pode 

ser realizada senão através de uma profunda modificação de nossas representações e de nossas 

maneiras de agir‖, fim de contribuir no processo de inclusão na educação. 

Entretanto, normalmente as escolas diante da multiplicidade cultural não dão 

importância quanto a valorização na assimilação da prática cultural. O que existe muitas vezes é 

uma prática cultural dominante no ensino, que tende a não abrir oportunidade para entender ou 

integrar outras culturas representadas pelas minorias (SACRISTÁN, 1995, p.83). 

Ademais, para que o interesse de todos os alunos sejam representados na escolarização, é 

imprescindível um currículo multicultural e para tanto se faz pontual além da adequação 

curricular, que também haja na escola um espaço aberto para discussões e uma nova visão, 

melhor dizer, uma mentalidade diferenciada dos envolvidos no contexto escolar. Assim, 

corrobora Sacristán (1995, p.83) quando entende que é importante ―...fazer da escola um projeto 

aberto, no qual caiba uma cultura que seja um espaço de diálogo e de comunicação entre os 

grupos sociais diversos.‖ 

Desse modo, na construção de uma sociedade democrática e plural na perspectiva 

inclusiva no ambiente escolar, faz-se necessária discussões, investigação e defesa a respeito da 

cultura de inclusão por parte das escolas que facilitem a assimilação e a integração das pessoas 

jovens e adultas deficientes.  
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Considerações Finais 

 

Nesse sentido, observa-se ser necessário uma atenção dos professores voltada para a 

inclusão dos alunos com necessidades especiais na modalidade da EJA, no que diz respeito às 

diferenças e às práticas pedagógicas, para conseguir a inserção destes numa cultura do 

multiculturalismo sem neutralizá-las ou silenciá-las. 

 Como também, por meio de pesquisas, discussões e investigação a respeito dos desafios 

nas experiências vividas pelos professores sobre as identidades dos alunos estigmatizados, 

buscar compreender quais os sentidos dos docentes no reconhecimento das identidades híbridas, 

mediante a interação escolar, na perspectiva da educação pública inclusiva, por parte das 

escolas, que facilite o aprendizado democrático, sem discriminação e sem preconceito das 

pessoas com necessidades especiais na EJA, inserindo, estas, na vida social e profissional, 

objetivando, dessa forma, a construção de uma sociedade inclusiva por meio da educação. 

Assim, almeja-se contribuir com uma nova visão aos docentes sobre uma melhor visão 

das diferenças e das ações pedagógicas, voltada para ajudar na cultura de inclusão dos jovens e 

adultos com necessidades especiais na modalidade EJA. 
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ALÉM DA IMAGEM: UMA LEITURA DA ADAPTAÇÃO CINEMATOGRÁFICA O 

RETRATO DE DORIAN GRAY, DE OLIVER PARKER (2009) 

 

Jaquecilene Alves da Silva  

(UEPB) 

 

Introdução  

 

A linguagem é uma ação de cunho social e coletivo. De acordo com Plaza (2008) a 

comunidade mediadora que produz os signos e, por eles é produzida.  O indivíduo e o conjunto 

de fatores que o envolvem como; a fala, a escrita, a imagem, a pintura, etc. são utilizados para a 

comunicação (interação social). Desta forma, a difusão do romance para o cinema atribui a 

sociedade uma representação de seu ciclo temporal, uma recriação dos signos verbais e visuais. 

Assim, o romance intitulado O Retrato de Dorian Gray que foi publicado 

simultaneamente em 1890 na Inglaterra e nos Estados Unidos pela J. B. Lippincott. Retrato da 

hipocrisia do decadentismo da Era Vitoriana, o romance de Oscar Wilde possui dezesseis 

adaptações para o cinema; a última que será usada como objeto de estudo nesse artigo foi 

lançada em 2009, dirigida pelo norte americano Oliver Parker. O filme possui características 

fortes do romance que vão desde o título homônimo da obra à ambientação histórica da era 

vitoriana.  

Ademais, o enredo fílmico possui características suficientes para ser uma adaptação 

intersemiótica, que de acordo com Plaza (2008) não precisa ser em sua totalidade fiel a obra, 

porém alguns elementos principais da obra devem estar presentes no enredo. 

O que ocorre quando um cineasta faz uma transposição de um texto literário para o 

cinema é tentar adequar ou não, em alguns casos mais radicais de releituras, essa linguagem do 

romance para que não se alongue, fazendo assim adaptações no texto fonte sem ser considerado 

uma ―cópia infiel‖, pois a tradução não se trata de uma cópia, mas sim de um novo texto onde 

cada tradutor terá sua própria interpretação.  

Além do mais, o cinema é um recurso multimídia capaz de alcançar diversas camadas 

culturais da sociedade, para Pellegrini (2003), vivemos em uma cultura contemporânea visual e 

deste modo torna-se viável a propagação de obras literárias para que a literatura consiga 

alcançar diversos tipos de leitores. As adaptações feitas ao longo do tempo permitem que um 

texto literário seja atual, facilitando sua compreensão. No entanto a tradução permeia um campo 

ainda pouco valorizado. 
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Segundo Hutcheon (2006) a adaptação é vista como uma forma de intertextualidade, 

onde o texto baseia-se em outros textos para se criar, existindo completamente por meio de uma 

relação intertextual com os primeiros. Numa relação onde o segundo texto (fílmico) baseado em 

imagens necessita do primeiro (original) para existir. Para Jakobson (1969) a tradução 

intersemiótica ou transmutação consiste na interpretação dos signos verbais por meio de 

sistemas de signos não verbais. Todavia, acrescentada pelos estudos de Plaza (2008) a qual 

utiliza-se desses signos e de suas transmutações para transpor as mensagens que carregam de 

uma forma diferente, mas que mantenha as suas características iniciais. 

A adaptação é o elo que aproxima o indivíduo de uma obra literária, através de recursos 

multimídias como o cinema. 

 

Fundamentação Teórica  

 

Obra literária X Cinema 

 

A interação cinematográfica vai além da comunicação não-verbal e envolve todo um 

sistema de signos. Segundo Plaza (2008): 

 
Todos os fenômenos de interação semiótica entre as diversas linguagens, a 

colagem, a montagem, a interferência, as apropriações, integrações, fusões e 

refluxos interlinguagens dizem respeito às relações tradutoras intersemióticas, 
mas não se confundem com elas. Trazem, por assim dizer, o gérmen dessas 

relações, mas não as realizam, via de regra, intencionalmente. Nessa medida, 

para nós, o fenômeno da TI estaria na linha de continuidade desses processos 

artísticos, distinguindo-se deles, porém, pela atividade intencional e explícita 
da tradução. (p.12) 

 

Ao traduzir a imagem para o cinema há um conjunto de elementos que acompanham o 

filme em um espaço multimídia, que funcionam em função de um texto literário. A imagem, a 

trilha sonora, a legenda entre outros elementos. Como afirma Plaza anteriormente, estes 

elementos devem estar em sintonia com a obra literária, ou qual a nova visão que o cineasta 

julgar mais adequada para atingir determinado público-alvo.  

Assim, alguns pontos como as características físicas representadas no personagem por 

Wilde no romance foram excluídos pelo cineasta. No romance, Wilde presa pelo belo e para o 

autor tal beleza remeteria a um anjo, que transmite confiança, assim como Lorde Henry o 

descreve como um ser ―maravilhosamente bonito, com os lábios escarlates finamente 

delineados, os olhos azuis e francos, os cabelos louros e encaracolados‖. (WILDE, 2016, p.105).  
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No entanto, como veremos a seguir a imagem exibida do jovem no filme é escura, sua 

face pálida contraria a que Wilde descreve. 

 

Imagem 1: Dorian Gray (representação fílmica) 

 
Fonte: o filme ―O Retrato de Dorian Gray‖. (Acervo pessoal) 

 

Contudo, concordamos que esta é a uma nova visão do que o cineasta interpreta como 

belo. Os padrões de beleza ditados pela sociedade se renovam com o tempo e é o que ocorre 

quando o cineasta muda essa visão; ele traz o personagem para a atualidade, desta forma a obra 

literária continuará atual. Segundo Pellegrini (2003) o fluir das imagens é resultado da liberdade 

em relação ao filme e o próprio pensamento do autor. 

 

Vai assim ficando clara, então, a relação com a literatura: a técnica 

cinematográfica e a dinâmica de suas imagens de celuloide em movimento 

invadem a técnica literária e suas palavras estáticas no papel. Todavia, não se 
deve atribuir apenas à influência dessa nova técnica a alteração da dimensão 

espaço-temporal do romance moderno, pois ela também coincide com outros 

elementos (...) – relacionado sobre tudo com a subversão da ordem cronológica 
da narrativa – e a conquista pelo cinema de uma linguagem própria (cortes, 

planos, angulações) uma convergência bastante acentuada. (PELLEGRINI. 

2003, p. 22-23) 

 

O avanço tecnológico cinematográfico foi de grande valia para a difusão da literatura 

com várias adaptações ao longo do tempo. À nossa compreensão, O Retrato de Dorian Gray é 

um romance moderno, que como Pellegrini aponta ganha uma linguagem própria no cinema. Os 

pontos que convergem da obra literária para o cinema, acentuam a adaptação.Todavia, a 

ambientação do romance no filme retrata bem a época histórica da era Vitoriana em que Wilde 
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escreve a sua obra, como podemos observar na imagem a seguir na qual os personagens estam 

festejando. 

 

Imagem 2: Dorian em uma festa típica da Era Vitoriana 

 
Fonte: o filme ―O Retrato de Dorian Gray‖. (Acervo pessoal) 

 

Das paixões vividas por Dorian Gray no romance, a jovem Sybil Vane é quem faz o 

coração do moço se encantar, todavia esta paixão deve-se ao fato da jovem ser uma atriz e a 

cada noite ela ser uma personagem diferente, de preferencia as mulheres criadas por 

Shakespeare. Com tudo o enredo filmíco também nos expõe esta mesma paixão, como podemos 

observar na imagem abaixo, Dorian fica encantado com a Srtª Vane.  

    

Imagem 3: Dorian observando a peça de Hamlet, interpretada por Sybil Vane 

 
Fonte: o filme ―O Retrato de Dorian Gray‖. (Acervo pessoal) 
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A jovem foi o grande ―amor‖ da vida de Dorian e prentendia casar-se com ela. Todavia 

cabe pontuar que as características atribuidas a Sybil Vane no filme, são as mesmas criadas por 

Wilde para Dorian.  

No romance Dorian declara que ―Sybil Vane é sagrada‖ (WILDE, 2013, p.139). Desta 

forma, o cineasta adapta a jovem para o cinema como sendo um ser doce e angelical, 

características que para o cineasta não cabem a Dorian Gray por ser um personagem obscuro. 

 

Imagem 4: O encontro de Sybil e Dorian 

 
Fonte: o filme ―O Retrato de Dorian Gray‖. (Acervo pessoal). 

 

Assim, para a tradução intersemiótica a transmutação feita para o cinema mistura a obra 

literária com o imaginário do cineasta, como afirma Plaza (2008, p.37) ‖todo traduzir é 

conceitual e cognitivo, mas a sua compreensão começa com o sentimento espontâneo de uma 

forma. Assim, operações de análise e síntese vão mescladas como pensamento em e sobre 

signos‖. Com tudo os signos não-verbais utilizados pelo cinema contribuem para expor a 

realidade de Dorian Gray, o qual toma como nova data de nascimento o dia em que a pintura 

fica pronta. 

 
Sua personalidade desabrochara, gerando flores rubras e incandescentes. De 

algum esconderijo secreto escapara sua Alma, com a qual o Desejo viera se 

encontrar (...). Horrível da minha parte, pois mandou o quadro com uma linda 

moldura que ele mesmo desenhou e, embora sinta um pouco de ciúme do 
retrato porque é um mês mais moço do que eu... (WILDE, 2013, p.143)  

 

Dorian Gray no romance, após seu ―nascimento‖, revela seu verdadeiro eu e no cinema o 

término do quadro é comemorado com uma festa, onde todos param para admirar tal beleza 
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inigualável. Com tudo, quando a jovem Sybil Vane o declara que não vai mais atuar, o jovem a 

despreza por ela não aguçar mais sua imaginação.  

No filme, mais do que no romance é notavel o alto teor sexual nas cenas. Todavia o 

romance nos faz imaginar apenas que ele frequentava os bailes e alguns ―lugares impróprios‖. 

Na imagem a seguir podemos observar como Dorian Gray se ―divertia‖ nas noites londrinas 

provando das sensações que quisesse. ―Acredito que as mulheres apreciam a crueldade mais do 

que qualquer outra coisa‖ (WILDE, 2013, p.191), subentende-se que o cineasta mostra a 

submissão exercida pelas mulheres na era Vitoriana dita no romance de Oscar Wilde. 

 

Imagem 5: Dorian provando as ―diferentes sensações 

 
Fonte: o filme ―O Retrato de Dorian Gray‖. (Acervo pessoal) 

 

Um jovem egoísta é assim que Dorian Gray é representado no filme buscando seus 

desejos mais profundos, no qual na obra é possível chegar a mesma compreensão.  

A noite londrina é representada tanto no filme quanto na obra como uma coisa triste e 

obscura, as roupas que as pessoas usavam não tinham graça, a pobreza não o fazia sentir piedade 

daquelas pessoas, onde só procurava por aventuras. ―Sentia que esta nossa Londres cinzenta e 

monstuosa, com suas miríades de pessoas, seus esplêndidos pecadores e seus sórdidos 

pecados(...)‖ (WILDE, 2013, p.133). Com a imagem filmíca temos a visão nítida da reação de 

Dorian segundo o cineasta. 

 A diferença da leitura da obra para o filme é que no filme temos exatamente aquilo que 

o tradutor quer que vejamos enquanto na leitura da obra o leitor é responsável por criar toda essa 

ambientação. A imagem abaixo mostra exatamente isto. 
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Imagem 6: Os becos londrinos 

 
Fonte: o filme ―O Retrato de Dorian Gray‖. (Acervo pessoal) 

 

O ambiente sócio histórico da obra é bem considerado no filme ao retratar a situação de 

pobreza em que viviam aquelas pessoas e a falta de humanidade representada por Dorian. O 

filme expõe os dois ambientes frequentados pelo personagem principal, continuando com a 

crítica posta por Wilde sobre a sociedade mesquinha onde durante o dia ajudava as pessoas 

carentes junto com as mulheres no East End e, em seguida trata essas pessoas com desprezo.  

 

Contudo, as razões profundamente pessoais – bem como cultural e 
historicamente condicionadas – dos adaptadores para selecionar certa obra para 

adaptar, e o modo particular de fazê-lo, deveriam ser seriamente consideradas 

por uma teoria da adaptação, ainda que isso signifique reavaliar todo o papel da 

intencionalidade em nosso pensamento crítico sobre as artes em geral. 
(HUTCHEON, 2011, p, 136) 

 

De acordo com Pellegrini (2003) a narrativa literária está enlaçada à linearidade do 

discurso, ou seja, não pode haver pontos desconectados na narrativa. O filme começa um ano 

antes com a morte de Basil Hallward, que no decorrer da trama entendemos o motivo de seu 

assassinato, por outro lado a narrativa inicia no estúdio do pintor onde Dorian está sendo 

pintado. Fato este que pode ocorrer, pois a ordem em que as coisas acontecem no filme se dá em 

flashback, onde após o ocorrido as cenas voltam ao momento da chegada de Dorian à Londres, 

fato que não é mostrado no romance de Wilde. 

Na teoria da adaptação, segundo Hutcheon (2006), a questão não se trata de a 

representação fílmica ser fiel ou não à obra. A autora afirma que uma adaptação não é uma 

réplica. Por assim dizer não há necessidade de julgamentos sobre ser ou não fiel. O filme 

captura apenas aquilo que o tradutor considera essencial. A adaptação é o meio de manter uma 

obra literária atual, como no romance O Retrato de Dorian Gray que conta com mais uma 

adaptação recente para o cinema.  Assim, acompanhando o ritmo da sociedade. 
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Um dos temas não tão esclarecido tanto no romance de Wilde quanto no filme de Parker 

é a homossexualidade, deixando escapar apenas um detalhe que no século XIX era comum aos 

homossexuais vitorianos: uma flor do lado esquerdo da vestimenta superior, como mostrada na 

imagem a seguir: 

 

Imagem 7: Dorian admirando-se frente a um espelho  

 
Fonte: o filme ―O Retrato de Dorian Gray‖. (Acervo pessoal) 

 

A homossexualidade é retratada na obra de forma sútil, com relação ao desejo do pintor 

Basil por seu objeto de pintura, sendo este um dos fatores das duras censuras ao livro. No 

entanto, a relação ―demoníaca‖ com o quadro é significante, pois no romance não se fala de 

pacto nenhum é apenas um desejo que o jovem manifesta ao ver sua pintura pronta, ludibriado 

por Henry que exalta ao diabo no trecho do filme ele diz: ―esta é minha igreja‖ ao tomar uma 

bebida e conclui dizendo que vai colocar sua alma no altar do diabo. 

O que Dorian fala no romance é apenas um lamento – ―Como é triste! Vou ficar velho, 

feio e desprezível‖ ao ver seu quadro, enquanto que no filme isto passa despercebido, que pode 

ser interpretado com um simples olhar exalando tristeza. Para Plaza (2008): 

 
A distinção entre ―mundo visual‖ (mundo existente) e o ―campo visual‖, ou 

seja, aquilo que entra na retina como informação, leva-nos a distinção o mundo 

tal como conhecido e que, como tal, somente pode existir na memória, e o 
mundo que observo e sinto. Esta distinção entre o que se sabe, o que se sente e 

o que se vê, parece-nos fundamental para a captação do real, pois constitui a 

diferença entre a síntese dos estímulos do passado, arquivada na memória do 

eu, e o conflito aqui-agora do presente, o não-eu. (p. 46-47) 
 

Esta distinção afirmada por Plaza se aplica tanto no romance quanto no filme, no que diz 

respeito ao mundo real (não-imaginário). Através da imagem, o cinema dá vida ao personagem 
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caracterizando situações e pessoas do presente e do passado, do real e do surreal (no momento 

em que Dorian observa seu retrato).  

Das sensações descritas por Wilde, as quais Lorde Henry incentiva que Dorian as 

procure, que em busca destas sensações vê seu quadro ficando feio e ele continuando belo e 

jovem. Abaixo temos a imagem da figura demoníaca que estava no quadro poucos minutos 

antes de ser morto, assassinando assim seu próprio eu (a alma imoral), que sua consciência já 

não o deixava mais viver, caracterizada por um velho deteriorado.  

Dorian no romance, após tantas atrocidades cometidas resolve mudar, querendo uma 

nova vida, deixando tudo o que aconteceu no seu passado. Todavia era algo que o atormentava 

―nada que ele fizesse o purificaria antes que revelasse seu próprio pecado. ‖ (WILDE, 2013, 

p.309). Assim no romance o jovem decide usar a mesma faca a qual havia matado Basil 

Hallward para atacar o seu quadro.  

Contudo, no filme, Dorian não toma essa atitude de imediato, pois primeiramente o Lord 

Henry descobre o seu segredo e deixa claro para Dorian quando fala que para ficar jovem de 

novo é muito fácil só é preciso repetir as suas tolices. Desta forma, Dorian Gray percebe que o 

Lord Henry irá fazer algo com seu quadro e o tenta impedir. Todavia, ao ficar preso no quarto 

em chamas onde se encontrava seu retrato o jovem decide golpeá-lo com uma espada. 

Os objetos utilizados para destruir o quadro são diferentes, além do filme atribuir ao 

fogo, aquela sensação de que Dorian estaria indo para o inferno em nossa concepção. No 

entanto no romance o jovem parece estar realmente arrependido de tudo o que fez, ―mataria o 

passado e, quando isso acontecesse, ele estaria livre‖ (WILDE, 2013, p.311), nos mostrando que 

Dorian estaria no seu limite e tudo que queria era libertar sua alma do pecado.    

    

Imagem 8: Dorian ―golpeando-se‖ com uma espada. 

  
Fonte: o filme ―O Retrato de Dorian Gray‖. (Acervo pessoal) 
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Ao golpear o seu próprio quadro Dorian não imaginaria que ali estava a sua alma a 

desfalecer, o filme tocou um ponto essencial da sociedade seja ela, atual ou contemporânea 

algumas atitudes nunca vão mudar nas pessoas. O quadro era a personificação de sua alma que o 

filme mostrou o quão feio poderia ficar a alma de quem vive no ―pecado‖, pecado este 

representado por Wilde de forma sarcástica quando o Lorde Henry exalta que ―o pecado é o 

único colorido que resta a vida moderna‖ (WILDE, 2013, p.121). 

De acordo com Pellegrini (2003) esse tipo de representação da realidade materializada 

acomoda vários mundos possíveis, ou seja, tanto um real quanto um imaginário. O cinema é 

livre para poder criar e imaginar as mais variadas cenas, podendo inserir novas situações sem 

deixar de ser uma transmutação do romance. 

 

Nos textos realistas e modernos, o espaço se organiza em torno de um sujeito 
que o percebe, como vimos; nos textos contemporâneos, isso não acontece 

necessariamente, pois o espaço é construído e desconstruído ao mesmo tempo, 

por meio de uma série de estratégias que podem envolver desde a introdução de 

espaços estranhos no território familiar (como no fantástico), até a justaposição 
de espaços geograficamente não contíguos. (PELLEGRINI, 2003, p. 25) 

 

O romance caracterizado no cinema como narrativa moderna segundo Pellegrini busca a 

impressão de movimento e descontinuidade. Assim como Wilde apoiou-se na narrativa realista 

do século XIX, representando pinturas em quadros. O cinema utiliza-se de um ponto principal 

que é o drama do personagem Dorian Gray com o seu quadro e todo o suspense o qual ele está 

envolto, chamando a atenção do público para esse mundo surreal e imaginário, envolvendo os 

dois tempos.    

 

Considerações Finais 

 

O filme trata-se de uma adaptação do romance, em seu roteiro consta que foi baseado na 

obra literária de Oscar Wilde, com algumas adaptações que como vimos serviram para adequar 

o roteiro fílmico há um novo ambiente. Questões sociais como o papel representado pelas 

mulheres, a religião, o julgamento que é feito sobre quem não está nos padrões ditados pela 

época são elementos presentes na narrativa e explorados no cinema. O sarcasmo utilizado por 

Wilde também é presente no filme contendo um teor cômico.  

A linguagem como observamos é bastante distinta em ambos não apenas por se tratar de 

meios diferentes de disseminação de uma obra literária, mas por abranger outras culturas que 

possui outro sistema de adaptação a depender de qual área o filme será inserido toda uma 
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linguagem é utilizada para adaptar o texto a uma nova cultura perdendo assim o sentido de 

algumas coisas. 

A tradução intersemiótica são fragmentos sem estarem inteiramente ligados que se 

movimentam fazendo uma junção oferecendo um sentido completo. A transmutação de uma 

obra literária para o cinema é alvo de críticas, mas como vimos anteriormente não é obrigado a 

seguir o mesmo roteiro do livro, até porque se alongaria demais entre outros aspectos. De 

acordo com Plaza (2008) dentre os problemas da tradução os diversos tipos de raciocínio 

ocorrem imbricados na produção tradutória, pelo fato de que cada tradutor pensa de uma forma 

e querer ali registrar sua ―marca‖. 

A interpretação de outros códigos linguísticos na tradução exige do tradutor um nível de 

conhecimento da cultura a qual será traduzida, para que possa ser feita a recriação da obra 

literária. O cineasta levou em consideração às tramas principais do texto dando enfoque maior 

as aventuras e a busca do personagem principal pelas sensações de prazer. A ambientação 

histórica do filme está em comum acordo com livro, o figurino entre outros. A literatura vem 

ampliando horizontes através do cinema, assim ultrapassando gerações, pois o cinema faz com 

que a obra literária esteja sempre atual e que atraia mais público e com isso desperte o interesse 

das pessoas para o livro. 
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O EXÍLIO ENTRE DUAS PALAVRAS POÉTICAS: DRUMMOND E JOSÉ PAULO 

PAES 

 

Jardel Matias dos Santos  

(UNEAL) 

Amanda Ramalho de Freitas Brito  

(UNEAL/UFPB) 

 

Introdução  

 

A Canção do Exílio, famoso poema escrito por Gonçalves Dias, foi produzido em um 

contexto brasileiro pós-colonial, no qual havia um forte sentimento de independência e 

exaltação à pátria. Esse período, movido por obras que valorizavam o país pela sua riqueza 

natural, ficou conhecido na história como Romantismo.  

Gonçalves Dias produziu seu famoso poema longe de sua pátria amada. O autor se 

encontrava em terras portuguesas, estudando em Coimbra. Com saudades de sua terra, 

começou, naquele lugar, a escrever um poema que expressava a saudade e admiração pelo seu 

Brasil, reiterando o ufanismo inerente ao período histórico-crítico da literatura brasileira.  

Foi por meio da mais conhecida exaltação à pátria brasileira que o autor romântico 

expressou um sentimento que, mais tarde, seria usado para a produção de várias paródias de 

autores que pertenciam a outras escolas literárias. O sentimento de exílio representado na 

canção de Gonçalves Dias foi reiterado dialogicamente no poema Nova Canção do Exílio (de 

Carlos Drummond de Andrade) e no poema concretista Canção do exílio facilitada (de José 

Paulo Paes), textos escolhidos como objeto de análise do presente artigo. 

Movidos por diferentes momentos sócio-históricos, cada autor, conduzido por um 

interpretante, atribui um novo significado à palavra exílio por meio da paródia.  Para a 

tradução intersemiótica a paródia é um dos meios de recuperação da história, reescrevendo-a 

criticamente. Perspectiva também posta por Hutcheon (1989) ao destacar que a paródia é uma 

imitação caracterizada por uma inversão irônica. Nesse Sentido, ―é repetição com distância 

crítica, que marca a diferença em vez da semelhança.‖ (HUTCHEON, 1989, p. 16). 

Os textos de Drummond e Paes fazem um diálogo entre passado (Romantismo) e 

presente, modificando, assim, a perspectiva sobre o exílio expressado por Gonçalves Dias.  
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Nessa perspectiva, a escolha do exílio como temática se faz pelo objetivo de entender seu 

significado em diferentes épocas por meio, nesse caso, das produções poéticas enquanto 

agentes de (re) significação subjetivas, movidas por momentos referentes aos períodos dos 

quais são fruto (Romantismo, modernismo e concretismo). Assim, este trabalho buscará fazer 

uma análise comparativa dos poemas Nova Canção do Exílio (Carlos Drummond de Andrade) 

e Canção do Exílio Facilitada (José Paulo Paes) pelo viés da tradução intersemiótica, que 

recobrará conteúdo e forma da temática numa retomada sincrônica da história, uma vez que 

atribui novos sentidos à história e a textos produzidos anteriormente. 

Desse modo, achamos importante trazer as noções básicas da tríade semiótica – de 

signo, objeto e interpretante – a fim de entendermos o processo de (re) significação da 

temática do exílio. Nessa perspectiva, buscaremos, por meio da transmutação, explicar como 

poemas pertencentes ao mesmo sistema literário são geradores de sentidos diferentes mesmo 

um resgatando o outro. 

 

O signo e a tradução intersemiótica 

 

Para C.S Pierce (1958), é impossível que todos os indivíduos captem os objetos 

externos de uma mesma maneira, de forma idêntica e universal, isso porque, segundo os 

estudos do autor, a percepção que cada sujeito tem sobre cada objeto é movido por uma série 

de recepções e pressupostos e, dessa forma, ―a natureza relacional de signo impede que 

qualquer representação seja absoluta‖ (JEHA, 1993 p. 59). Nesse sentido, o pensamento de 

cada indivíduo é formado por uma série de signos. Segundo Pierce (1958), signo ―representa‖ 

algo, é um ―agente‖ que transmite algo do exterior à mente de um sujeito ou, como diz o 

próprio autor: ―Um signo está por alguma coisa para a ideia que ele produz ou modifica. (...) 

Aquilo pelo qual ele está é o seu objeto; aquilo que ele transmite, seu significado, e a ideia 

que faz surgir, seu interpretante‖ (PIERCE, 1958, p.).  

O signo, portanto, é, segundo os estudos de Charles Sanders Peirce, a ponte que liga os 

objetos externos à mente humana. Sobre essa questão, Santaella (1995) acrescenta: ―Um 

signo, ou representamen, é aquilo que, sob um certo aspecto ou modo, representa algo para 

alguém‖. (PIERCE, 1931, p. 23). 

Pierce (1958) explica que o signo é descrito como uma relação triádica entre o signo 

(representamen), o objeto e o interpretante, como diz Plaza (1938), ―o signo não é uma 
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entidade monolítica, mas um complexo de relações triádicas‖. Por isso, faz-se necessário 

expor as noções básicas de objeto e interpretante. Sobre o objeto, Satella (1995) explica que:  

 

(...) aquilo que provoca o signo é chamado de objeto. Signo é determinado 
por alguma espécie de correspondência com esse objeto. Ora, a primeira 

representação mental daquilo que o signo indica é denominada objeto 

imediato. Esse objeto (representação mental) produz triadicamente o efeito 
pretendido do signo (isto é, seu interpretante) através de um outro signo 

mental. Essa natureza triádica da ação é essencial para que o signo funcione 

como tal. (SANTAELLA, 1995, p. 55). 
 

O objeto, portanto, seria o que Ferdinand de Saussure chamou de significante. Nessa 

perspectiva, objeto é o elemento perceptível do signo, é, como exposto acima, a primeira 

representação mental daquilo que é indicado pelo signo, ou seja, ―aquele que o signo revela 

ou toma manifesto‖ (Plaza 1938, p.17). Segundo os estudos de Santella (1995), o objeto é que 

determina o signo.  

A ideia de interpretante, segundo os estudos de Pierce, é como o objeto será visto ou, 

melhor dizendo, interpretado pelo indivíduo – Santella (1995) explica que pode ser visto 

como algo criado na mente do intérprete. Nessa relação triádica do signo, o interpretante é a 

reação causada pelo signo. É, desta maneira, uma terceira coisa que, como sugere Pierce 

(1958), ―surgindo na mente do intérprete no momento em que ele percebe aquela primeira 

coisa (representamen), faz com que ele a interprete desta maneira, como sendo, de fato, não 

uma coisa em si, mas uma coisa que representa uma outra coisa‖.  

Nessa perspectiva, Queiroz e Aguiar (2010) explicam que o signo é o que podemos 

chamar, segundo os estudos de Pierce, de alvo-semiótico. O objeto do signo é a obra traduzida 

e o interpretante, portanto, é o efeito produzido no intérprete.  

No poema Canção do Exilo Paes e Drummond deram uma nova reação – interpretante 

– para a temática do exílio. Nesse sentido, o exílio – por si só, em sua definição, seria objeto – 

de Gonçalves Dias, seria, portanto, o signo (representamen), sendo a forma que ele fora 

representado pelo autor movido pelo tempo histórico e pelo contexto que ele vivia. É falando 

da ―nova reação‖ dos autores acerca da temática do exílio abordada por Gonçalves Dias que 

entramos na área da tradução intersemiótica.  

Segundo Plaza (1987), Roman Jakobson foi um dos primeiros teóricos a refletir sobre 

a Tradução Intersemiótica; e o primeiro a definir os tipos de tradução, que são três tipos: o 

interligual (a mais conhecida), uma tradução entre línguas distintas de textos de uma língua 

para outra (como do inglês para o português, por exemplo); a Intralingual, uma tradução de 
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textos dentro da mesma língua de origem; e a intersemiótica, que, segundo a citação de Plaza 

(1938, p.6): ―foi por Roman Jakobson definida como sendo aquele tipo de tradução que 

consiste na interpretação dos signos verbais por meio de sistemas de signos não verbais, ou de 

um sistema de signos para outro‖.  

Nesse sentido, a tradução intersemiótica é um movimento e processo que, de forma 

paradoxal, faz equivaler significados por meio de um sistema sígnico diferente. A comparação 

que será feita a seguir com os poemas Nova Canção do Exílio e Canção do Exílio Facilitada 

será por meio da tradução intersemiótica na perspectiva da tradução ―de um sistema de signos 

para outro‖, levando em consideração que as duas obras são paródias do poema de Gonçalves 

Dias. 

 

O contexto histórico como determinador de sentidos 

 

 Jeha (1993), ao falar sobre a tradução de uma obra literária para uma cinematográfica, 

explica que todo processo de tradução, quando trabalha com uma perspectiva de significação, 

segue um padrão que, segundos os estudos semióticos, explica como se processa a tradução 

intersemiótica.  Esse processo, segundo o autor, começa quando um sujeito tem contato com 

uma obra e, dessa forma, experimenta um signo (texto) que estar por ou refere-se a um 

fenômeno que cria um sentido, que, segundo os estudos semióticos apresentados 

anteriormente, chamamos de interpretante.  

Segundo Platão Et Fiorin (2001), a produção de um texto – seja literário ou não – 

dependerá do contexto histórico no qual o seu produtor está inserido. Como exposto na 

introdução deste trabalho, ao produzir a Canção do Exílio Gonçalves Dias vivia em um tempo 

movido por um forte sentimento nacionalista que exaltava o país unicamente por sua riqueza 

natural.  

Numa análise semiótica, o objeto seria o sentimento ufanista em torno do país 

retratado pelo eu lírico. O signo, dessa forma, seria a representação de um lugar, para o eu-

lírico do poema, repleto de maravilhas. O efeito que o signo causou em Gonçalves Dias foi 

um sentimento saudosista e de exílio. Dessa forma, para o eu lírico, o Brasil era uma terra 

maravilhosa que, para ele, fazia Portugal assemelha-se a uma terra estranha na qual o fazia se 

sentir um exilado.  
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Diferentemente de Gonçalves Dias, José Paulo Paes e Carlos Drummond de Andrade 

não pertenciam ao mesmo período histórico que ele - período romântico. Pertenciam a um 

período reflexivo do Brasil. Segundo Guilhermino (2013), esses autores viam o Romantismo 

como um período marcado por ―um clamor nativista que pouco contribuiu para a formação de 

um pensamento nacional‖, já que não possuía uma literatura genuinamente brasileira.  

Tendo contato com a obra de Gonçalves Dias, os autores se utilizaram da paródia para 

dar um novo significado à temática do exílio. Para Dias, o Brasil era uma terra de maravilhas, 

onde havia mais estrelas, mais flores, mais vida. Como já dito, o contexto do autor e o tempo 

histórico foram os responsáveis por estes resultados de sentidos.  

 

O exílio entre duas palavras poéticas: Drummond e José Paulo Paes 

 

Para Drummond, a pátria tão idolatrada pelos românticos do século XIX já não 

possuía tanta riqueza natural como a que os autores desse período literário se orgulhavam. 

Analisemos, pois, o seu poema:  

 

Nova Canção do Exílio 

 

Um sabiá 

na palmeira, longe. 

Estas aves cantam  
um outro canto 

O céu cintila  

sobre flores úmidas.  
Vozes na mata,  

e o maior amor.  

Só, na noite,  

seria feliz:  
um sabiá,  

na palmeira, longe.  

Onde é tudo belo  
e fantástico,  

só, na noite,  

seria feliz.  
(Um sabiá, 

na palmeira, longe.)  

Ainda um grito de vida e 

Voltar para onde é tudo belo 
E fantástico 

A palmeira, o sábia 

O longe. 
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Diferentemente de Gonçalves Dias, que produziu o poema em um país longe do seu, 

Drummond se encontrava em sua pátria. É a partir disso que percebemos que os mesmos 

objetos não possuem o mesmo significado/signo para os dois autores. Na Canção do Exílio o 

sentimento de exílio expressado pelo autor é movido por um Brasil belo e cheio de riquezas 

naturais. Já na Nova Canção do Exílio, o autor, por meio da voz do eu-lírico, expressa um 

sentimento de saudade de como a terra era anteriormente configurada.  

Drummond se aproveita da temática do exílio para expressarem seu poema Nova 

canção do Exílio, um novo signo (forma e sentido), isto é, uma nova representação do exílio 

de Dias. Um novo sentido é atribuído ao exílio no poema de Drummond, ilustrando, dessa 

forma, o que conhecemos por tradução intersemiótica, pois Segundo Plaza (1938, p. 18): 

―Todo pensamento é tradução de outro pensamento, pois qualquer pensamento requer ter 

havido outro pensamento.‖.  

O autor, tendo contato com a temática do exílio abordado por Gonçalves Dias (signo), 

atribuiu a ela (temática) um novo significado por meio da tradução. Utilizando as expressões 

―um sabiá, ―na palmeira longe‖, fala sobre um lugar indeterminado que o faz sentir-se 

exilado. Porém, diferentemente de Dias, o seu exílio é mental, pois o autor fala sobre a 

destruição que o progresso traz ao espaço natural da fauna e da flora no Brasil, identificando 

ainda o processo de colonização entrelaçado à destruição desse espaço.  

O autor percebe que a bela pátria amada idolatrada por Gonçalves Dias já não era a 

mesma, pois esta estava se transformando em uma terra estranha, assim como Portugal era 

para Dias.  

Como dito anteriormente, Drummond recupera o tema exílio, mas o ―atualiza‖. 

Movido por um contexto diferente, ele observa que o Brasil (objeto), por estar de outra forma, 

já não representa uma terra tão bela assim. Por este motivo, o autor se sente em uma terra que 

não parece mais com a sua. Drummond, dessa forma, traduz o signo de Gonçalves dias dando 

a ele um novo sentido, pois o exílio vivido no tempo de ―lá‖, não é o mesmo de o de ―cá‖.  

Outro autor que faz uma releitura da obra de Gonçalves Dias é José Paulo Paes. 

Movido por um senso crítico, Paes produz uma paródia que, recuperando a obra de Dias, nos 

faz refletir sobre o tempo histórico que foi o Romantismo. Para entender a releitura feita por 

Drummond, não é necessário que o leitor saiba a Canção do Exílio para conseguir atribuir-lhe 

sentido. Porém essa mesma lógica não se aplica à obra de Paes, visto que o leitor apenas 

entenderá a paródia do autor se tiver o conhecimento prévio da obra de Gonçalves Dias. 
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Nessa perspectiva, Paes, em sua obra Canção do Exílio Facilitada, se utiliza de todos 

os elementos do gênero paródia. A paródia é um gênero que se apropria, na maioria das vezes, 

da comédia para transmitir uma crítica. Segundo o autor, esse gênero é uma recriação de uma 

obra já existente e isso, como explica os estudos em intersemiótica, remete a tradução de 

signos, pois, como expõe Jeha (1993), o significado do signo (exílio) é transposto para outro 

sistema de signos (percepção de Paes).  Sobre esse processo, ainda segundo Jeha:  

 

Todo processo de tradução, como um ato de significação, segue este padrão: 
um indivíduo experimenta um signo (um texto) que está por ou refere-se a 

um fenômeno e que cria um sentido (...) esse sentido é um signo equivalente 

ao primeiro signo e se transforma em um outro signo. (JEHA, 1993, p. 359). 
 

 Partindo desses pressupostos, o processo que é utilizado é puramente uma tradução, 

pois, como colocado acima, segue todo o processo estabelecido pelos estudos de Plaza (1938), 

Jeha (1993) e Pierce (1958).  Para entendemos a intertextualidade e a forma que Paes recupera 

a obra de Gonçalves Dias, analisemos, pois, o poema do autor que recebeu influência da 

vanguarda concretista:   

 

Canção do Exílio Facilitada  

 
Lá? 

Ah! 

Sabiá... 

Maná... 

 
Sofá... 

Sinhá... 

Cá? 

Bah!

 

Ao lermos a obra de José Paulo Paes, percebemos que de fato não o entenderíamos se 

não possuíssemos o conhecimento acerca da obra de Gonçalves Dias, pois, como se percebe, 

o autor ―quase não fala‖, joga com versos de uma palavra numa ação sonora de quase quebra 

da palavra e quebra da frase para criar o efeito irônico da paródia sobre o processo histórico 

do Brasil, posto criticamente pela relação com a terra utópica de Gonçalves Dias. 

Analisando-o, percebemos a grande crítica que Paes faz ao sentido proposto por Dias. 

Os signos ―sofá‖ e ―sinhá‖ apontam, junto com ―sabiá‖, que o Brasil era uma terra abundante 

e bonita para o colonizador estrangeiro e seu descendente, perspectiva presente na obra de 

Gonçalves Dias, que reflete a sua própria condição de abastamento social. No poema de Paes, 

o retorno ao Brasil romantizado de Dias incide sobre o processo denunciativo da colonização, 

resultando no desfecho trágico sugerido pela onomatopeia ―Bah!‖, mostrando, em 

consequência, a permanência negativa do período histórico do século XIX. O efeito 
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interrogativo proposto pelos advérbios ―cá‖ e ―lá‖, não se refere as distinções espaciais, mas 

temporais. No poema de Paes, o ―lá‖ e ―cá‖ são relacionados ao espaço brasileiro em tempos 

distintos, passado (século XIX) e presente, apesar de a construção interrogativa mostrar uma 

aproximação histórica. Os tempos se diferem, mas a ação é de continuidade, perspectiva que 

funda o olhar irônico do eu-lírico. 

Percebemos que os signos apresentados por Gonçalves Dias tiveram um novo 

significado para Jose Paulo Paes. Com seu tom irônico, o autor atribui ao poema do autor 

romântico uma perspectiva ―mais realista‖ – uma das características posta na palavra-objeto 

dos poetas concretistas. Paes se aproveita dos pronomes utilizados por Dias para produzir seu 

tom cômico (comum nas produções paródicas), e ilustrar que nem tudo no período romântico, 

assim como salienta Guilhermino (2013), é posto de maneira lógica ao sentimento de 

afirmação de liberdade e identidade, mas, algumas vezes, mascarava a perspectiva europeia de 

espaço utópico do belo. 

A temática do exílio, portanto, para o autor, passa a ter um novo significado. Ao 

entrarmos em contato com sua obra, refletimos se o exílio retratado por Gonçalves Dias era de 

fato um exílio ou um sentimento saudosista por regalias e servidão.  

 

Considerações Finais 

 

Diante das análises, vimos que as recriações feitas pelos autores, por meio do gênero 

paródia, ilustra perfeitamente que o contexto histórico influencia diretamente na produção de 

uma obra literária e como ocorre, na prática, a tradução intersemiótica. Ter contato com uma 

obra (sistema de signos) e, por meio de um interpretante (reação do signo) atribuir um novo 

significado àquele texto, é, portanto, uma tradução. Dessa maneira, podemos observar como 

obras pertencentes ao mesmo sistema literário são geradores de sentido diferentes mesmo um 

resgatando o outro. Esse resgate, como vimos, foi necessário, já que cada autor quis atribuir 

uma significação diferente ao sistema de signos apresentados por Gonçalves Dias.  

Dessa forma, percebemos que tanto Carlos Drummond de Andrade quanto José Paulo 

Paes desconstruíram, por meio das novas significações, o sentimento saudosista do autor 

romântico, fazendo o leitor refletir sobre a obra de Gonçalves Dias a partir de uma leitura 

crítica da própria história. 
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A EMERGÊNCIA DA LITERATURA INDÍGENA: PRODUÇÃO DE UMA 

CONTRANARRATIVA EM RELAÇÃO AO CÂNONE LITERÁRIO 

 

Joel Vieira da Silva Filho  

(UFAL)
1
 

 

Introdução 

 

Datada desde meados dos anos 90 do século XX, e inserida em um contexto 

contemporâneo, a literatura indígena produz uma contra narrativa no que concerne a um novo 

olhar para o ser indígena na literatura brasileira. Assim, entender os fatores que edificam e 

constroem a narrativa literária indígena atualmente é de grande importância, pois trata-se de 

uma literatura produzida à margem do cânone literário, que produz novos efeitos de sentido 

na imagem do ser indígena, desvencilhando-se das imagens propostas na literatura canônica. 

Assim, na obra O roubo do fogo (2005), do escritor indígena Daniel Munduruku, 

podemos evidenciar que a narrativa é construída a partir da fala do indígena e dos seus 

parentes e que possui diversas diferenças das narrativas em que o indígena fora demonstrado 

na literatura romântica brasileira. Tendo em vista que a narrativa foi escrita por um escritor 

indígena, a partir de um mito, há nesta narrativa afirmação e reafirmação da identidade 

cultural do sujeito indígena. 

O conto O roubo do fogo é um dos muitos exemplos de um novo modo de escrever 

literatura. As narrativas que tratam do indígena emergem de um lugar próprio, pois quem as 

produz são os próprios indígenas, a partir de suas realidades e vivências. Assim, não recorre 

nas produções literárias a estereótipos, mas, por sua vez, busca desmistificar os que existem 

na literatura canônica, que foi muito propagada por José de Alencar. 

A nova narrativa produzida pelo próprio indígena é acompanhada de ilustrações, é 

carregada de detalhes e grafismos, e é constituída por muitos traços de oralidade, visto que a 

priori foi produzida para ser contada em comunidade para as crianças, um modo de passar de 

geração para geração seus mitos, histórias de lutas, etc. 

O roubo do fogo, apresenta a figura heroica do indígena. A narrativa, que é carregada 

de traços orais, demonstra a busca incessante do povo Guarani por um elemento natural: o 

                                                             
1 Graduando em Letras Vernáculas, da Universidade Federal de Alagoas-UFAL, Campus Sertão-Delmiro 

Gouveia.  
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fogo. Desse modo, ao se estabelecer comparações com as obras consideradas indianistas de 

José de Alencar, Iracema (1865) e O Guarani (1857)2 podemos notar que há divergências e 

contrastes no modo em que o indígena aparece nestas expressões literárias, pois, do canônico 

ao contemporâneo, a figura indígena passa por diversas transformações. 

Denominamos o conto O roubo do fogo como a nova narrativa, pois, apresenta um 

novo modo de se problematizar a figura do indígena, no que se refere à cultura, mitos, crenças 

etc. 

Assim, esta nova forma de narrar demonstra traços e características da cultura 

indígena, apontando-o como ser da natureza, que capta dela a sua sobrevivência, mas que 

acima de tudo busca preservá-la e propõe novos olhares para a demonstração do sujeito 

indígena, sujeito este que é datado e rico em manifestações culturais. Dessa forma, não há a 

intervenção do homem branco na narrativa, para o qual o índio se submete, como em O 

Guarani com Peri e em Iracema com a própria Iracema; agora, o indígena luta por seu povo, 

pela sua cultura e pelas suas crenças. 

Com isso, dentro desse contexto contemporâneo, há também outros escritores e 

escritoras que, assim como Daniel Munduruku, produzem literatura indígena a partir de seus 

respectivos lugares de fala, tais como Graça Graúna e Eliane Potiguara, além de outros que 

estão nas comunidades indígenas produzindo literatura e partilhando com o seu povo. 

Contudo, pretendemos aqui problematizar essas questões citadas, e perceber os novos 

olhares que são postos sobre o sujeito indígena a partir da nova narrativa que é produzida pelo 

próprio indígena. Dessa forma, incialmente propomos um debate acerca do cânone literário 

brasileiro, para entendermos suas raízes e os motivos da existência de um cânone na literatura 

brasileira, centrando nosso debate na representação do indígena nas obras canônicas da 

literatura, O Guarani e Iracema. 

Em seguida, produzimos um debate acerca das outras imagens que foram produzidas 

para demonstrar o sujeito indígena, destacando a emergência da literatura indígena e sua 

importância no campo da literatura contemporânea. Depois, há uma discussão centrada na 

vida e na produção literária do escritor indígena Daniel Munduruku, autor do conto O roubo 

do fogo, no qual, apresentamos características deste autor contemporâneo, no que se refere à 

sua produção. 

                                                             
2 Estes anos tratam-se do período em que as obras foram publicadas pelo autor, no decorrer do trabalho, para 

referenciar estas obras, usamos anos diferentes, anos de novas reimpressões.  
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Por fim, analisamos a nova narrativa indígena, o conto O roubo do fogo, para poder 

percebemos as marcas e as características desta narrativa, e também para entender a 

construção do herói indígena através da escrita do próprio indígena. Logo mais, tecemos 

algumas considerações acerca da emergência da literatura indígena e da sua contribuição para 

a literatura contemporânea brasileira. 

 

Cânone literário e a representação do indígena 

 

A lufada intermitente traz da praia um eco vibrante, que ressoa entre o 
marulho das vagas: — Iracema!... O moço guerreiro, encostado ao mastro, 

leva os olhos presos na sombra fugitiva da terra; a espaços o olhar empanado 

por tênue lágrima cai sobre o jirau, onde folgam as duas inocentes criaturas, 

companheiras de seu infortúnio. Nesse momento o lábio arranca d‘alma um 
agro sorriso (ALENCAR, 2010, p. 11). 

 

O cânone literário no Brasil é entendido como o conjunto seletivo de textos literários, 

estes que são considerados exemplos de leituras a serem feitas, sendo escritos por grandes 

autores da literatura brasileira de maior prestígio social e intelectual, pois no cânone só 

figuram as obras modelos e referências. Dessa forma, ―o termo (do grego, ―kanon‖, espécie de 

vara para medir) entrou para as línguas românicas com o sentido de ―norma‖ ou ―lei‖ (REIS, 

1992, p. 70)‖. Em suma, o cânone literário faz isso: mede e normatiza a literatura, 

denominando determinadas obras como aceitáveis e outras sem tanta importância.  

Dessa forma, enquanto ação majoritária há uma ascensão maior do cânone, que possui 

o poder de denominar e de validar. Portanto, a narrativa produzida na contemporaneidade é 

estigmatizada e o cânone é manifestado como a única expressão de literatura, como literatura 

boa, detentora do poder, de um discurso hegemônico, pois: 

 

O poder censura os discursos, não permite que qualquer ideia venha à tona, 

mas tão-somente permite a manifestação daquelas ideias que estão de acordo 
com as relações de poder instituídas em uma determinada sociedade. Além 

disso, o discurso reproduz o poder, tem um caráter mobilizador, ou seja, age 

sobre a realidade no sentido de reproduzir/questionar as relações de poder 

(VIANA, 2009, p. 10).  
 

Esta censura da ação dominante debatida por Viana (2009) propõe deletar a 

emergência do contemporâneo. Um exemplo é a escrita de José de Alencar que, por ser um 

autor clássico e, que possui obras canônicas, exerce uma ação dominante. 

 Além de censurar, o cânone elege obras, geralmente de escritores homens para validar 

seu poder. Dessa forma, a restrição do cânone ainda é vista com bons olhos; visto que em 
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pleno século XXI há ainda uma literatura que restringe e se fecha apenas nas obras clássicas, 

não dando espaço para outras vozes.  

Viana (2009, p. 12) diz que ―a classe dominante possui o interesse em emperrar um 

livre desenvolvimento da consciência humana [...]. Ela busca, de forma às vezes 

inintencional, impor sua ideologia, suas concepções, sua mentalidade‖. É verídico que 

enquanto dominante o cânone literário impõe sua soberania, seja nas escolas, universidades 

ou através das mídias que a sua ação é a única manifestação de literatura existente. 

Se por um lado a escrita de Alencar visava demonstrar a criação da pátria e trazer o 

indígena apenas como o selvagem a ser convertido, por outro, as imagens dos sujeitos 

indígenas levaram apenas a fins trágicos e irrisórios, como nas obras Iracema (1865) e O 

Guarani (1857) em que Iracema morre para dar origem a um povo, e Peri padece pela guarda 

fiel à Ceci. 

 

Iracema voltara com as mulheres chamadas para servir o hóspede de 

Araquém, e os guerreiros vindos para obedecer-lhe. — Guerreiro branco, 
disse a virgem, o prazer embale tua rede durante a noite; e o sol traga luz a 

teus olhos, alegria à tua alma. E assim dizendo, Iracema tinha o lábio 

trêmulo, e úmida a pálpebra. — Tu me deixas? perguntou Martim. — As 

mais belas mulheres, da grande taba contigo ficam. — Para elas a filha de 
Araquém não devia ter conduzido o hóspede à cabana do Pajé. — 

Estrangeiro, Iracema não pode ser tua serva. É ela que guarda o segredo da 

jurema e o mistério do sonho. Sua mão fabrica para o Pajé a bebida de Tupã 
(ALENCAR, 2010, p. 18) 

 

Nesta passagem, percebemos que o estrangeiro já deseja Iracema, e ela sabendo que 

guarda o segredo da jurema o repreende, porém, no decorrer da trama, Iracema não resiste aos 

encantos de Martin e se entrega a ele, quebrando o segredo. Notamos que o homem branco é 

retratado como sedutor e belo, enquanto a índia, como frágil e apaixonada pelo homem 

branco, submetendo-se aos desejos dele e satisfazendo-o mesmo que isso pudesse trazer 

prejuízos a seu povo. 

A trama demonstra uma indígena que pode desagradar ao seu povo, mas jamais 

abandonar o colonizador. Não muito diferente da obra Iracema, em O Guarani, o indígena é 

que se submete à mulher, a fiel proteção de Peri a Ceci o coloca em vários perigos. Em uma 

parte da narrativa, a prima de Ceci expressa a visão que se tinha do indígena por parte de 

todos os personagens da história, Peri era um selvagem, podia até proteger Ceci, mas não 

passava de um selvagem: 
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— Ora, Cecília, como queres que se trate um selvagem que tem a pele escura 
e o sangue vermelho? Tua mãe não diz que um índio é um animal como um 

cavalo ou um cão? 

Estas últimas palavras foram ditas com uma ironia amarga, que a filha de 

Antônio de Mariz compreendeu perfeitamente. — Isabel! ... Exclamou ela 
ressentida (ALENCAR, 1996, p. 29). 

 

Em O Guarani, as ações da personagem Isabel é a concretização da visão colonizadora 

e estereotipada do indígena, pois é visto como ignorante e animal. Porém, o indígena continua 

a se submeter aos desejos de sua dona, abandona sua família e seu povo e vive para proteger 

sua senhora, mesmo sendo desprezado por Isabel e por D. Lauriana. 

Por muito tempo se teve essa ideia de que o indígena deveria aparecer na literatura 

desse modo, sendo desprezado e desvalorizado, como demonstrado pela personagem Isabel. 

No entanto, é importante salientar que Alencar não era índio, ele falava do índio através de 

uma visão estereotipada, muitas vezes europeizada, exaltando o invasor que aparece nas obras 

indianistas como seres bonzinhos, no qual a índia se apaixona e promete todo o amor, como 

Iracema, ou como D. Antonio Mariz para com Peri, que promete abrigo à Peri por ter salvado 

sua filha Cecília. 

 

— Não há dúvida, disse D. Antônio de Mariz, na sua cega dedicação por 

Cecília quis fazer-lhe a vontade com risco de vida. É para mim uma das 
coisas mais admiráveis que tenho visto nesta terra, o caráter desse índio. 

Desde o primeiro dia que aqui entrou, salvando minha filha, a sua vida tem 

sido um só ato de abnegação e heroísmo. Crede-me, Álvaro, é um 

cavalheiro português no corpo de um selvagem! (ALENCAR, 1996, p. 40, 
grifos meus). 

  

Porém, para compreendermos as escolhas de Alencar ao demonstrar um indígena 

selvagem e submisso devemos levar em consideração o momento histórico da sociedade, pois 

este fator é muito responsável pela perpetuação das ideias canônicas. Uma sociedade 

politizada pelo cânone não se abre a possíveis reflexões, dessa forma, é importante destacar 

que embora seja uma proposta que surgiu há várias décadas, ainda hoje as relações de poder 

estabelecidas pelos canônicos definem quem deve estar entre as obras canônicas.  

É de grande valia mencionar que a ideia de cânone parte de um ―eu‖, este que está 

embasado nos princípios morais e sociais próprios, assim, como afirma Viana (2009) esse 

discurso produzido será manifestado por quem o profere, sendo a manifestação de um ser que 

tem consciência das ações pretendidas a partir de determinado discurso.  

Porém, Reis (1992), a posteriori, destaca que a literatura servirá para dar mais valor à 

escrita da elite, e assim serão desvalorizadas as culturas inferiores. As elites letradas, os 
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centros, sempre serão destacados na literatura canônica, o autor que fugir à escrita elitizada 

será desvalorizado e desprestigiado. 

Assim, a literatura indígena aponta que não existe apenas a imagem do sujeito 

indígena como fora estigmatizado em Alencar, pois, agora, o indígena fala de si, a partir do 

seu povo, da sua realidade. 

 

Outras imagens do indígena na literatura contemporânea  

 

Em tempos antigos os Guarani não sabiam acender fogo. Na verdade eles 
apenas sabiam que existia o fogo, mas comiam alimentos crus, pois o fogo 

estava em poder dos urubus. O fogo estava com estas aves porque foram elas 

que primeiro descobriram um jeito de se apossar das brasas da grande 

fogueira do sol. Numa ocasião, quando o sol estava bem fraquinho e o dia 
não estava muito claro, os urubus foram até lá e retiraram algumas brasas as 

quais tomavam conta com muito cuidado e zelo. Era por isso que somente 

estas aves comiam seu alimento assado ou cozido e nenhum outro da floresta 
tinha este privilégio (MUNDURUKU, 2005, p. 15). 

 

Em sua proposta, a literatura contemporânea volta-se para a crítica social, racial, 

cultural etc. No entanto, há um discurso que nega que a literatura possa falar dessas questões, 

do lugar que o autor se encontra. Percebemos que na literatura canônica, o ―eu‖ que escreve 

cria um estereótipo do ―outro‖, definindo-o a partir de sua intenção. Na literatura indígena, 

por exemplo, o ―eu‖ fala dele mesmo, da sua vida, da sua sociedade, das suas lutas, mas, o 

que seria a literatura indígena? 

Datada desde meados dos anos 90, a literatura indígena, grosso modo, pode ser 

definida como a nova manifestação literária em que o indígena fala de si e do seu povo. As 

expressões literárias indígenas nasceram primeiramente nas comunidades, pois, surgiram 

como histórias orais, mitos dos antepassados que eram contadas para as crianças. Ler uma 

obra literária indígena é deparar-se com uma linguagem de fácil compreensão, pois não há a 

tentativa de rebuscar a linguagem, desvinculando-se das ideias de Alencar. 

Se antes havia escritores, como o próprio José de Alencar, que falavam do indígena 

em suas obras, agora, com a literatura indígena, não se faz mais necessário um outro falar do 

indígena, pois ele mesmo fala a partir de sua vivência, sua realidade e seu lugar bem definido 

de fala.  

Os traços contemporâneos da literatura indígena são evidentes, pois as narrativas 

tratam de questões a partir de seus mitos, histórias e crenças, sendo uma literatura carregada 

de traços orais, como demonstrado neste último fragmento do conto, notamos o quanto a 
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narrativa é explicativa, pois apresenta até pormenores e explicita o querer do povo Guarani, 

bem típico de histórias infantis. 

A literatura indígena pode também ser denominada como paradigma emergente, pois, 

em meio ao cânone (paradigma dominante), busca seu espaço e reconhecimento. A isso, é 

importante mencionar que ―no paradigma emergente o conhecimento é total, tem como 

horizonte a totalidade universal‖ (SANTOS, 1999, p.65), dessa forma, o conhecimento da 

literatura indígena traz consigo métodos de inovação, desprendendo-se dos estereótipos. 

Diz-se que a literatura indígena produz uma contra narrativa, por que não há a busca 

por uma representação ou uma personificação, o indígena não precisa ser representado, ele 

precisa ser visto como ele de fato é, não como foram apontados na literatura romântica ou no 

senso comum como seres exóticos.   

Nas palavras do próprio escritor indígena ―essas duas vertentes, não dizem quem nós 

somos, elas dizem o que as pessoas acham que nós somos, o que as pessoas querem que a 

gente seja, mas não somos nem uma coisa nem outra‖ (MUNDURUKU, 2017, p. 19). Assim, 

para não cair nos achismos ou nas más demonstrações é preciso criar uma consciência 

literária que não seja opressora e que não vise a segregação ou os estereótipos, pois, de fato, o 

indígena não é um brinquedo ou uma idealização, ele existe e carece respeito. 

É preciso que compreendamos que a literatura indígena traz consigo meios sólidos a 

partir do seu lugar de fala. Ao serem passadas para o papel, há uma potência na escrita que 

antes fora demonstrada na fala. A oralidade indígena demonstra um diferencial efervescente e 

assistemático, das quais nascem produções que emergem de um campo científico cheio de 

possibilidades e de ações concretas, porque: 

 
A ciência do paradigma emergente, sendo, [...] assumidamente analógica, é 

também assumidamente tradutora, ou seja, incentiva os conceitos e as teorias 

desenvolvidos localmente a emigrarem para outros lugares cognitivos, de 

modo a poderem ser utilizados fora do seu contexto de origem (SANTOS, 
1999, p.66). 

 

Contudo, a literatura indígena, manifestando como um paradigma emergente, ao 

mesmo tempo que emerge busca mostrar que produz conhecimento, este que está embasado 

numa cientificidade comprometida com a realidade dos sujeitos que a leem, a pesquisam e 

que a valorizam acima de tudo.  
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Mas, esta cientificidade comprometedora é autoexplicativa, pois não há a produção de 

uma literatura de representação ou personificação, agora, o indígena fala de si, do seu povo e 

descontrói as ideias europeizadas e estereotipadas que foram construídas anteriormente. 

Porém, é conveniente destacar que houve e há ações que visam não dar vez à literatura 

indígena, pois busca-se silenciar a voz do indígena, não apenas na literatura, mas na sociedade 

civil. 

 

 

Daniel Munduruku: uma voz indígena no contemporâneo 

 
Sempre faço questão de dizer que sou um indígena que escreve. Alguns 

colegas escritores falam: ‗Mas, Daniel, você escreve bem… Por que tem que 

colocar literatura indígena?‘.   Respondo que, se eu não colocar literatura 
indígena, vão me comparar a José de Alencar. Não quero isso. Porque a 

literatura indigenista que ele escreveu detonou com a gente. Tem muitos 

livros de bons escritores que dizem bobagens sobre os indígenas.  Não é 
culpa deles. É o estereótipo que aprenderam e reproduzem. Hoje a literatura 

indígena é um fenômeno no Brasil. São mais de 40 autores. É importante que 

a gente reafirme de onde é que vem o que a gente escreve (Daniel 

Munduruku em entrevista a Tatiana Mendonça em dezembro de 2014). 
 

Diversos modos de se apresentar o sujeito indígena já figuraram e ainda figuram na 

literatura brasileira há alguns séculos, desde o movimento artístico do Romantismo, quando o 

Indianismo surge em rememoração ao indígena, buscando retratar o índio como personagem 

herói. Aqui é importante destacar que essa retratação era baseada em questões europeizadas, 

pois, na literatura romântica brasileira, o índio foge muito do que ele realmente era e é, sendo 

que foi muito empregado dessa forma no Indianismo por um dos seus precursores, José de 

Alencar. 

Daniel Munduruku rompe com a ideia europeizada, sua escrita é fruto de uma vontade 

de afirmar e reafirmar que o indígena é mais que uma representação. Em seus escritos, visa a 

construção de uma identidade de sujeitos que são ricos linguística, cultural e artisticamente. 

Este escritor indígena já produziu mais de quarenta obras literárias, seus livros, visam 

primeiramente atender ao público infantil e isso é muito notável na literatura indígena, pois as 

obras nascem de relatos orais, de mitos e histórias de cada povo indígena para serem contados 

às suas crianças. Dentre as diversas obras deste autor podemos citar: Coisas de índio (2000), 

O sinal do pajé (2003), O segredo da chuva (2006) e O sumiço da noite (2006). Pelos títulos 

destes livros é bem notável que se tratam de histórias para o público infantil. A narrativa 
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produzida por Munduruku, possui termos indígenas e é uma narrativa de fácil leitura, 

acompanhadas quase sempre de ilustrações e de personagens narradores. 

A representação de indígena apresentada nas obras indianistas de José de Alencar, 

seguem para o mesmo destino: o indígena se submete ao homem branco e sofre ou morre no 

final morre. O heroísmo do indígena está no fato de morrer/sofrer para dar origem a um povo, 

ou então para que algo de melhor possa acontecer.  

Diferenciando-se desse ideal e dessas propostas, há atualmente escritores indígenas 

que são agentes do contemporâneo, como Daniel Munduruku, que emergem com vozes de 

afeto e refazem a ideia do ser índio na literatura brasileira. 

A voz de Daniel Munduruku emerge como uma crítica às ditas representações 

anteriores, nas quais o indígena morria, submetia-se e sofria para satisfazer aos devires do 

colonizador. Dessa forma, a escrita deste autor, muito embasada nos traços orais do povo 

indígena, demonstra a urgência de se falar de um indígena não estereotipado, de um indígena 

que não precisa ser submetido ao colonizador, mas de um indígena que luta pelo seu povo. 

Munduruku, em uma entrevista cedida à Breno Ribeiro em fevereiro de 2010, quando 

questionado sobre o que a literatura indígena teria a nos ensinar, disse: 

 

A gente tem uma preocupação em educar a sociedade, em fazer com que ela 

perca seus preconceitos e passe a olhar o índio como um igual, como parte 
do povo brasileiro. Por isso, a nossa literatura não pode ser superficial, ela 

tem que inserir o leitor no cerne da cultura indígena. Nós colocamos a nossa 

riqueza a serviço da Nação. 
 

É através dessa vontade de educar a sociedade que em O roubo do fogo, Daniel 

Munduruku narra de forma sucinta, mas forte, a luta do povo Guarani pelo fogo, e apresenta 

uma nova visão de herói indígena com a coragem do personagem Nhanderequeí. 

Assim, em suas narrativas, Daniel Munduruku visa proporcionar um novo olhar para 

os povos tradicionais, e através da sua escrita busca demonstrar a coragem dos indígenas, não 

recorrendo a velhos estereótipos, porém dando ênfase ao indígena que luta por si, mas, acima 

de tudo pelo bem do seu povo. 

 

O roubo do fogo: outras imagens para o sujeito indígena e seus elementos culturais 

 

Diferenciando-se dos pressupostos de José de Alencar, em O roubo do fogo, um conto 

mítico do povo indígena Guarani que falam às línguas M‘Bia, Nhandeva e Kaiowá, 
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pertencentes à família Tupi Guarani e ao tronco Tupi, há o debate que parte de um lugar de 

fala próprio do indígena. Não é simplesmente um mito, é a vida deste povo enfincada nos seus 

mistérios e crenças.  

A linguagem presente em O roubo do fogo é carregada de emoções e ações. Os 

elementos culturais indígenas são postos na narrativa, mas, desta vez, o indígena não os 

abandona, ele o valoriza e o protege. A respeito da produção literária indígena, ao ser 

entrevistado por Cernicchiaro, Munduruku (2017, p. 18), fala: 

 

Gosto de pensar que estou ajudando o Brasil a olhar para os povos indígenas 
sem o crivo dos estereótipos, sem a venda da ignorância, porque isso 

ajudaria todos nós a termos uma ideia mais objetiva do nosso processo 

histórico, colocando os povos indígenas nos lugares onde eles escolhem, ou 

seja, como seres humanos, portanto, cheios de problemas, de dificuldades, 
com tentativas de responder às angústias da existência, com a possibilidade 

de serem pessoas violentas, ciumentas, raivosas, como todo ser humano.  

 

A literatura indígena aponta um novo modo de ser ver o indígena na literatura 

brasileira, e colabora para que o leitor fuja das ideias mecanizadas. Em O roubo do fogo, há 

uma luta constante pela busca do fogo, visto que o povo Guarani não possuía este elemento, 

nem sabia produzi-lo. Só quem possuía o fogo eram os urubus, que iam até o sol e pegavam 

brasas e detinham esse elemento, porém não compartilhavam com ninguém: 

 
É claro que todos os urubus tomavam conta das brasas como se fosse um 

tesouro precioso e não permitiam que ninguém delas se aproximasse. Os 

homens e os outros animais viviam irritados com isso. Todos queriam roubar 
o fogo dos urubus, mas ninguém se atrevia a desafiá-los (MUNDURUKU, 

2005, p. 15). 

 

Neste fragmento percebemos os detalhes presentes na narrativa, é notável que a 

narrativa escrita segue o roteiro da narrativa oral, com sua carga de detalhes e ações. A 

posteriori, na trama, é demonstrado a emergência do guerreiro Nhanderequeí, que decide 

armar um plano para capturar o fogo, conseguindo depois de muito esforço. Aqui, 

percebemos como a narrativa é detalhista, pois enfoca a partir de determinado momento a 

coragem do personagem herói, o guerreiro Nhanderequeí que ousa fingir-se de morto para 

roubar o fogo dos urubus: 

 

Todos concordaram e procuraram um lugar para se esconder. Não sabiam 

por quanto tempo iriam esperar. Nhanderequeí deitou-se. Permaneceu 
imóvel por um dia inteiro [...] O herói permaneceu o segundo dia do mesmo 

jeito. Sequer respirava direito para não criar desconfianças nos urubus que 

continuavam rodeando seu corpo. Foi no fim do terceiro dia, no entanto, que 
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as aves baixaram as guardas. Ficavam imaginando que não era possível uma 
pessoa fingir-se de morta por tanto tempo (MUNDURUKU, 2005, P. 16). 

 

Aqui, notamos o processo de construção do herói indígena, pois enquanto em Iracema 

e O Guarani, Iracema e Peri submetiam-se ao homem branco, neste conto, Nhanderequeí 

submete-se a seu povo, não como obrigação, mas como meio de obter o que o povo almejava.  

A narrativa é construída de modo a instigar o leitor a possuir um olhar mais 

aprimorado no ato do guerreiro Nhanderequeí, que se propõe a realizar o que fosse preciso 

para conseguir o fogo. E, com sua coragem e ousadia, a narrativa começa a se desenvolver, 

pois é a partir de sua ação que acontece o clímax do conto, o momento da captura do fogo. 

Assim, devido a todo o esforço e heroísmo de Nhanderequeí o povo lutou e conseguiu o fogo 

para suas utilidades, porém, graças também a esperteza de outro herói presente na narrativa, o 

pequeno Cururu:  

 

Acontece que, por trás de todos, saiu o pequeno cururu, dizendo: - Durante a 

luta os urubus se preocuparam apenas com os animais grandes e não notaram 
que eu peguei uma brasinha e coloquei na minha boca. Espero que ainda 

esteja acesa. Mas pode ser que... - Depressa. Pare de falar, meu caro cururu. 

Não podemos perder tempo. Dê-me esta brasa imediatamente - disse 

Nhanderequeí, tomando a brasa em suas mãos e assoprando levemente 
(MUNDURUKU, 2005, p. 18). 

 

Um debate assíduo e preciso emerge a partir das análises das obras O roubo do fogo, 

Iracema e O Guarani, a diferença na construção dos personagens é de fato extrema, pois, 

enquanto Iracema quebra o segredo da Jurema e mantém relações com Martin, ela demonstra 

a sua submissão aos desejos do colonizador. Quando Peri se submete a ser preciso morrer, 

mas não a desagradar a Ceci e deixa seus parentes e família para cuidar da donzela, prova que 

o indígena pode abandonar seus costumes e riquezas para oferecer-se ao colonizador, por 

outro lado, Nhanderequeí e Cururu lutam com garra, bravura e esperteza para conseguir o 

fogo, demonstrando assim a garra do povo indígena. 

Não há a presença do colonizador (como centro e/ou condutor da narrativa) na trama 

indígena produzida pelo escritor indígena. Criou-se esta ideia no Brasil, de que falar do 

indígena precisa colocar o colonizador como ápice do debate. É importante salientar que a 

história sempre é distorcida e o que invade acaba sendo ajudado pelo que foi invadido. 

Por diversos motivos há de se colocar em debate que há a contradição de concepções 

de heróis diferentes nas obras de Alencar e de Munduruku. Dessa forma, é de grande 

importância destacar a emergência da literatura indígena, que produz essa contra narrativa em 
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relação ao cânone literário, no qual, o próprio indígena fala do indígena sem desmerecer seu 

povo. Dessa forma, Graúna (2012, p. 275) diz que ―fazer literatura indígena é uma forma de 

compartilhar com os parentes e com os não indígenas a nossa história de resistência, a nossas 

conquistas, os desafios, as derrotas, as vitórias ou como fizemos na roda de conversa de 

escritores e artistas indígenas‖. 

Todavia, a literatura indígena produz um discurso que não é personificado, 

representado ou demonstrado, mas sim, um discurso de si mesmo, das suas origens, dos seus 

rituais e conhecimentos, um discurso potente e preciso em contraposição às noções 

estereotipadas e limitadas das expressões literárias em que o índio foi demonstrado 

anteriormente. Não se fala em desmerecimento às obras de Alencar ou de qualquer outro 

escritor que tenha falado do indígena, propõe-se um debate sobre essas concepções 

idealizadas, porém, que descende de uma soberania na literatura brasileira, que precisa ser 

repensada.  

No final do conto, após a demonstração de coragem do herói Nhanderequeí, o povo 

Guarani guarda o fogo, o tão esperado elemento, e: 

 

Percebendo que tudo estava sob controle, o herói ordenou que seus parentes 
encontrassem madeiras canelinha, criciúma, cacho de coqueiro e cipó-de-

sapo e as usassem sempre toda vez que quisessem acender e conservar o 

fogo. Além disso, o corajoso herói ensinou os Apopocúva a fazer um 

pilãozinho onde guardar as brasas e assim conservar o fogo para 
sempre. Dizem os velhos desse povo que até os dias de hoje os Apopocúva 

guardam o pilãozinho e aquelas madeiras (MUNDURUKU, 2005, p. 19). 

 

Com isso, o fogo passou a ser posse do povo Guarani e foi passado de geração para 

geração. Assim, o título do conto demonstra essa ação de roubar, para preservar o elemento 

essencial e vital aos povos. A construção dessa narrativa reforça o novo modo de se ver o 

sujeito indígena na literatura, não apenas como um mero personagem, mas, como aquele 

personagem que luta e que é destemido. 

Com isso, a literatura indígena é mais que uma personificação estereotipada, é a ação 

de indígenas que mostram que também produzem a arte literária, e que falam daquilo 

dominam e que os pertence. 

A escrita sólida de Daniel Munduruku e a ousadia da literatura indígena inova no 

modo de se ver o sujeito indígena na sociedade brasileira. Pensando na sala de aula, através 

desta literatura o professor pode estabelecer comparações e provocar seus alunos a entender o 

processo de colonização e de estereotipação do indígena. A narrativa indígena não serve 
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apenas para aulas de português, em outros componentes a sua manifestação seria também 

muito proveitosa. 

O modo como é apresentado o indígena em O roubo do fogo nos leva a perceber que 

não é apenas uma ação de desmistificação de rótulos e estereótipos, mas, de potência afetiva e 

diversidade multicultural que os indígenas possuem.  

 

Algumas considerações  

 

Entretanto, é conveniente destacar que a contranarrativa produzida pela literatura 

contemporânea indígena brasileira é em suma satisfatória, emergente, e mais, produzida pelo 

próprio indígena, a partir de seus respectivos e sólidos lugares de fala. E, nestes lugares, 

busca-se produzir uma nova imagem do que vem a ser o sujeito indígena, fugindo de 

estereótipos e submissões. 

Debater essa emergência em meio a uma sociedade que denomina o que é ou não 

literatura e não base das relações de poder que exclui a emergência da literatura 

contemporânea é de fato difícil, porém, necessário, pois não podemos nos calar, mesmo que o 

sistema nos queira silenciados e quietos. A produção literária de Daniel Munduruku, Graça 

Graúna, Eliane Potiguara e tantos outros autores indígenas contemporâneos são a 

concretização da reciproca às produções referentes aos indígenas, partindo de lugares 

estereotipados. 

Desse modo, a literatura indígena clama! Nós3 queremos falar, nossa voz mesmo 

estando rouca, ainda está viva! Nosso corpo não aguenta ser prisioneiro, nossas raízes, nossas 

histórias precisam ser respeitadas. Ah! Nós não queremos apenas falar! Nós falamos, 

provocamos e gritamos! A literatura indígena é viva, respeite nossa voz, nossa vez, nosso 

povo! 
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DE ―ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS‖ A ―GYPSY‖: UMA ANÁLISE DOS 

INTERTEXTOS NO PROCESSO TRADUTORIO E ADAPTATIVO 

 

Luzinaldo Alves de Oliveira Júnior  

(Claretiano – Centro Universitário) 

 

Introdução 

 

As influências dos clássicos literários estão presentes na maioria das produções no 

meio midiático hoje em dia. Dessa forma, do telespectador é esperado a consciência leitora 

dos clássicos literários para a percepção as menções implícitas do literário no fílmico. Pois, 

por muitas vezes os intertextos não referenciam o autor de forma direta. Recentemente a 

Netflix lançou em seu catálogo a série Gypsy (2017), criação de Lisa Rubin, a qual utilizamos 

como objeto de pesquisa para desenvolver o presente artigo, comparando-a com o clássico da 

literatura Inglesa  Alice no País das Maravilhas (1865), de Lewis Carroll, o qual percebemos 

influências na composição das personagens, elementos de cena e temas abordados, pontos 

estes que interligam as obras aqui mencionadas a níveis intertextuais.  

A intertextualidade é uma das áreas oriundas da literatura comparada, a mesma é 

definida como ―a comparação de uma literatura com outro ou outras, e a comparação da 

literatura com outras esferas da expressão humana‖ (CARVALHAL, 1998, p. 74). A presente 

pesquisa trata-se de uma investigação analítico-critica entre ambos os sistemas, onde 

procuramos averiguar cenas no seriado provenientes do literário a fim de explorar as 

convergências e divergências. 

Para tanto, utilizaremos a teoria da adaptação, de Linda Hutcheon (2011) e Tradução 

Intersemiótica, de Júlio Plaza (2001), visto que nossa pesquisa visa não só comprovar os 

intertextos, mas também enfatizar como se dá o processo de transcriação dos mesmos de um 

sistema semiótico a outro, justificando assim as divergências no processo criativo; entre 

outros autores que versam sobre a narrativa e o espaço em ambos os sistemas signicos. 

 

Intertextualidade, tradução e adaptação 
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A realização da presente pesquisa se deu a partir de uma analise comparativa entre o 

texto literário e o audiovisual, com intuito de catalogar os elementos intertextuais 

provenientes da literatura de Lewis Carol, Alice no País das Maravilhas (1865). Para tanto, 

selecionamos algumas cenas do primeiro capítulo da série Gypsy (2017) produzida pela 

Netflix. 

Sobre a noção de intertextualidade Kristeva nos afirma que, ―todo texto se constrói 

como mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação de outro texto. Em lugar da 

noção de intersubjetividade, instala-se a de intertextualidade‖ (KRISTEVA, 1974, p.64), pois 

o texto contemporâneo seja ele literário, fílmico ou seriado, pode trazer em sua essência 

elementos que fazem referência a textos anteriores de forma implícita. 

A intertextualidade implícita acontece quando ―se introduz, no próprio texto, intertexto 

alheio, sem qualquer menção explícita da fonte, com o objetivo quer de seguir-lhe a 

orientação argumentativa, quer de contradita-lo‖ (KOCH, 2008, p. 30), concordando 

plenamente com o que propomos aqui, não só apenas expor os intertextos, mas fazer com que 

o leitor possa reconhecê-los por meio de sua consciência leitora, ou até mesmo passar a 

conhece-los através de nossa pesquisa. 

No processo de tradução de uma obra literária para o sistema audiovisual, acontece a 

negociação entre os papeis que os signos presentes no texto desempenharão na tela. De acordo 

com a definição de Júlio Plaza sobre o conceito de tradução intersemiótica, a mesma se dá 

pela busca da transição de códigos sígnicos de maneira a reavaliar os papeis dos signos 

encontrados no texto de partida. Sobre o processo, aponta o autor: 

 

[...] numa tradução intersemiótica, os signos empregados têm tendência a 

formar novos objetos imediatos, novos sentidos e novas estruturas que, pela 

sua própria característica diferencial, tendem a se desvincular do original. A 

eleição de um sistema de signos, portanto, induz a linguagem a tomar 

caminhos e encaminhamentos inerentes à sua estrutura (PLAZA, 2001, p. 

30). 

 

Conforme é possível compreender a partir do conceito de Plaza, vemos a tradução 

intersemiótica como a adequação dos signos da linguagem literária para a linguagem 

audiovisual. Sendo assim, é sabido que ambos sistemas seguem padrões narrativos distintos, 

bem como seus artifícios intrínsecos a cada gênero. Sobre a relação entre a tradução e a 

adaptação Linda Hutcheon nos afirma que: 
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Tal como a tradução, a adaptação é uma forma de transcodificação de um 

sistema de comunicação para outro. Com as línguas, nós nos movemos, por 

exemplo, do inglês para o português, e conforme vários teóricos nos 

ensinaram, a tradução inevitavelmente altera não apenas o sentido literal, 

mas também certas nuances, associações e o próprio significado cultural do 

material traduzido. Com as adaptações as complicações aumentam ainda 

mais, por as mudanças ocorrer entre mídias, gêneros e, muitas vezes, 

idiomas e, portanto, culturas (2011, p.9). 

 

 Assim, entendemos que a tradução e a adaptação estão relacionadas pelo compromisso 

da fidelidade por meio da transcodificação, a fim de comunicar as ideias e seus sentidos de 

uma cultura para outra, adequando os significados, pois, para ambas as teorias, a tradução e 

adaptação acontece quando nos desprendemos da literalidade no processo de decodificação 

sígnica. 

 

De Alice no País das Maravilhas e Gypsy: analisando os intertextos 

 

A obra de Carroll, Alice no País das Maravilhas (1865), é um clássico da literatura 

inglesa que por diversas vezes foi inspiração para adaptações tanto na tv quanto no cinema; 

tendo essas adaptações ligações mais diretas à obra, não ―sofrendo‖ mudanças discrepantes no 

processo tradutório e adaptativo, como a permanência do título, personagens, enredo, espaços, 

salvo a ordem sequencial de algumas cenas. 

 Em 2017 a Netflix produziu a obra Gypsy, narrada através da protagonista, Jean, a 

qual é terapeuta e que acaba se envolvendo na vida dos pacientes, de maneira a observar a 

vida dos parentes ou pessoas próximas as mesmas, as quais são mencionadas durante as 

seções. O episódio o qual estamos analisando é o primeiro da série, intitulado ―A toca do 

coelho‖, sendo este o primeiro intertexto o qual nos direcionou a análise comparativa deste 

trabalho. 

 Antes mesmo de chegar a toca do coelho, observamos a personagem andando no 

centro da cidade em momento de pico, onde muitas pessoas caminham apressadas para 

chegarem aos seus destinos. Neste momento podemos correlacionar esta cena com a 

perseguição de Alice ao coelho, que repete ―Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Vou chegar 

tarde!‖ (CARROLL, 2003, p. 12), então percebemos uma ligação com o tempo entre ambas as 

obras, vislumbramos aqui a primeira intersecção. 
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Imagem 01: Gypsy (2017), série Netflix. 

 

 

Ao fim das seções a protagonista munida de seu caderno de anotações segue as 

caraterísticas mencionadas por seus pacientes e acaba frequentando os mesmos lugares em 

que sabe que pode encontrar as pessoas mencionadas, as quais têm vínculo direto com seus 

pacientes. Dessa forma, protagonista é direcionada ao Rabbit Hole (Toca do coelho), e então 

chegamos ao intertexto categorizado como implícito, o qual nos motivou a desenvolver esta 

pesquisa. 

 

Imagem 02: Gypsy (2017), série Netflix. 
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Após seguir o coelho, Alice entra na toca e começa a descobrir um mundo novo, o 

qual ela nunca havia imaginado. Na série Gypsy, a protagonista Jean, em nossa análise é a 

interpretante de Alice, a qual a partir das confidencias de um de seus pacientes, o qual 

descreve sua ex-namorada, Sidney, como pivô de sua necessidade em fazer terapia. A partir 

disso, Jean resolve ir até a cafeteria (a toca do coelho) em que Sydney trabalha, através dos 

relatos do paciente e ex-namorado da moça, o qual visualizamos como interpretante do 

coelho, pois, é através dos seus relatos que Jean consegue chegar até Sidney. 

A série aborda o subconsciente e as múltiplas personalidades que o ser humano pode 

desenvolver. A protagonista ao entrar na toca do coelho assume uma nova identidade, pois ao 

encontrar com Sidney pela primeira vez, ao ser questionada por seu nome e profissão, a 

mesma assume uma nova identidade, criando nome, profissão  e até estado civil, ou seja, um 

estilo de vida totalmente diferente da que vive, denotando assim o desejo por viver outra 

realidade. Sendo esta mais uma intersecção do literário, pois podemos relacionar com a 

citação retirada do texto de Carroll sobre Alice ter hábito de fingir ser duas pessoas: ―Mas 

agora não adianta fingir ser duas pessoas!‖ (CARROLL, 2003, p. 21). Na obra de Carroll, a 
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protagonista decide seguir o coelho não só pela curiosidade em descobrir onde o mesmo 

chegaria ao entrar na toca, mas também por estar entediada da própria vida. 

 

Imagem 03: Gypsy (2017), série Netflix.        

 

 

 Em Alice no País das Maravilhas (2008), a protagonista ao entrar em um mundo 

diferente e cheio de elementos e criaturas fantásticas a mesma se depara com situações 

inimagináveis, desde animais e objetos que falam até espaços que não comportam seu 

tamanho. Em uma das cenas no texto literário Alice precisa tomar um líquido de um frasco o 

qual modifica seu tamanho contendo ―uma etiqueta com as palavras ―BEBA-ME‖ belamente 

impressas em letras grandes‖ (CARROLL, 2008, p. 18). Comparando a citação anterior com a 

imagem 03, podemos vislumbrar uma conexão entre o remédio para ansiedade o qual a 

personagem da série toma regularmente com a porção que modifica a personagem Alice, não 

só em estatura, mas também no humor, conforme podemos analisar no seguinte trecho:  

 
―Que sensação esquisita!‖, disse Alice. ―Devo estar me fechando como um 
telescópio!‖ E certamente estava: tinha agora apenas vinte e cinco 

centímetros de altura, e o rosto se abriu num sorriso ao pensar que agora 

tinha o tamanho exato para passar por aquela portinha e entrar no jardim 

encantador (CARROLL, 2008, p. 20). 
 

Assim percebemos esta outra relação interseccional entre as obras, pois tanto Alice 

quando Jean fazem uso de substâncias que as modificam, seja uma mudança física ou 

psicológica, visto que a protagonista de Gypsy, além do remédio para controlar ansiedade, 

também faz uso de alguns tipos de drogas, como álcool e nicotina. É de suma importância 

ressaltar que, a partir de sua entrada na toca do coelho, a terapeuta Jean, torna-se Diane, 

assumindo uma segunda identidade, e com essa nova personalidade a mesma permite-se ser 
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seduzida por diversos tipos de prazeres e desejos, os quais foram despertos após a mesma 

conhecer Sidney (ex-namorada de Sam, um de seus pacientes), a qual interpretamos em nossa 

análise estar correlacionada ao Chapeleiro maluco do texto de Carroll, pois ambos sãos 

personagens as quais ajudam a protagonista a questionar-se, causando modificação em suas 

atitudes assim contribuindo para tomadas de decisões acarretando o destrinchar do enredo. 

Após entrar no Rabbit Hole, o bar e cafeteria o qual Sidney trabalha, Jean observa o 

espaço até que a reconhece, pede seu café e vai embora. Porém em seu retorno ao lugar, a 

protagonista pede por uma bebida alcoólica, e Sidney, a qual vislumbramos ser a interpretante 

do Chapeleiro, oferece a mesma vinho, fato este que nos conduz ao texto de Carroll, 

precisamente na cena em que Alice chega a floresta e se depara com uma mesa posta sob a 

árvore, ao sentar-se entre a Lebre de Março e o Chapeleiro, a oferecem vinho.  

 

Havia uma mesa posta sob uma das árvores na frente da casa, e a Lebre de 
Março e o Chapeleiro estavam tomando chá. [...] A mesa era grande, mas 

estavam todos aglomerados num de seus cantos. ―Não há lugar! Não há 

lugar!‖, gritaram quando viram Alice se aproximar. ―Há muito lugar!‖, disse 

Alice indignada, e ela sentou numa grande poltrona junto a uma das pontas 
da mesa. ―Tome um pouco de vinho‖, disse a Lebre de Março num tom 

encorajador. Alice olhou ao redor de toda a mesa, mas não havia nada a não 

ser chá. ―Não estou vendo nenhum vinho‖, observou. ―Não há‖, disse a 
Lebre de Março. (CARROLL, 2008, p. 90) 

 

Sendo assim, percebemos uma adaptação da cena em que os personagens tomam chá 

sob a árvore para um o bar e cafeteria. Abaixo, como é possível observar, a cena em que a 

Jean chega ao bar/cafeteria, lotado, e pede a Sidney por vinho, e a mesma acaba descobrindo 

que o que a garota a serve não é vinho. Dessa forma, temos a concordância entre os textos, 

literário e audiovisual, como visto anteriormente no trecho do texto de Carroll, é oferecido a 

Alice vinho, mesmo não havendo. Assim, os textos discordam nas informações, porém, 

convergem nos elementos presentes no enredo, como o vinho e o espaço (visto que Alice 

percebe que há espaço na mesa para sentar, por mais que os personagens enfatizem não haver; 

contrapondo a ideia do bar, na série, estar cheio, porém a Jean consegue achar lugar próximo 

ao balcão para sentar). 

 

Imagem 05: Gypsy (2017), série Netflix. 
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Uma das primeiras semelhanças entre as personagens Sidney e o Chapeleiro é que 

ambos usam frases de efeito para fazer com que as protagonistas reflitam. O Chapeleiro 

através da charada, ―Por que um corvo é parecido com uma escrivaninha?‖ (CARROLL, 

2008, p. 91) e Sidney com uma citação de Thoreu: ―Como é inútil se sentar e escrever sem ter 

antes encarado a vida‖. 

 Como podemos observar, ambos os personagens provocam reflexão nas protagonistas 

através de seus discursos, aproximando-os por convergência, não apenas pelo discurso, mas 

também pela característica de um espírito aventureiro. 

 

Considerações Finais 

 

É valioso mencionar que, nossa análise é apenas sobre o primeiro capítulo da série, o 

qual traz em seu título o intertexto que nos despertou o interesse pela presente pesquisa. 

Contudo, acreditamos que nosso trabalho possa estimular os pesquisadores que se interessam 

pela obra em fazer suas próprias pesquisas referentes as obras em questão, construindo suas 

análises a partir do que expomos aqui. Bem como a abordagem a qual utilizamos para 

fomentar nossa análise por meio da teória da tradução intersemiótica e adaptação com foco 

nos intertextos e suas intersecções entre o clássico e o contemporâneo, por meio de uma 

análise comparativa, entre enredo, personagens e elementos. 
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O maior desafio em compor nossa análise não foi apenas o de identificar os elementos 

e interliga-los aos personagens, mas principalmente explanar de maneira sucinta as 

complexidades nas escolhas do processo tradutório e adaptativo, como também esclarecer o 

ponto em que as teórias anteriormente citadas se interligam, por meio da transcodificação. 

Sobre a transcodificação entre os sistemas signicos ocorridas durante o processo 

tradutório e adaptativo do universo literário ao audiovisual Brito (2006, p.29), nos afirma que 

―somente a ‗transposição‘ não trai nem um nem outro, situando-se na interface dessas duas 

formas de expressão artística‖. Para o autor a negociação entre ambos os campos semióticos 

são seladas por meio da adequação dos signos entre os sistemas, desvinculando-se do papel de 

submissão. 

A partir de toda a tessitura teórica exposta em nosso artigo, podemos concluir que as 

divergências no processo tradutório/adaptativo só enriquecem as obras provenientes dos 

clássicos, visto que uma tradução e/ou adaptação que segue a sombra do original não poderá 

fazer refletir para além do que já foi construído pelo autor anterior, não proporcionando 

contribuição de valor para a posteridade, além de mera cópia do original. 
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IMAGENS DO FEMININO NO ROMANCE SÃO BERNARDO DE GRACILIANO 

RAMOS 

 

Maria Edilene Justino 

(UFPB) 

 

Considerações Iniciais  

 

No momento em que as mulheres começam a tomar parte na elaboração do 

mundo, esse mundo é ainda um mundo que pertence aos homens.  
Eles bem o sabem, elas mal duvidam. 

 (BEAUVOIR, 1970a, p.15) 

 

Durante séculos a mulher viveu a sombra do homem como se não fosse capaz de 

pensar, falar e ou agir por si mesma. Obviamente, esta não é apenas uma realidade da mulher 

brasileira, mas da maioria de nós em volta do mundo, dos séculos e das sociedades cujas 

mentalidades fundamentavam-se nas ideias de que, enquanto os homens louvavam a Deus por 

tê-los ‗escolhido‘ para nascerem homens, livrando-os da terrível ‗desgraça‘ que implicava em 

se ser Mulher à época, as Mulheres, as Judias em especial, agradeciam a este mesmo Deus 

pelo privilégio de tê-las feito conforme o seu desejo de Pai Maior e tê-las feito nascer Mulher, 

conforme a obra e a graça de sua Paternal e Divina Sabedoria e Vontade, essa nossa 

compreensão encontrou respaldo nas pesquisas e ideias filosóficas da francesa Simone de 

Beauvoir, com o Volume II de sua obra O Segundo Sexo: a experiência vivida (1945).    

As mudanças sócio históricas e culturais ocorridas ao longo dos séculos têm 

conduzido nós mulheres a uma mudança tanto de percepção, quanto de ação propriamente 

dita, pois já não cabe mais seguir na condição de espectadoras dos deslumbramentos 

masculinos, nem tão pouco seguir fomentando aplausos para aqueles que, ao longo de muitos 

séculos verdadeiramente acreditaram-se superiores a nós mulheres. Atualmente continuamos 

sendo convidadas, por diversos meios, a compreendermos o que significa, ainda hoje, pensar 

sobre o fato de que ―Legisladores, sacerdotes, filósofos, escritores e sábios empenharam-se 

em demonstrar que a condição subordinada da mulher era desejada no céu e proveitosa à 

terra‖ (BEAUVOIR, 1970b, p.16).  

Embora já passadas algumas décadas, teria a afirmativa da supramencionada filósofa 

deixado de ser uma verdade, a verdade daqueles que sempre criaram livremente suas próprias 
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verdades?. Em prosseguimento as tantas tentativas de respostas à pergunta de Beauvoir, 

(1970a, p.12) ―Por que as mulheres não contestam a soberania do macho?‖, a obra São 

Bernardo (1834) do tão aclamado pela crítica literária, o alagoano Graciliano Ramos surge 

como uma oportunidade a mais de, por meio de sua narrativa literária romancista, ampliar as 

discussões acerca das imagens do feminino, da mulher, que estão postas na obra em questão, e 

que na realidade, apresenta um grande leque de verossimilhança entre seus personagens 

femininos e masculinos, e os hábitos, costumes, imposições sociais e formas de tratamento 

entre os gêneros na década de 1930.  

A título de informação, o jornalista, político, sujeito afeito a militância e, 

sobremaneira, escritor de romances, contos, crônicas e cartas de amor Graciliano Ramos, 

nasceu em 27 de outubro de 1892, em Quebrangulo – Alagoas. Viveu a maior parte de sua 

vida em algumas cidades do Nordeste Brasileiro: Buíque, Pernambuco, Viçosa e Maceió 

(AL).  Dentre suas obras mais notáveis publicadas em vida estão: Caetés (1933), São 

Bernardo (1934), Angústia (1936) e o Texto Baleia que em seguida deu vida à obra Vidas 

Secas (1938). Em 1940 teria ingressado no Partido Comunista Brasileiro (Ao lado de Luís 

Carlos Prestes). Enquanto que, em 1952, dedicou-se a viagens aos Países Europeus, em 

especial a União Soviética. Ao retornar a sua Pátria de origem, o celebre romancista brasileiro 

tendo vivido apenas 60 anos, nos deixou em 20 de março de 1953, no Rio de Janeiro.  

Dentre suas obras póstumas de maior destaque estão: Histórias de Alexandre (1944), 

Memórias do Cárcere (1953), Viagem (1954), dentre outros. Sem esquecer suas obras 

Infanto-Juvenis: A Terra dos Meninos Pelados (1939), Alexandre e Outros Heróis (1962), O 

Estribo de Prata (1984) e Minsk (2013). Há entre os críticos literários o questionamento 

acerca de qual seria seu romance de maior relevância, Angústia (1936), que marca o período 

no qual o escritor foi preso, quando acusado de ser Militante Comunista, ou se seria Vidas 

Secas (1938), por ser a obra que melhor representa a verossimilhança do que era o cenário 

político brasileiro, em decorrência do governo da dita Era Vargas (1930 – 1945).   

A obra São Bernardo, escolhida para análise, faz parte das supramencionadas obras de 

Graciliano Ramos, da segunda metade do Modernismo Brasileiro, conferindo-lhe o posto 

daqueles que escreveram os mais notáveis Romances da categoria Modernista/Regionalista, 

justificando assim tanto as premiações recebidas em vida, quanto às póstumas de suas obras. 

Pois, para além de poder ser considerado uma das narrativas de maior vulto historiográfico 

que apresenta, registra, e dar pistas do que foi a sociedade brasileira de 1930, foi aqui tomado 
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por instrumento metodológico que, em análise, se configurou como ponte para a percepção 

das imagens do feminino nas relações de gênero no Brasil do governo Varguista, onde o 

autoritarismo masculino pretendia silenciar aquelas que, a época, conquistou o direito ao voto, 

foi inserida na vida econômica do país quando iniciou sua atuação nas fábricas, embora ainda 

estivessem trilhando, a passos comedidos, o caminho da conscientização  para a reivindicação 

e a efetivação de alguns de seus direitos.    

Mudar hábitos socialmente constituídos embora seja tarefa custosa, é também uma 

oportunidade de compreendermos enquanto mulher, especialmente, a forma como já fomos, 

como estamos e como pretendemos ser vistas e representadas socialmente, papel a que a 

análise desta obra também se prestou. Contudo, vale a ressalva de que nesta relação dialógica 

entre homens e mulheres e não entre seres humanos, como deveria ser, é viável refletir que ―a 

definição do eu se dá mediante o relacionamento com outrem. No entanto, é importante que 

não se veja nisso um processo unilateral e retalhador‖ (RODRIGUES, 2012, p.882).  

 

Percurso Metodológico   

 

No presente estudo, destacou-se a possibilidade de diálogo entre a obra ficcional, o 

romance São Bernardo, de Graciliano Ramos e alguns textos teóricos que dialogam com 

textos que remetem ao mesmo período da obra em questão, com informações sócio históricas 

e culturais, e de preferência que abordam as representatividades da mulher e do feminino da 

década de 1930, mas considerou-se especialmente as representações captadas a partir do olhar 

do narrador personagem Paulo Honório (P.H).  

Vislumbrou-se a compreensão das imagens dos personagens femininos que nos foram 

reveladas pelo narrador personagem Paulo Honório, construídas ao longo da obra em questão. 

Com o intuito de identificar quem são essas mulheres, que função desempenhava e como 

eram tratadas por Paulo Honório, levando-se em consideração que, em se tratando de um 

texto ficcional em prosa, inicialmente realizou-se a macroanálise, considerou-se, pois, que, ―a 

ação interna passasse na consciência ou/e na subconsciência da personagem‖ (Moisés, 2007, 

p. 89),  

 
[...] toda a tarefa da análise literária pretende o conhecimento da 

macroestrutura global de uma obra, e apenas ao realizá-lo poderá considerar-

se terminada: a macroanálise final de um romance, novela ou conto permite 

conhecer tudo quanto passava despercebido ou obscuro, ao mesmo tempo 
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que projeta dúvidas sobre recantos julgados, indevidamente, esclarecidos 
(MOISÉS 2007, p. 89).  

    
 Para tanto, foram selecionados trechos nos quais se buscou conferir resquícios e pistas 

quanto à forma como a mulher era vista e quais eram ‗as coisas‘ que lhes eram socialmente 

licitas ou não, relacionando-as com as imagens sociais da mulher e do feminino, na década de 

1930, enquanto período de criação e publicação do romance aqui evidenciado. Tomamos estes 

fragmentos para apreciação e análise, mas não obedecemos a uma ordem cronológica, visto 

que a narrativa da obra São Bernardo é iniciada do final para o começo, mas sobremaneira, 

atentou-se para os fragmentos que permitiram as interpretações que mais se aproximaram 

da(s) temática(s) as quais nos reportamos inicialmente, das já ditas imagens do feminino.  

  Optou-se por escolher os fragmentos da obra considerando-se a ênfase que se 

pretende dar aos temas como: formas de tratamento e relacionamento entre os gêneros, modos 

de conceber e de lidar com o feminino, pontos de vista e opinião sobre esse feminino, 

concepções acerca dos personagens mulheres que vão surgindo na obra e, por fim, as opiniões 

do personagem Paulo Honório acerca das ‗coisas‘ que a Mulher ‗pode ou não fazer‘, de 

acordo com as regras vigentes na sociedade brasileira na década de 1930.      

Contudo, em consequência do vasto número de personagens, optou-se por mencionar, 

de forma breve, a algumas: Germana, Rosa, e Dona Marcela, e de forma mais aprofundada, as 

que mantinham laços de maior proximidade com o narrador personagem Paulo Honório, a 

saber: A Velha Margarida, Maria das Dores, Dona Glória e Madalena, com ênfase especial 

em Dona Glória e Madalena, as que contestavam a autoridade de seu Paulo Honório.  

 

Imagem(ns) do(s) outro(s): a mulher na década de 1930  

 

Segundo Moreira (1997), quanto às relações entre homens e mulheres na sociedade, 

visto que ela enfatizou a Sociedade Paulista na década de 1930, tais relações ao ser analisadas 

pela Imprensa Ferroviária, constatou que,  

 

Tais manifestações apontavam para a existência de tensões e reordenamentos 

nas relações entre os sexos. Neste sentido, tornou-se evidente a construção 
de imagens que remetem a preocupações em torno do "perigo feminino" e da 

assunção dos papéis sexuais, principalmente na vida conjugal (MOREIRA 

1997, p. 23-24). 
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Ainda de acordo com a mesma autora, a ideia do ―perigo feminino‖ se espalhou de tal 

forma na imprensa ferroviária Paulista, na forma de poemas, crônicas, piadas, caricaturas e 

etc., que a imagem da mulher foi elevada ao sentido mais amplo da palavra embusteira, 

aquela que não era merecedora de confiança, de tão engenhosa, falsa e dissimulada que 

conseguia ser, de forma que, tanto a mulher quanto o casamento, passaram a viver sob a 

suspeita do vigilante e desconfiado olhar masculino naquela sociedade patriarcal machista. 

Em outras palavras, a mulher não era merecedora de confiança de vez que a ela era destinada 

a imagem da negatividade, aquela que tem cara de ‗anjo‘, mas que está a serviço do mal.  

A proibição da expressividade dos sentimentos das/pelas mulheres em relação aos 

homens, em certa medida, se configurava como uma espécie de violência simbólica a que 

eram submetidas, além de ser a evidência de que, ao homem cabia tudo, inclusive o 

julgamento de que a mulher não estava autorizada a ter direito de se expressar, nem mesmo 

em seu lar, com seus familiares e ou com seu marido, que ganhava a tutela de seu ‗vigia‘ e ou 

‗cuidador‘, o guardador de sua ‗boa conduta‘, na ausência de seu pai.      A despeito desses 

comportamentos semelhantes aos expressos nos personagens dos romances Gracilianícos, 

como São Bernardo, que se enquadra em um contexto de produção social dessa natureza, é 

viável observar que há ―uma relação entre a violência institucionalizada por Vargas e o 

silenciamento das pessoas em geral, mas também a relação com os intelectuais, artistas e 

literatos, dentre outros, durante o período varguista‖ (SILVA, 2012, p.456).  

Conforme estudo realizado por Moreira (1997), em se tratando da relação ao mal e ao 

perigo social que a mulher da década de 1930 representa, pode-se observar, em um conjunto 

de frases intituladas "Psicologia da Mulher", no qual havia expressões da seguinte ordem: 

 
*A mulher quando ama torna-se estúpida, incompreensível, e não passa 

disso quando deve prestar contas à sociedade. 

*Quando a mulher chegar a ti, com um sorriso nos lábios, e disser-te: 

Amo-te. Podes considerar-te o mais infeliz dos homens. 
*Quando a tua mulher chegar a ti e dizer: Odeio-te. Podes te considerar 

o mais feliz dos homens. 

*A mulher é o anjo da terra (dizem os poetas) sim, não se pode duvidar 
disso. Pois o demônio não chama seus servos de anjos? (Nossa Estrada, 

jul. 35, p.2) (MOREIRA 1997, p. 26). 

 

Embora a imagem feminina tenha sido bastante enfatizada de forma jocosa por alguns 

jornais da época (Imprensa Ferroviária- 1930; APITO - 1932,...) ao tentarem mostrar o 

homem como o caridoso que devotava sua vida a um casamento que lhe sucumbia as forças, e 

apresentava a mulher enquanto o vigoroso fardo pleno de saúde que, além de tirar a liberdade 
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contida na solteirice do homem, ainda lhe torrava todas as economias, passando assim a falsa 

ideia de que, a única que ‗lucrava‘ com o casamento era a mulher. Desta feita, é obvio que, 

não se pode, nem se deve tomar a época inteira a partir desta perspectiva de destrutividade da 

imagem do feminino, visto que uma década e meia após os deslances sociais a cerca dela, já 

havia sido dito por Beauvoir que ―o que define de maneira singular a situação da mulher é 

que, sendo, como todo ser humano, uma liberdade autônoma, descobre-se e escolhe-se num 

mundo em que os homens lhe impõem a condição do Outro.‖ (BEAUVOIR, 1970b, p.23).   

Segundo Mambrini (2010, p.01), em matéria intitulada Costumes, ídolos e desafios da 

mulher de 1930, de (13/09/2010), mostra que ―a figura feminina pura, submissa, prendada e 

obediente é exaltada. Mas ela passa a estudar o elementar para cuidar da economia 

doméstica‖. Ao apresentar o panorama da mulher de 1930 a colunista destaca as limitações de 

direitos as quais a mulher era submetida, como se pode conferir,   

 

No fim da década, os raros colégios para meninos e meninas da elite se 

multiplicam, mas o foco das meninas ainda é se formar para o casamento, 
muitas vezes arranjado pela família. Uma nascente indústria de lazer, 

formada sobretudo por rádio, cinema de música popular, começa a 

disseminar novos pensamentos e costumes no mundo (MAMBRINI 2010, p. 

01).  
 

A supramencionada realidade da época na qual o estudo da economia doméstica, a 

missão de fazer o dinheiro do marido render, e acompanhar os estudos dos ‗filhos homens‘, 

parecia ser os limites socialmente impostos para a mulher, porém, para além do desejo de 

aprender as prendas domésticas para estar apta ao casamento, a imprensa falada e escrita 

(rádio/folhetins/jornal/revista), não apenas trazia a moda europeia para a mulher brasileira, 

que era exibida pelas mulheres americanas nas telas dos cinemas, nas páginas das revistas de 

moda, e também nas ondas do rádio,  que também oportunizava o contato com as ideias 

feministas que permeavam o universo feminino ao redor do mundo, e que, sem dúvida, 

influenciava a forma de se vestir, mas sobretudo, a forma de conceber a sociedade na qual 

estavam inseridas, sem ‗bater de frente‖, mas se desvinculando do antigo compromisso com a 

aceitação das normas e dos costumes socialmente impostos, ideia reforçada por Rodrigues ao 

afirmar que ―o homem é capaz de conceber, dentro de seu universo cultural, categorias e 

unidades, regras sobre relações e modos de comportamento cuja significância depende da 

aceitabilidade dos demais atores sociais‖ (RODRIGUES 2012, p.880).  
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O feminino a partir do olhar de Paulo Honório  

 
Libertada a mulher, libertar-se-á também o homem da opressão que para 

ela forjou;  

e entre dois adversários enfrentando-se em sua pura liberdade, fácil será 
encontrar um acordo. (BEAUVOIR, 1970b, p.2) 

 

O romance São Bernardo (1934) traz a história de Paulo Honório, narrada em 1ª 

pessoa pelo próprio narrador personagem. Trata-se da história de um homem rústico e pouco 

alfabetizado que, a muita luta e suor, conquista uma pequena fortuna que, a partir de suas 

‗espertices‘ com seus convivas (empregados e subalternos), vai engareando fundos, também a 

custa do muito suor alheio e a ‗pouca paga‘, adquire a Fazenda São Bernardo, que serve de 

pano de fundo para as descrições das histórias vivenciadas pelos personagens.   

 O romance em questão, ao longe de seus 36 capítulos, traz a tona o processo de 

coisificação dos personagens, induzido pelas ideias capitalistas sobre as quais a Revolução de 

1930 depositou nos sujeitos da época.  E assim, por meio dos atos desumanos de 

autoritarismo, ignorância, violência física/psicológica e ambição, em nome do desejo de obter 

lucros a todo custo, cometidos por Paulo Honório, contra os demais personagens, tal romance 

regionalista que, ao afã da sua época de feituria, nos presenteia com os contornos da situação 

política brasileira, das peculiaridades regionais da linguagem e dos costumes, mas em larga 

escala nos oferece pistas,  sinais, indícios, e resquícios das  regras e normas sociais da época, 

e sobremaneira, nos brinda com as relações de tenção entre homens e mulheres delineadas a 

partir do olhar de ‗Seu Paulo Honório‘ em relação ao feminino, que é o que aqui nos importa.  

 
Amanheci um dia pensando em casar. Foi uma ideia que me veio sem que 

nenhum rabo de saia a provocasse. Não me ocupo com amores, devem ter 

notado, e sempre me pareceu que mulher é um bicho esquisito, difícil de 

governar.  
A que eu conhecia era a Rosa do Marciano, muito ordinária. Havia 

conhecido também a Germana e outras dessa laia. Por elas eu julgava todas. 

Não me sentia, pois, inclinado para nenhuma: o que sentia era desejo de 
preparar um herdeiro para as terras de S. Bernardo (RAMOS, 2009, p.37).  

 

 O fragmento supramencionado traz o personagem Paulo Honório, o mesmo nos dá 

pistas da forma como concebe as mulheres de modo geral, dando ênfase a temas como 

casamento, sentimentalismo, e a ideia da governabilidade da mulher pelo homem, visto que, 

segundo o próprio narrador, ―mulher é um bicho esquisito, difícil de governar‖.  Beauvoir 

(1970b, p.13) mostra que algumas mulheres ―vivem dispersas entre os homens, ligadas pelo 

habitat, pelo trabalho, pelos interesses econômicos, pela condição social a certos homens — 
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pai ou marido — mais estreitamente do que as outras mulheres‖, porém Rodrigues (2012, 

p.883) assevera que ―o sujeito não é uma vítima passiva, um depositário de valores e 

conceitos. Ele resiste aos contatos, deles participa e neles colabora de forma variada‖.  

 Seguindo as percepções de Paulo Honório, a considerar por Rosa, amante de ‗Seu 

Paulo‘ que era esposa ―daquele molambo de homem‖, seu Trabalhador, o Marciano, e ainda 

pela Germana, uma tal de ―cabritinha sarara danadamente assanhada‖ com quem teve seus 

primeiros achegos corporais com o feminino, mas que, pelo comportamento considerado 

socialmente reprovável, ele a colocava no grupo das pertences as ―outras dessa laia‖, ou ainda 

as ―fêmeas ratuínas‖ com quem ele e os demais homens daquele lugar flertavam. E assim, 

nessa intempestividade de achismos a cerca das mulheres, Seu Paulo não ‗descuidava‘ na 

atenção julgamentosa e logo tratava de mostrar que possuía liberdade suficiente para ―por elas 

eu julgava todas‖, isso confirma que, ―os dois sexos são vítimas ao mesmo tempo do outro e 

de si. Perpetuar-se-á o inglório duelo em que se empenham enquanto homens e mulheres não 

se reconhecerem como semelhantes, enquanto persistir o mito do ―eterno feminino‖‖ 

(BEAUVOIR, 1970b, p.2).  

 Ao afirmar que ―o que sentia era desejo de preparar um herdeiro para as terras de S. 

Bernardo‖ deixa claro que, para ele, mulher era necessária para duas coisas, se divertir com as 

―Germanas‖ e ―Rosas‖ da vida, e para casar com o intuito da procriação, com a ideia da 

constituição de um herdeiro, homem, a quem pudesse dedicar estudos e, posteriormente, lhe 

deixar sua herança.  A atitude de desconfiança e de desdém aos sentimentos, de desconfiança 

tanto no feminino, quanto no casamento, demonstrados pelo narrador, remetem diretamente a 

postura social dos homens em relação às mulheres na década de 1930 (MOREIRA, 1997).  É 

pertinente que consideremos o que nos fora dito há tempos, quanto ao olhar do outro sobre 

nós, o outro masculino em especial.  

 

Isso é que caracteriza fundamentalmente a mulher: ela é o Outro dentro de 

uma totalidade cujos dois termos são necessários um ao outro.  
[...] A necessidade biológica — desejo sexual e desejo de posteridade — que 

coloca o macho sob a dependência da fêmea não libertou socialmente a 

mulher (BEAUVOIR, 1970b, p.14) 
 

 Sob esta perspectiva do feminino como o outro do masculino, aqui elencado como 

instrumento, meio e fim para gerar um herdeiro a Paulo Honório, se constata que a 

coisificação do sujeito, independente do sexo, era coisa comum a ele. Também se compreende 

que, a partir de suas percepções de mundo, quando se tratava de mulher, ele as dividia em 
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duas ou três categorias: as para a diversão, as para a procriação, mas sem sentimentalismos, e 

as para servi-lo, sem questionar, e cumprir todas as suas ordens, quando melhor lhe conviesse, 

sem considerar os estragos feitos pela invisibilidade e pelo silenciamento, a exemplo de como 

vivia sua servil, silenciosa, sempre atenta e quase invisível, Maria das Dores, visto que ―a 

história tem nos mostrado que a invisibilidade mata‖ (DJAMILA, 2017, p.43).  

  

Personagens: perfis, papéis e funções  

 

 Conforme constatações nos fragmentos que seguem, as relações que Paulo Honório 

mantinha com o feminino, semelhantes a que mantinha com os homens, empregados ou 

simplesmente conhecidos, também era de coisificação, de modo que, cada qual valia 

exatamente por aquilo que tinha sido, que era ou que podia vir a ser-lhe útil naquilo a que ele 

tomasse como ‗empreitada‘ e que lhe trouxesse lucro e ou vantagem.     

A Velha Margarida era a negra velha, doceira, que criou Paulo Honório na infância e 

que virou moradora da fazenda.  

 

Se tentasse contar-lhes a minha meninice, precisava mentir. Julgo que rolei 
por aí à toa. Lembro-me de um cego que me puxava as orelhas e da velha 

Margarida, que vendia doces. O cego desapareceu. A velha Margarida mora 

aqui em S. Bernardo, numa casinha limpa, e ninguém a incomoda. Custa-me 

dez mil-réis por semana, quantia suficiente para compensar o bocado que me 
deu. Tem um século, e qualquer dia destes compro-lhe mortalha e mando 

enterrá-la perto do altar-mor da capela (RAMOS, 2009, p.12).  

 

Neste contexto a Velha Margarida representa a figura feminina que fez às vezes de 

mãe ao criar Paulo Honório e que por isso, ele a levou para morar na fazenda, embora 

segundo ele ―custa-me dez mil-réis por semana, quantia suficiente para compensar o bocado 

que me deu‖, de modo que sua atitude se encerra simplesmente em uma dívida de gratidão por 

ela o ter ajudado na infância. Maria das Dores que é empregada da casa da fazenda de Paulo 

Honório é aquela que tudo fazia e sabia, mas que nada falava.   

 

 
Comentava os telegramas dos jornais, atacava o governo, bebia um copo de 

conhaque que Maria das Dores lhe trazia (RAMOS 2009, p.8).  

— Maria das Dores, outra xícara de café (RAMOS 2009, p.11). 
Deixei o alpendre e entrei: 

— Maria das Dores, acenda os candeeiros (RAMOS 2009, p.74). 
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Logo, Maria das Dores era aquela senhora desinstruída que o servia e que, sem 

questionar, estava sempre a postos para executar as vontades de Seu Paulo Honório, seu 

patrão, ou seria seu dono?, visto que atuava como uma espécie de escrava e que não há 

registros de que recebesse algo pelos serviços que prestava a vida inteira, e assim, como não 

era nem homem, nem branca, mas  mulher e negra, cumpria aqui  o que Hilomba (2012, apud  

Djamila 2017, p.39) chama de  ―função de outro do outro‖.     

Germana foi a primeira mulher com quem Paulo Honório se engraçou, e por causa de 

quem acabou cometendo o primeiro crime de sua vida, o que o fez ‗cair em desgraça‘.  

 

Numa sentinela, que acabou em furdunço, abrequei a Germana, cabritinha 

sarará danadamente assanhada, e arrochei-lhe um beliscão retorcido na popa 
da bunda. Ela ficou-se mijando de gosto. Depois botou os quartos de banda e 

enxeriu-se com o João Fagundes, um que mudou o nome para furtar cavalos. 

O resultado foi eu arrumar uns cocorotes na Germana e esfaquear João 

Fagundes. [...] Joaquim sapateiro morreu. Germana arruinou. Quando me 
soltaram, ela estava na vida, de porta aberta, com doença do mundo 

(RAMOS 2009, p.12). 

 

 Dadas às proporções da narrativa, Germana teria servido a seu PH como mulher, 

visto que ―abrecar‖ significa ‗pegar na marra‘, ‗pegar a força‘. Mas que depois dele, em 

grande ousadia ―enxeriu-se‖ para outro, motivo pelo qual levou uns ―cocorotes‖, que significa 

violência física, visto que, aos homens de certas épocas, era habitual bater nas ―mulheres da 

vida‖. A ousadia de Germana gerou uma guerra por ‗propriedade‘, modo como ela era vista 

por PH, e levou ao ―esfaqueamento‖ de João Fagundes que veio a óbito. Logo, a moça em 

questão foi ao mesmo tempo perfilada como A Madalena pelo comportamento socialmente 

desviante e, como Eva por ter levado seu PH a cometer assassinato quando em disputa por 

ela.  Quanto a Rosa, esposa de Marciano, e amante de PH, ela é aquela que, a contragosto de 

PH passou a herdar os ‗vestidos de seda meio rasgados‘ de Madalena.   

   
No outro dia pela manhã, choramingando, balbuciando peditórios, a Rosa, 

com cinco filhos (três agarrados às saias, um nos braços, outro no bucho), 

atracou-me no pomar. E eu, que não tenho grande autoridade junto dela, 

sosseguei-a: 
— Mande-me cá o Marciano, aquele cachorro. Até logo, vou ver (RAMOS 

2009, p. 38) 

 

 Ao que se percebe ao longo da narrativa era o relacionamento arbitrário de Rosa com 

Paulo Honório que mantinha o ‗emprego‘ de Marciano, de pau mandado, um quase escravo 

de Paulo Honório. Ao afirmar aquele ―eu, que não tenho grande autoridade junto dela‖, 
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confirma sua inclinação ao envolvimento com aquela, ao seu ver, mulher casada e adúltera, 

também transgressora das regras sociais, mas que exercia alguma autoridade, por mínima que 

fosse, junto a PH, coisa que outros não conseguiam. Neste rosário de personagens úteis a 

Paulo Honório também se inclui Dona Marcela esposa do Dr. Magalhães, fisicamente 

avantajada, leitora de romances, que se excedia no uso da maquiagem. 

 
E recomecei a elaborar mentalmente a mulher a que me referi no princípio 

deste capítulo. Revistei a Mendonça, a Gama, a irmã do Gondim (eu nem 

sabia como se chamava a Gondim) e D. Marcela do Dr. Magalhães. D. 
Marcela era um pancadão. Cada olho! O que tinha de ruim era usar muita 

tinta no rosto e muitos ss na conversa. Paciência. Perfeito só Deus (RAMOS 

2009, p. 38). 

 

O vultuoso objeto de desejo e da cobiça masculina de P.H, a Dona Marcela que ―era 

um pancadão‖, fisicamente representava a mulher de aparente ‗boa saúde‘ e quartos/ancas 

largas, o tipo considerado apropriado para a procriação, conforme a visão do feminino que era 

exibido nas revistas e folhetins da década de 1930, que largamente divulgavam produtos 

(exilis, expectorantes,...), tudo para a ―saúde e bem estar da mulher moderna‖. Mas além de 

ser casada, e ser leitora de romances, Dona Marcela não se enquadrava nos padrões de boa 

conduta porque o uso excessivo de maquiagem não era coisa de ‗mulher descente‘.    

A senhora Dona Glória é a Tia que criou, cuidou e educou Madalena, mulher de 

múltiplas funções, também leitora de romances, solteirona, e segundo o ponto de vista de PH,  

além de solteirona era uma alcoviteira desocupada.  

 
Ora, as horas de folga de D. Glória eram quase todas. Dormia, almoçava, 

jantava, ceava, lia romances à sombra das laranjeiras e atenazava Maria das 

Dores, que endoidecia com a colaboração dela. Queixava-se de tudo: dos 
ratos, dos sapos, das cobras, da escuridão. Afetava na minha presença uma 

atitude de vítima. Não se cansava de gabar a cidade, fora de propósito. 

Passava parte dos dias no escritório (RAMOS 2009, p.67).  

  

A senhora em questão, Dona Glória, que muito já havia se sacrificado em vários tipos 

de trabalhos para conseguir criar e educar Madalena, como já estava em idade, e ainda não 

havia se casado, enquanto pessoa que ―queixava-se de tudo‖, representava o perfil da 

solteirona que ―não se cansava de gabar a cidade‖, visto que agora morava no interior. Seu 

aparente alheiamento a pressa de produzir e de ganhar dinheiro de PH, Dona Glória era a 

‗solteirona culta‘, leitora de romances, que desperdiçava o tempo.  

 Contudo, a ―outra senhora moça, loura e bonita‖, a ―senhora nova e loura, que sorria 

também, mostrando os dentinhos brancos‖ (RAMOS 2009, p. 40) era a jovem de 27 anos, e 
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aparentemente frágil Madalena, sobrinha de Dona Glória, normalista, mulher das letras, 

professora primária, esposa de PH, mãe do herdeiro da fazenda São Bernardo e, 

posteriormente, segundo apreciação de PH, dissimulada, socialista e comunista.   

 

D. Marcela estava quase acertando com o enredo do romance de aventuras. 

D. Glória escutava. A loura tinha a cabecinha inclinada e as mãozinhas 
cruzadas, lindas mãos, linda cabeça (RAMOS 2009, p.41) 

Observei então que a mocinha loura voltava para nós, atenta, os grandes 

olhos azuis. De repente conheci que estava querendo bem à pequena. 
Precisamente o contrário da mulher que eu andava imaginando — mas 

agradava-me, com os diabos. Miudinha, fraquinha. D. Marcela era bichão. 

Uma peitaria, um pé de rabo, um toitiço! (RAMOS 2009, p.42).  
 

 A descrição de que ―a loura tinha a cabecinha inclinada e as mãozinhas cruzadas‖ e 

―os grandes olhos azuis‖, em referencia a Madalena implica em dizer que, inicialmente, antes 

do casamento, o narrador personagem Paulo Honório atribuía feições de ‗santa‘ aquela que 

lhe daria um herdeiro, embora ele não soubesse ―nome, posição, família, as particularidades 

necessárias a quem pretende dar uma cabeçada séria‖ (RAMOS 2009, p. 43).   Paulo Honório, 

pela necessidade de constituir um herdeiro, embora imaginando uma Dona Marcela por 

esposa, aceitou os poucos atributos físicos de Madalena e prosseguiu com o plano. Conforme 

Brat; Phoenix (2017, p.665) ―todos nós temos extrema necessidade de mentes abertas e 

descolonizadas na época atual‖, cogita-se que Madalena tenha acreditado ser possível que 

mediante a vida nova proposta pelo casamento PH também pudesse incorporar o discurso da 

―mente descolonizada‖, o que não foi o caso, visto que ele era quem colonizava.   

 Funk (2011, p.360) afirma que,  

 

Uma mulher é um ser humano concreto, entendido culturalmente como 
feminino em certo momento ou lugar, e que precisa negociar sua experiência 

dentro de construções discursivas que podem ou não comprometer seu 

completo desenvolvimento como indivíduo.  

  

Embora diante dos atos impensados de PH, ao longo da narrativa são notáveis as 

tentativas de Madalena tanto de compreender o que se passa no universo do esposo, quanto de 

mostrar-lhe que, para além de qualquer coisa, se houvesse entendimento entre as partes, a 

convivência em paz seria possível. Mas Paulo com sua autoridade sempre afiada, não se 

propunha a ouvi-la, pois homem se deixar levar por conversa de mulher era sinal de fraqueza.     

Tanto houve, quanto ainda ―há milhões de mulheres hoje que continuam 

marginalizadas, tratadas como um ‗problema‘, ou construídas como o ponto focal de um 

pânico moral‖ (BRAT; PHOENIX 2017, p.666). A personagem Madalena, com seu agir que 
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se distinguia das demais de sua época, a seu modo, desafiou a autoridade de seu esposo, bateu 

de frente com o masculino, aquele a que todos obedeciam, mas o caso é que 

 

 Madalena estava prenhe, e eu pegava nela como em louça fina. 
Ultimamente dizia-me coisas desagradáveis, que eu fingia não compreender. 

Via a barriga crescer-lhe. Uma compensação. Sentei-me e, para não 

desgostá-la: 
— Foi realmente brutalidade. Brutalidade necessária, mas enfim brutalidade. 

É uma peste recorrer a isso. 

— E para que recorre? chasqueou Madalena. 
— Já você começa. Esses modos não, tenha paciência. Detesto picuinhas. 

Comigo é trás zás, nó cego. Subterfúgios não (RAMOS 2009, p. 68).  

  

 Ao que parece, Madalena precisava ser tratada com cuidado, não porque merecia 

enquanto ser humano, mas porque carregava o herdeiro em seu ventre. E apenas esse fato 

levava PH a ‗deixar passar‘ as ―coisas desagradáveis‖ que ela o dizia, entenda-se pois, que 

não agradava a ele ficar ouvindo alguém, uma mulher,  chamar-lhe atenção, quando em seu 

entendimento, ele é que toda a vida foi socialmente autorizado a apontar o dedo, apontar as 

faltas e determinar o que e quem podia agir desta ou daquela forma, ou seja, ao longo dos 

tempos, o masculino sempre foi o senhor absoluto da enunciação, a esse respeito e quanto a 

possibilidade disto vir a ser modificado, Rodrigues (2012) afirma que:   

      
Sempre restará, no homem, algo de espontâneo e incontrolável que, vez por 

outra, irrompe de forma imprevisível. E é essa pequena fração da essência 

humana que nos fornece matéria à critica e à reflexão, alimentando as 
contradições e os conflitos próprios da dialética social. Talvez, esteja aí, na 

tenra possibilidade do homem de determinar-se a si mesmo, em proporções 

mínimas, mas não nulas, o elixir que retarda a coisificação do ser pelo ser 
(RODRIGUES 2012, p.883).  

 

A seu modo, como mulher com uma postura a frente da maioria de sua época, 

Madalena realizou sua pequena revolução, por meio de sua despertada sensibilidade de sujeito 

que não aceitava mais ser visto como ‗o outro do masculino‘, com pequenas e sucessivas 

atitudes, não permitiu que ‗Seu Paulo Honório‘ desse andamento ao seu já enraizado hábito de 

coisificação das pessoas em nome do lucro, e da ganância. Madalena se utilizou de todas as 

armas de que dispunha e, sem mais saber como lidar com a autoridade, a violência, a 

desconfiança e o ciúme de Paulo Honório, apelou para a morte, enquanto último recurso na 

tentativa de frear a ruidosa tempestade de sentimentos desenfreados, que se instalara na alma 

do homem a quem ela deu, não apenas um herdeiro, mas em decorrência do ocorrido, a 

oportunidade de refletir acerca das relações que construiu ao rever seu itinerário de vida.       
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Considerações Finais 

 

Chegamos ao final deste itinerário discursivo no qual mesclamos o romance 

Gracilianíco, e os aportes literários teóricos metodológicos, mesclando-os aos textos da teoria 

de gênero e da crítica feminista, mais os textos de cunho historiográficos da década de 1930. 

Este percurso teórico discursivo, associado à análise dos fragmentos do Romance São 

Bernardo (1934), em que se consideraram: Formas de Tratamento, Formas de 

Relacionamento, Modos de Conceber e lidar com o Feminino, Pontos de vista: Normalistas, 

Mulher/Política, Mulher Estudada, Mulher sem Religião, Concepção de Mulher; Coisas que 

Mulher ―pode‖ ou não fazer, a partir do olhar do narrador personagem Paulo Honório, deu-

nos a oportunidade de, sobre múltiplas visões, captar um pouco da essência das imagens do 

feminino que permeava o universo simbólico do que era a mentalidade da sociedade brasileira 

na década de 1930.  

A pós-análise do já mencionado romance mostrou que, a partir do Olhar autoritário e 

machista de Paulo Honório foi possível captar algumas de suas ideias acerca das Mulheres: 

―As Normalistas pintam o bonde‖, ou seja, não mereciam confiança uma vez que eles 

acreditavam que a instrução corrompia as mulheres; Mulher estudada representava um risco, 

pois ―eram difíceis de ser domada‖, visto que, a época deveria ocupar-se apenas com 

economia doméstica e educação dos filhos; Mulher não deveria ―meter-se em negócio de 

homem‖, como era o caso da política, pois eles não as consideravam inteligentes o suficiente 

para entender de política, dadas as tendências femininas de querer atender a todos;  ―Mulher 

sem religião é horrível‖, visto que, fora dela ―são capazes de tudo‖, mas que é ―dispensável 

para um homem‖; Mulher que defende homem é porque há de ter e ou de querer algo com ele; 

Mulher que vive defendendo os outros deve ter algum problema; Mulher 

Sensível/Generosa/Humana eram ‗boas criaturas‖, mas davam muito prejuízo.     

  E assim, da primeira mulher, de Germana que representou a privação da liberdade de 

Paulo Honório após sua prisão, a última, Madalena que representou a falta de paz e a 

ausência de sentido da vida após ter cometido suicídio, dentre as sete personagens analisadas, 

apenas a Velha Margarida e Madalena, conseguiram, ao menos inicialmente, despertar o que 

se poderia classificar como tentativa de tratamento diferenciado, desencadeado por alguma 

medida de afeto e ou de forma diferenciada de olhar para aqueles femininos. Assim, 
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concluímos este percurso com o desejo de que este trabalho/estudo seja um aperitivo teórico 

acerca das questões de gênero e das imagens do feminino, socialmente engendradas.     
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Introdução 

                                                                

Martin Heidegger (1889-1976) pode ser considerado o filósofo alemão mais 

importante e influente do século XX.  Heidegger estudou Teologia e Filosofia na 

Universidade de Freiburg. Indagar, não responder era a paixão de Heidegger, em 

conformidade com o pensamento da Metafísica Clássica de que as perguntas são mais 

importantes que as respostas. O fato de indagar é o porquê procurava; ele chamou tudo de ser.  

Durante toda sua vida filosófica sempre indagou pelo Ser. O sentido dessa indagação 

filosófica é apenas devolver à vida o mistério que começa a desaparecer na modernidade. 

Na fase final de sua obra, Heidegger vê na poesia a linguagem que mais se aproxima 

desse encontro com o Ser, valorizando o sentido filosófico da obra de poetas, por exemplo, 

Hölderlin. Daí sua função de que ―a linguagem é a morada do ser‖. Na sua conferência sobre 

Hölderlin e a essência da poesia, contém o elemento decisivo para a noção de evento, e 

discernir as suas implicações. Daí por que ―toda a arte, enquanto fazer acontecer o advento da 

verdade, é, na sua própria essência, poesia‖. 

Significa, como esclarece a conferência sobre Hölderlin, que a novidade radical da arte 

se pode dar apenas ou principalmente, na palavra. Em Heidegger o poeta é divino: na sua 

palavra, uma linguagem nasce para a sua própria possibilidade de dizer a verdade do Ser; na 

sua palavra, o pensamento pensante manifesta-se como investigação do impronunciado da 

verdade do Ser. 

Nesta relação poesia e pensamento; poeta e filósofo, a linguagem tem necessidade da 

fala humana, que é não puro produto de nossa atividade. O homem é a possibilidade da 

palavra e a língua é a poesia original na qual o povo diz o Ser. Pensamento e poética são o 

espaço para a relação Heidegger e Fernando Pessoa. 
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Quem é Fernando Pessoa?  Poeta português que se metamorfoseou, e se multiplicou 

em diversos personagens. Hoje é chamado unidade na diversidade de um Caeiro, Campos, 

Ricardo Reis, Bernardo e tantos outros pseudônimos. Por trás de outros eus, existe um /o 

escritor que fez de sua vida, um projeto de narração: personagens enredos e poesia. 

Fernando Pessoa (1888-1935), português de Lisboa. O jogo do novo e do velho se 

desdobra na sua obra, no jogo do uno e do múltiplo, não deixa de ser metafísica. O 

engajamento do poeta, em movimentos literários, não interferiu na experiência de um dizer na 

poética tradicional ou modernista. Não escamoteou do conflito entre visões de mundo, formas 

de conhecimento e valores estéticos. 

É possível estabelecer-se uma relação entre Heidegger e Fernando Pessoa? Esses 

pensadores–poetas nascem no final do século XVIII (Pessoa, em 1888 e Heidegger, em 1889) 

e viveram no ritmo das grandes transformações sociais, econômicas e políticas, oriundas da 

Revolução Industrial. Viveram no clima das guerras e das ditaduras. 

Nesse contexto, Heidegger e Fernando nos indicam que não há por que priorizar a 

Filosofia ou a Poesia como se fossem formas excludentes de pensar. Isto quer dizer que, no 

espaço onde o Ser se essencializa, ou o sentido do mundo se dá, moram o poeta e o pensador. 

É na relação pensamento e poesia que se tematizará o movimento dialético entre 

Heidegger e Pessoa pela mediação da linguagem poética e do pensamento em cinco tópicos. 

 

Poética - um modo-de-ser do homem 

  

Norteado pela concepção grega de homem como zóon lógon éckon,  como ser falante 

capaz da palavra, Heidegger toma o Dasein
1
 já dentro da linguagem no intercâmbio do 

discurso que o constitui e que o revela a si mesmo. É na linguagem ordinária  do quotidiano 

que o sujeito se encontra aderido ao mundo e é nela que o mundo se antepõe ao pensamento. 

 A prosa e a poesia na literatura considera a autoria do texto. diz-se diferente sobre 

cada uma quanto à autoria. O texto em prosa tem como autor a pessoa física e seu nome, por 

exemplo, José de Alencar autor de ―Iracema‖. O texto em verso tem como autor o ―eu‖ lírico 

que existe na poética como outro modo de ser do escritor – o ―eu‖ lírico do ―Soneto do maior 

amor‖ de Luiz Vaz de camões. Pela mediação da linguagem escuta-se o autor no romance de 

um lado, e de outro, o ―eu‖ lírico no poema. 

                                                             
1  Dasein em Heidegger significa o fato, para o homem, de ser o ―aí‖ do Ser. Isto é, uma abertura e uma presença 

a este Ser. (HEIDEGGER, 1969). 
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 A liberação da existência do poder-ser exprime-se na libertação das  

possibilidades extremas do discurso – ouvir e silenciar; prosa e verso, que são as condições 

existentivas do diálogo e da apropriação do si mesmo autêntico. Os vocábulos ouvir e 

silenciar. prosa e verso pressupõem a linguagem como elemento fundante de suas 

significações. O discurso, como linguagem existentiva e a linguagem como discurso 

pronunciado, são o verso e o reverso do logos
2
, no qual os gregos enfeixaram a essência do 

homem.  

A correspondência entre poesia e linguagem, da essência de uma em relação a outra, 

dar-se-ia no elemento mais recuado da poesis, a linguagem ordinária comum, de que procede, 

ao mesmo tempo o lugar da alatheia
3
 da verdade em sua origem ou da origem da verdade. 

Heidegger depois de encontrar a alatheia como desvelamento, orienta-se, em seguida, para 

uma teologia poética, explicitando que a existência é importante para apreender a realidade. É 

preciso esperar que o Ser se nos revele. Neste sentido, é que o homem é a clareira do Ser. Sua 

verdade mostra-se de maneira enigmática na linguagem poética que toma o valor de uma 

revelação religiosa. As palavras perdem seu papel de utensílios e são literalmente utilizadas 

pelo Ser para se manifestar a sua verdade. Entre os exemplos privilegiados cita-se Hölderlin a 

quem Heidegger consagrou uma obra. Desta cumplicidade entre poesia e linguagem, a 

propósito da experiência com a linguagem, diz o filósofo:  

 
Fazer a experiência com a linguagem significa, portanto: deixarmo-nos tocar 

propriamente pela reivindicação da linguagem, a ela nos entregando e com 

ela nos harmonizando. Se é verdade que o homem o saiba ou não, encontra 

na linguagem a morada própria de sua presença, então, uma experiência que, 
façamos com a linguagem haverá de nos tocar na articulação mais íntima de 

nossa presença (HEIDEGGER, 2003:121). 

 

Nessa experiência com a linguagem, percebemos que a palavra nomina o objeto, 

fazendo a coisa nominada existir faticamente (cf. HEIDEGGER, 2016; 85-97) que, em outras 

palavras, se chama de fundação do Ser. A fundação do Ser , na palavra poética que nomeia, 

tem por fundo essa abertura primordial que, digamo-lo assim, atravessa diametralmente a 

clareira, mantendo o entrelace das duas regiões - a dos homens e a dos deuses, a dos mortais e 

                                                             
2 Logos, etimologicamente, significa fala, razão, inteligência e discurso. No contexto, segundo Heidegger, é o 

logos que faz pensar no jogo do mundo, a unidade do ser e do ente, da fala poética e a coisa (HEIDEGGER, 

2006: 18-19). 
3 Alatheia, vocábulo grego (alethas) significando não-escondido. O termo, que também significa verdade, 

retomado por Heidegger é desvelamento. Alatheia é entendido como o ser escondido que se revela. (RUS, 1994: 

vocábulo). 
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a dos imortais. A poesia dimensiona esse espaço de confronto dimensionando o homem e o 

mundo em que reside. O homem enquanto homem já se relaciona desde sempre a algo 

transcendente, comensurando-se a ele
4
. Neste sentido, lê-se: 

A nomeação funda, porque o Dasein está enraizado na totalidade do ente 

pelos filamentos poéticos da linguagem. Na linguagem vem parar o poder-

ser originário, o cuidado autêntico e é na linguagem que se dá a relação de 
presença do homem ao ser. Habitar poeticamente quer dizer: estar diante a 

presença dos deuses e ser atingido pela presença essencial das coisas 

(HEIDEGGER, 1962: 43). 
Assim, sustentada pela palavra essencial, a poesia reconduz-nos à presença 

do pensamento e do Ser, que possibilita ouvir-nos uns aos outros, e sem a 

qual não existiria o diálogo que suporta o nosso Dasein, abrigado na 
linguagem‖. Somente nesse contexto verbal são traduzidas duas das 

principais metáforas heideggerianas, que se encontram na Carta sobre o 

humanismo: a linguagem é a casa, e o homem é o pastor do ser 

(HEIDEGGER, 1967: 24) 
 

A casa indica ao mesmo tempo o lugar – a linguagem que abriga, mantém e preserva o 

Ser ao qual pertence, e o mínimo espaço que a separa diferenciando-a do Ser. A poesia 

celebra e comemora e a palavra que funda, celebrando e recordando, é o canto no jogo da 

linguagem, que separa o pensamento, como pensamento do Ser, da poesia como nomeação 

das coisas. 

 Comenta Nunes (1986), afirmando que como um produzir originário, a poesia leva a 

poiésis à extensão diametral da clareira, que traça a residência dos mortais entre o céu e a 

terra. Nesse traçado, que antecede e sucede a Literatura, ao mesmo tempo dentro e fora dela, 

está a obra final da poesia como força de cultivo na acepção greco-romana, unindo em sua 

significação aedificare e bauen -  edificar e construir latinos. Daí, a instauração poética pela 

palavra é um construir. Quando o poeta diz a sua fala, o seu discurso lírico, mostra aquilo 

sobre o que se pronuncia. 

Heidegger explicita a hegemonia da palavra lendo o poema A Palavra
5
, com sete 

estrofes de dois versos casa uma. Lê-se na estrofe: 

 

―Triste assim eu aprendi a renunciar: 

Nenhuma coisa que seja onde a palavra faltar‖ 
 

                                                             
4 A residência como fundação, perto da origem, é a residência original onde o poético está preliminarmente 

fundado, e sobre cujo fundamento os filhos da terra devem habitar, se eles residem poeticamente nesta terra (cf. 

NUNES, 1986: 270) 
5  O poema ―A Palavra‖ foi publicado pela primeira vez em 1919 escrito por Stefan George, tendo sido incluído 

posteriormente no volume de poemas chamado Das Neue Reich- O novo reino (HEIDEGGER, 2003: 123). 
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O conteúdo do último verso poderia ser transformado no seguinte enunciado: 

―nenhuma coisa é onde falta a palavra‖.  Este saber do ―eu‖ lírico sobre a palavra advém da 

experiência porque fazer uma experiência com a linguagem é algo bem distinto de se adquirir 

conhecimentos sobre linguagem. Uma coisa são os conhecimentos científicos e filosóficos 

sobre a linguagem e outra é a experiência que fazemos com a linguagem. ―Nenhuma coisa é 

onde falta a palavra‖, essa que nomeia a coisa. Nomear é aparelhar alguma coisa com o 

nome, e o nome é uma designação que confere a alguma coisa com um signo fonético ou 

gráfico, que lhe confere uma cifra. Detendo-nos no último verso da poesia ―nenhuma coisa 

que seja onde a palavra faltar‖, leiamos a colocação heideggeriana que aqui se adequa: 

 
Na poesia também se pensa? Sem dúvida, ao menos num poema de tanta 

estirpe, e na verdade, se pensa sem ciência e sem filosofia. Se isso procede, 

então será de bom alvitre e até mesmo dedicar, com toda reserva e cuidado, 
maior atenção ao último verso já mencionado do poema intitulado A Palavra 

(HEIDEGGER, 2003: 125). 

 

Pensando-se com mais profundidade, o poeta fez a experiência de que é a palavra que 

deixa aparecer e vigorar uma coisa como a coisa que ela é. O poeta faz a experiência de um 

poder, de uma dignidade da palavra como um bem a que o poeta se confia e se entrega como 

poeta de modo extraordinário. O poeta faz a experiência do ofício de poeta como uma 

vocação para a palavra, assumida como fonte e borda do Ser. Ele chega à relação da palavra 

com a coisa. Essa relação não é, contudo, um relacionamento entre a coisa de um lado e a 

palavra de outro. A palavra é ela mesma a relação que a cada vez envolve de tal maneira a 

coisa dentro de si que a coisa é ―coisa‖. A palavra, a linguagem pertencem ao âmbito de uma 

paisagem misteriosa onde a saga poética delimita a fonte cheia de destino da linguagem pela 

força do ―eu‖ lírico. 

Sobre a experiência com a linguagem e com a palavra, diz o filósofo de Ser e Tempo: 

 

Somente quando se encontra a palavra para a coisa, a coisa é coisa. Somente 

então ela é. Devemos frisar bem: nenhuma coisa é onde a palavra, isto é, o 
nome falhar. É a palavra que confere ser as coisas [...]. Isso explica por que 

achamos aconselhável preparar uma possibilidade para fazermos uma 

experiência com a linguagem (HEIDEGGER, 2003: 126).  
 

 Heidegger aconselha todos a uma experiência com a linguagem e daí com o 

pensamento. Trata-se de uma experiência com a dialética poesia-linguagem, poeta-filósofo 

porque ―o pensamento segue o seu caminho na vizinhança da poesia. Por isso é bom pensar 

no vizinho, naquele que habita a mesma proximidade. Ambos, poesia e pensamento precisam 
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um do outro ao extremo, precisam de cada um em sua vizinhança‖ (HEIDEGGER, 2003: 

133). 

 A experiência prática com a palavra, como vimos, deve acompanhar nosso caminho de 

pensamento. O que ainda resta fazer é indicar os caminhos que passam nas suas colocações na 

possibilidade de fazer uma experiência com a linguagem. Nas experiências que fazemos com 

a linguagem, é a própria linguagem que vem à linguagem. No universo da experiência, 

quando se trata de trazer à linguagem algo que nunca foi dito, tudo fica na dependência de  a 

linguagem conceder ou recusar a palavra apropriada. Uma dessas coisas é a do poeta. Um 

poeta pode até mesmo chegar ao ponto de seu modo, isto é, poeticamente, trazer à linguagem 

a experiência que ele faz com a linguagem. A experiência poética com a palavra que ouvimos 

inicialmente deve acompanhar nosso caminho de pensamento. 

 Como há século nos alimentamos do preconceito de que pensamento é coisa da ratio, 

ou seja, do cálculo em sentido amplo, falar sobre a vizinhança de pensamento e poesia parece 

sempre muito suspeito. Contudo, são conduzidas pela essência da linguagem se pode afirmar 

que não se pode priorizar filosofia sobre poesia e desta à filosofia. Daí, para se mostrar a 

possibilidade de se fazer uma experiência com a linguagem, buscamos a vizinhança em que 

habitam poesia e pensamento ( cf. HEIDEGGER, 1967: 68 ss.). 

 

A POESIA DE FERNANDO PESSOA 

 

Viver não é necessário, o que é necessário é criar‖.  Esta frase bastante conhecida 

pelos estudiosos do poeta pode ser tomada como uma das chaves mais adequadas para se  

abrir caminho às possíveis diferentes leituras da multiforme produção de Fernando Pessoa 

cujas peculiaridades intrínsecas a tornam única dentro do panorama da poesia ocidental do 

século XX. 

Fernando Pessoa, um ser em poesia, foi alguém que, no universo criador, viveu 

dialeticamente todas, ou quase todas as possibilidades de-ser e de estar-no-mundo que os 

tempos e diferentes culturas têm oferecido como opções aos homens. Pessoa, com sua 

invulgar capacidade de despersonalização, de ser múltiplo sem deixar de ser ―si mesmo‖
6
. 

                                                             
6  Trata-se de uma referência ao heteronômio presente na poesia da Pessoa tipificando um autor criado por ele, 

com biografia e obra distinta da sua. 
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Viveu intensamente o conhecimento e sensações que lhe apareciam, por isso criou muito mais 

do que viveu. No caso de Fernando Pessoa, o que realmente significa criar? 

Corresponde a criar, pela palavra poética modos de viver, ouvir, sentir e pensar [...] 

porque eram essas as atitudes a serem descobertas e assumidas por este já em mutação. A 

poesia pode revelar ao homem os seres e as coisas que o rodeiam, o espaço que o situa e o 

tempo que o transforma [...] e também o homem ao próprio homem. 

A propósito de Fernando Pessoa, é verossímil dizer que mais do que viver para criar, 

ele criou para viver, tal foi o grau de entrega de seu ser à tarefa poética. Poesia e Filosofia se 

reúnem nele, em um especial fenômeno poético que tem em suas raízes a crise do 

conhecimento que eclode no século XX. Então, configura-se aqui o que se pode chamar de 

poesia existencial e existencialista.  A poesia explícita a existência e se faz condição 

existencial da vida e/ou modo-de-ser do poeta e modo-de-ser-do-homem. 

No cerne da crise o ―eu‖ lírico explicita, a um tempo, a crise existencial do ser-do-

poeta e do ser-do-homem: 

 

A miséria de meu ser, 

Do ser que tenho a viver, 
Tornou-se uma coisa vista. 

Sou nesta vida um qualquer 

Que roda fora da pista. 

 
Ninguém conhece quem sou, 

Nem eu mesmo me conheço. 

E, se me conheço, esqueço, 
Porque não vivo onde estou. 

Rodo, e meu rodar apresso. 

 
É uma carreira invisível, 

Salvo onde caio e sou visto, 

Porque caie é sensível 

Pelo ruído imprevisto... 
Sou assim. Mas isto é crível?  (19/9/1933) 

 

A crise existencial objetiva a cisão moderna entre o homem e o real que se agudiza no 

século XX com a consciência-do-mundo e com a crise da linguagem, exigindo novas 

respostas às interrogações de sempre: - QUEM SOU EU? DE ONDE VIM? O QUE 

SIGNIFICA MINHA EXISTÊNCIA? Dentre outras. A angústia de Pessoa é o não poder ser 

condição de possibilidade de visibilizar o Ser na sua existência: modo-de-ser-humano o 

revelado é a consciência catastrófica de não-vivente estando no espaço dos vivos. 
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No poema L‘Homme  o poeta objetiva liricamente as questões mais profundas da 

filosofia como sendo sua experiência de angústia de poeta-para-a-morte como diria 

Heidegger. Enfaticamente, percebe-se sua angústia existencial para quem ―vida e morte, tudo 

é a morte‖ sob o manto da morte: 

 

POR QUE VIVO, quem sou, o que sou, quem me leva? 

Que serei para a morte? Para a vida e que sou? 
A morte no mundo é a treva na terra. 

Nada posso. Choro, gemo, cerro os olhos e vou. 

Cerca-me o mistério, a ilusão e a descrença 

Da possibilidade de ser tudo real. 
Ó meu pavor de ser, nada há que te vença. 

A vida como a morte é o mesmo mal! (5/3/1919) 

 
NO ALTO da tua sombra, a pruma sobre 

A inconstância irreal da vida e dias, 

Achei-me só e vi que as agonias 
Da vida, o tédio as findas e a morte as cobre (14/3/1919). 

 

 Constata-se em Fernando Pessoa a ânsia de ser plural, comum praticamente a  quase 

todos os artistas desses primeiros tempos da modernidade. A ânsia de conhecimento é que cria 

autores para que seus poemas abertos em leque, demonstrando que a unidade essencial 

implica a diversidade das obras ortônimas e heterônimas está na inquietação metafísica de 

Pessoa, no modo angustiado como viveu o problema do conhecimento após a revolução 

kantiana e a crise da modernidade, advogando que a base do conhecimento das coisas que era 

de natureza divina, passa a ser a natureza humana. Daí é à sensibilidade e à intuição que se 

confia, a partir de então, a responsabilidade pela ―verdade‖ dos seres, das coisas, do mundo e 

do homem. 

 Nesse universo epistêmico no qual o conhecimento é o imperativo, nos aproximamos 

dos heterônimos fernandinos, nos quais aparece a despersonalização de Pessoa que se funda 

em diferentes impulsos de personificação, ressaltando na expressão de distintos estados de 

consciência que, por sua vez, expressam diferentes cosmovisões. Obrigado a apreender a 

caótica pluralidade de formas do universo, o seu ―eu‖ tende também a se popularizar. 

Fragmenta-se e aos poucos desaparece aquele ―eu‖ uno, que se apresentava como centro fixo 

nítido e que, acima de tudo, devia ser sincero ao expressar os seus sentimentos. É nesse 

sentido que se pode entender os conhecidos versos do poema Autopsicografia: 

 

O poeta é um fingidor 
Finge tão completamente  
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Que chega a fingir que é dor 
A dor que deveras sente. (1/4/1931) 

 

 Pessoa apreende aí, com nitidez, a dialética entre o eu pessoal x eu poético que se 

impõe ao poeta moderno, obrigando-o a distanciar-se de seu eu-comum preso na teia social e 

rotineira do mundo cotidiano para poder ouvir com clareza o seu outro eu, o seu eu criador, 

sensível e intuitivo que serviria de mediador entre o conhecido e o desconhecido.       

A infinitude das formas latentes, à espera de serem descobertas fatalmente escapa da 

busca de Fernando Pessoa, o que explica a sua ânsia de ser plural e o fenômeno que teria 

estado na origem dos heterônimos – personalidades representativas de modos de ver, perceber 

e reconhecer fundamentais que se sucedem no tempo desde os gregos. Uma questão se faz 

necessária: que consciência-de-mundo está presente em cada um dos heterônimos de Pessoa? 

 

 

ALBERTO CAEIRO 

É poeta ingênuo (e pensador, embora não o admita...) para quem 

viver pleno decorre da adesão espontânea do homem às coisas tais 

como são e no fruí-las com despreocupada e alegre sensualidade. 

RICARDO REIS 

É o poeta clássico, da serenidade epicurista, que aceita o fato de 

olhos abertos e para quem o viver ideal depende de o homem 

aceitar, com calma lucidez, a relatividade e a fugacidade de todas 

as coisas e, assim, sem nada esperar de duradouro, se furtar à dor 

das perdas inevitáveis. 

ÁLVARO DE 

 CAMPOS 

É o poeta da moderna dialética fundamental: ―eu civilizado‖ e ―eu 

poético‖, tentando conhecer as antonímias latentes no novo ser 

forjado pela civilização, quando posto em confronto com o 

Absoluto (Álvaro de Campos) seria o novo embrionário que 

aparece inconfundivelmente na multante cultual de então. 

BERNARDO 

SOARES 

O burocrata lisboeta é o pensador poético em quem convivem, 

surdamente, sem angústias, o contraste de uma realidade cotidiana 

estreita (presa às necessidades materiais e à rotina desgastante) e a 

certeza de que, embora  ausentes, há ideais mais altos, aos quais a 

vida devia ser dedicada para se realizar como plenitude. 

                                                                        

VICENTE GUEDES
7
 

Heterônimos ou semi-heterônimos, totalmente individualizados ou 

semi-autônomos... cada um assume uma maneira especial de ver, 

pensar e falar. 

FERNANDO 

PESSOA 

Difícil é dizer qual o verdadeiro Fernando Pessoa. Apenas o que se 

percebe de imediato são todas as diferentes faces que assumem 

uma postura igual: então voltadas para determinada investigação 

do real ou do mistério inesgnoscível.  

 

                                                             
7  Junta-se a Vicente Guedes Antònio Moura, Rafael baldosa, Barão de Teine e Alexander Serarch num mesmo 

grupo. 
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A poesia ferdinadina
8
 é tão eloquente como fenômeno da modernidade: exacerbando a 

responsabilidade de conhecer e dar a conhecer o romantismo lhe impusera como tarefa; a 

linguagem poética neste século XX empenha-se em transfigurar a realidade para que o novo 

que nela está oculto, transpareça. É pois o poema o que importa e não a pessoa do poeta, sua 

identidade pessoal ou sua pretensa verdade pessoal. Como podemos perceber in as praças 

vindouras, o poema nos diz tudo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  

O cansaço de pensar, indo até o fundo de existir, 
Faz-me velho desde antes de ontem como um frio   

até o corpo. (26/4/1926). 

 

O poeta pensante em Heidegger  

 

Comumente dizemos que a linguagem é expressão do pensamento, mas esta como um 

exercício de estruturação do sentido está operando o pensamento através da palavra. 

Heidegger após o exaustivo estudo dos poetas gregos e modernos, conclui que o lugar, o 

sentido de ser do ente é a linguagem. Em Heidegger não vamos ler um poema, mas espaços 

epistêmicos, possibilidade de encontro com a poesia e o pensamento na tarefa de revelar o ser. 

Heidegger, ao analisar a relação do pensar como linguagem, mostra que a única tarefa do 

pensar é trazer a linguagem à presença do ser. 

Na obra ―Da experiência do pensar‖, Heidegger declara: 

 
O poetar é na verdade a topologia do ser. Ela diz a este o lugar da sua 

essência. O que é poeta-pensante senão o pensar originário, aquele que se 

articula no espaço onde a linguagem consegue estruturar o sentido? Não é 

um pensar místico, pode até ser considerado mágico, devido ao poder de 
fazer surgir o sentido da e na inter-relação das palavras (HEIDEGGER, 

1969).  

 

Nesse contexto epistêmico do poetar, ou seja, no universo da poética que transcende a 

forma literária é que vislumbra sua poética-pensante existencial sobre a morte. A morte não é 

para ele, portanto, um puro aniquilamento, representando conforme a experiência da 

caducidade, que nivela como um fato objetivo, impessoal e necessário, na série das causas 

naturais, todo trespasse dos entes à suspensão ou ao desaparecimento peculiares ao ser-a-

vista. Ontologicamente falando, o homem deixa de viver porque morre, e morre porque lhe é 

inerente morrer, enquanto poder-ser de cada qual. O infausto acontecimento torna-se 

                                                             
8 Utilizamos a palavra fernandina porque fernandiana refere-se à Fernanda de Lara, da Psicogenética. 
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possibilidade da existência, ingressando, transferível e irrepresentável, na relação com o ser a 

quem a existência está concernida (cf. NUNES, 1986). 

Enquanto possibilidade de cada homem a morte se pessoaliza no morrer. A qualquer 

momento, o existir se implanta no morrer, e no morrer o Dasein alcança, a um tempo, sua 

singularidade e sua totalidade. Heidegger (1964: 245) ao afirmar que ninguém ―pode tomar a 

outrem seu morrer;também diz: ―O final da morte não significa ter o Dasein! chegando ao seu 

fim, mas significa o ser relativamente ao fim desse ente. A morte é o modo de ser que o 

Dasein assume desde o momento em que existe‖. 

Essa percepção da morte contrapondo-se ao fim, funda-se na consciência 

antropológica de que todo homem é poeta, no sentido que habita a poesia por sua própria 

estrutura ontológica, interpretativa, desvelante. Estrutura de um ser que é fundamentalmente 

relacional. Nenhum homem pode deixar de estar-no-aberto, compreendendo-o, sentindo-o, 

dizendo-o, porque sua própria estrutura de existencialidade é a de um ser que se caracteriza 

por uma estrutura de compreensão, sentimento da situação e discurso. 

Não há homem que possa deixar de poetar em algum momento de sua relação com o 

mundo. Pode nem saber que está poetando, pode não levar adiante seu poder de poetar, mas 

não de fugir de sua estrutura de ex-sistente de quem habita o mundo e o reproduz pela 

palavra.   

A poesia é o limiar da experiência artística, em geral, por ser, antes de tudo, o limiar 

da experiência pensante: um poiein, como producere, ponto de irrupção do ser da linguagem 

que acede à vida e, portanto, também de interseção da linguagem como pensamento: 

 

O pensamento do ser é o modo original do dizer poético. Nele a linguagem 

acontece como linguagem em sua própria essência. O pensamento diz o 

ditado da verdade de ser. O pensamento é o dictare original. O pensamento é 
a poesia original, que precede toda a poesia (na acepção escrita e assim o 

poético da arte, na medida que esta se torna a obra no círculo da linguagem 

(HEIDEGGER, 2002: 166). 
 

Assim, sustentada pela palavra essencial, a poesia reconduz-nos à pertença do 

pensamento e do ser, que possibilita ouvir-nos uns aos outros e sem a qual não existiria o 

diálogo que suporta o nosso Dasein abrigado na linguagem. Neste sentido, diz Heidegger 

(2003: 136; 133): ―A experiência poética com a palavra que ouvimos inicialmente deve 

acompanhar o caminho do nosso pensamento  Ambos, poesia e pensamento, precisam um do 

outro ao extremo, precisam de cada um na sua vizinhança. 
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Numa consideração epilogal não há contradição entre pensar e poetar, isto é, a 

convivência entre poética e razão é um modo de ser humano. 

 

Diálogo entre Pessoa e Heideggar
9
   

 

Na ausência de notícias de encontros entre o filósofo Martín Heideggar e o poeta 

Fernando Pessoa, tomamos a expressão mundo-da-vida do pensador alemão Habermas para 

contextualizar epistêmica e historicamente os vates que nos têm ocupado nesta leitura. 

Mundo-da-vida se entende como:  

 
Constitutivo do horizonte de suposições de fundo intersubjetivamente 

partilhadas, na qual todo processo de comunicação precedente está escrito. 

Esse conceito adotado por Husserl contrapõe a ingenuidade desejada e 
refletida do dia-a-dia ao imperativo do sistema social de funções. A 

colonização do mundo-da-vida é o cerne do diagnóstico crítico da época (cf 

HABERMAS, 2012: 218-275). 
 

Em outras palavras, mundo-da-vida é o cotidiano onde cada homem, pela mediação 

da linguagem objetiva a ideia e subjetiva a coisa; entende o mundo e se entende com o outro e 

mais constrói mundos. Neste compreender é que se passa a palavra aos prolíficos escritores 

que percebem a morte dentro do mundo-da-vida: 

- M Heidegger:  

 

Cotidianamente, faz-se a experiência da morte dos outros. A morte é um 

incontestável fato da experiência (1993:40). 

 

- F. Pessoa:   

               

Tudo que cessa é morte e a morte é nossa.  

Se é para nós que cessa. Aquele arbusto fenece,  

E vai com ele 
Parte de minha vida (07/06/1928) 

 

 Para os dois pensadores, angústia e morte andam juntas e constituem o pensar humano 

no quotidiano:  

- F. Pessoa:  

 

                                                             
9  Não se tem notícias de uma pugna ideática entre Heidegger e Pessoa, ou conferências nas quais juntos 

tivessem participado. Contudo, tomando Ser e Tempo de Heidegger e Obra poética de Pessoa, se os colocas 

frente –a –frente o poeta-pensante e pensador-poeta (vide referências). 
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Morte visível, vens dessedentar 
O vago mundo, o mundo estreito e aflito  

................................................................... (16/10/1930) 

          

A morte chega cedo 
Pois breve é toda vida 

O instante é o arremedo 

De uma coisa perdida (11/09/1933)          
                            

- M. Heidegger:   

               

O ser-para-a morte é essencialmente angústia. Isto é  

testemunha de modo indubitável, embora apenas indireto,  
pelo ser-para-a-morte já caracterizado no momento em que a  

angústia se faz temor covarde e  superando, denuncia a  

covardia à angústia (1993:50). 

 

 Enquanto o ―eu‖ lírico de Fernando Pessoa se depara diante da morte com pavor, 

Martin Heidegger explicita a relação homem-morte no mundo-da-vida  e, graças à mediação 

da palavra, tem-se:    

- F.Pessoa:    

                   

Ah, horror de morrer! 

E encontrar o mistério frente a frente 
Sem poder evitá-lo, sem poder... 

 

Gela-me a idéia de que a morte seja 
O encontrar o mistério face-a-face 

 

Pudesse eu ter por certo na morte 

Me acabaria, me faria nada, 
E eu avançara para a morte pávido 

Mas firme do ser nada.(s/d) 

 

- M.Heidegger: 

                     
O projeto existencial de um ser-para-a-morte em sentido  

próprio deve, portanto, elaborar os momentos desse ser que  

constituem como compreensão da morte, no sentido de um  
o ser para a possibilidade caracterizada, que nem foge, nem      

encobre. 

  

Na angústia a presença se dispõe ao nada de possível impossibilidade   
de sua existência. A angústia se angustia pelo pode-ser daquele ente  

assim determinado e lhe abre a possibilidade mais extrema.                    

Como possibilidade a proximidade mais próxima do ser-para-a-morte    
se acha face ao real, tão distante quanto possível (1993:40-44;50) 
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 Tanto o poeta como o filósofo pensam a morte
10

, mas este como que afronta o medo e 

aquele, a própria morte: 

- F. Pessoa:    

 

A animal teme a morte porque vive,  

O homem também, e porque a desconhece;  
Só a mim é dado como horror. 

 

Só a mim é dado com horror       
Temê-la por lhe conhecer a inteira 

Extensão e mistério, por medir 

O [infinito] seu de escuridão.    
 

Medo da morte, não; horror da morte 

Horror por ela ser, pelo que é. 

E pelo inevitável (s/d).     
       

- M. Heidegger:   

 

No domínio publico pensar na morte já é considerado um     

temor covarde, uma insegurança de presença e uma fuga  
sinistra do mundo (1993:36). 

 

 Há um paradoxo onde o poeta-pensador se encontra com o pensador-poeta; o ―eu‖ 

lírico e razão não se bastam a si, mas, na unidade  na diferença tem-se a síntese da tensão 

entre tese e antítese: 

  

- F. Pessoa:  

 

Não acredito em Deus porque nunca o vi 
Se ele quisesse que eu acreditasse nele                            

Sem dúvida que viria falar comigo 

E entraria pela minha porta a dentro 
Dizendo-me: aqui estou! (Metafísica v.7)   

 

- M. Heidegger:  

 

(No sepultamento do filósofo Max Scheler): Mais uma vez  

um caminho da filosofia perde-se no desconhecido      
(SAFRANSKI, 2000:500) 

 

- F. Pessoa:       

 

(Da devoção ao menino Jesus):   

                                                             
10 O importante é o texto (frase de Heidegger) dizer o mesmo que a pessoa. 
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Quando eu morrer, filhinho 
Seja eu a criança, o mais pequeno. 

Pega-me tu ao colo 

E leva-me para dentro de tua casa. 

Despe o meu ser cansado e humano 
E deita-me na tua cama.          

E conta-me histórias caso eu acorde, 

Para eu tornar a adormecer. 
E dá-me sonhos teus para eu brincar 

Até que eu nasça qualquer dia 

Que tu sabes qual é. (Metafísica VIII, 6) 

 

- M. Heidegger:  

         

É preciso pensar historicamente. E onde tanto se rezou, o  

Divino está próximo de maneira muito especial .    

(SAFRANSKI, 2000:500). 
               

                                    FECHEM-SE AS CORTINAS!          

    

Leitura poética epilogal 

  

A fala poética é, em si mesma, no seu simples enunciar, um diálogo. Nela, o ser 

dialoga consigo mesmo. É por isso que a filosofia sempre encetou bom diálogo com a poesia. 

Trata-se de um diálogo que, no nosso caso, fez surgir no interior de uma palavra única a dual 

expressão de dois interlocutores: meditar é pensar consigo  mesmo e falar-se a si é constituir-

se em campo de forças que recaie se solidifica como vimos há pouco, antes do fechamento 

das cortinas. 

O poeta é divino: na sua palavra, uma língua nasce para sua própria possibilidade de 

dizer a verdade do ser, na sua palavra, o pensamento pensante manifesta-se como investigação 

do impronunciado da verdade do ser. (cf. TROTIGNON, 1965: 50-51).É pois na confluência 

entre poesia e filosofia que o pensamento de Heidegger é o único no gênero pelo menos na 

nossa época, digo, contemporaneidade, onde Pessoa mantém-se presente no universo do 

saber. 

Heidegger, como Bõscheustei, estudioso de Hölderlin, expõe a sentença ―a 

humanidade habita poeticamente, na condição de poesia‖ numa preleção de 1952, quando 

reafirma que a poesia é a essência da linguagem quando a linguagem é, quando o homem 

apalavrado, na antiga e forte acepção da palavra (cf.STEINER, 1982: 121-123). 
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Tudo leva a crer que Heidegger é em certos momentos um leitor de poesia como 

nenhum outro em nosso tempo, um recriador da gênese e significação do poema que se ergue 

muito acima do cansativo bricabraque da crítica literária e do comentário acadêmico. Neste 

contexto epistêmico é que a lingüística e a compreensão da literatura têm percebido e 

assimilado as propostas heideggerianas. Sem desse espaço fugir é que leremos Hölderlin sob a 

ótica de Heidegger. 

Em paralelo a Hölderlin, para completar o que chamou-se leitura epilogal, ler-se-á 

estrofes
11

 de dois poemas de Fernando Pessoa para que se objetive o anunciado no título deste 

capítulo. Assim sendo, leia-se: 

 
Ditar poeticamente 

Deve o homem, no esforço mais sincero que é vida, 

levantar os olhos e dizer: 
assim quero ser também? Sim. 

Enquanto perdurar junto ao coração 

a amizade pura, o homem pode medir-se 
sem infelicidade com o divino. 

E deus desconhecido? 

Ele aparece como céu? 

Acredito mais que seja assim. 
É a medida dos homens. 

Cheio de méritos, mas poeticamente 

o homem habita esta terra. Mais puro, 
porém do que a sombra da noite com estrelas,      

se assim posso dizer, e 

o homem, esse que se chama imagem do divino. 

Existe sobre a terra uma medida? 
Não há nenhuma. 

 

A reflexão sobre esses versos é um modo mais eficiente para ouvir com mais clareza o 

que Höderlin entende quando se diz que o habitar humano é poético. Conforme as palavras de 

Höderlin, o homem mede a dimensão em se medindo com o celestial, isto é o que faz 

Fernando Pessoa nos textos seguintes:                                                                                    

 
Horror de conhecer 

 

A sonhar eu venci mundos 
Minha vida um sonho foi. 

Cerra teus olhos profundos 

Para a verdade que dói. 

A ilusão é mãe da vida:   
Fui doido, e tudo por Deus 

                                                             
11 Selecionou-se apenas duas estrofes do poema sobre o habitar poético do homem e a possibilidade do homem 

medir-se com Deus, ou seja, comparar-se à divindade (cf. HEIDEGGER, 1962). 
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Só a loucura incompreendida 
Vai avante para os céus. 

 

Desespero ao ouvir-me assim dizer 

Isso que n‘alma tenho. Sinto-o, sinto-o, 
E só falando não me compreendo. 

(F. PESSOA, 1983: 634ss)   

 
Deus 

Às vezes sou o Deus que traço em mim 

E então eu sou o Deus e o crente e a prece 

E a imagem de marfim 
Em que esse deus se esquece. 

 

Às vezes não sou mais um ateu 
Desse deus meu que eu sou quando me exalto. 

Olho em mim todo um céu 

E é um mero oco céu alto (19/10/1913) 
 

 

Considerações 

 

Poesia e pensamento encontram-se somente enquanto permanecem na diferença de 

seus modos de ser. Com frequência, o igual se transfere para o indiferenciado a fim de que 

tudo nele convenha. O mesmo é, ao contrário, o mútuo pertencer do diverso que se dá, pela 

diferença, desde uma reunião integradora. O mesmo apenas deixa dizer quando se pensa a 

diferença. No ajuste dos diferentes vem à luz a essência integradora do mesmo. Tudo isto 

aconteceu nesta plaquete, pondo frente a frente o filósofo Martin Heidegger e o poeta 

Fernando Pessoa. 

Pensar e poetar são duas modalidades de dispor o pensamento a serviço da linguagem 

em dois modos de habitar poieticamente a linguagem. 

A abertura de Heidegger ao possibilitar a reviravolta do pensamento ocidental pela 

penetração no caminho da linguagem para o lugar de morada do homem, encontrara em 

Pessoa a explicitação da palavra poética como um modo de ser do homem e como condição 

de possibilidade de expressão da verdade e do encontrá-la na poética e na razão. 
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DA MEMÓRIA AO RESÍDUO: O SANGUE PORTUGUÊS, DE RAQUEL NAVEIRA 

 

Mary Nascimento da Silva Leitão  

(UFC) 

 

Introdução  

 

Sangue Português está entre as recentes publicações da poeta sul-mato-grossense 

Raquel Naveira. A obra enriqueceu as reflexões já apresentadas pela crítica literária, a qual 

sempre destacou as influências lusitanas presentes em sua obra. As memórias de elementos 

culturais portugueses, identificadas nos textos da poeta, são formadoras de resíduos. A ideia 

surgiu com a leitura do prefácio do Sangue Português, no qual Leila V. B. Gouvêa fez o 

seguinte comentário: 

 
A autora (Raquel Naveira) rememora o percurso dos antepassados 
portugueses, revisita liricamente monumentos célebres do patrimônio 

histórico-cultural de Portugal, rende tributo a grandes poetas – Camões, 

Bocage, Florbela -, canta as terras lusófonas de África e Ásia e alguns de 
seus notáveis. Compõe, enfim, um variado painel didático-poético que se 

insurge contra o esquecimento de um legado que diz respeito à identidade 

cultural de todos nós, que nos expressamos em língua portuguesa 

(GOUVÊA, 2012, p.11). 
  

Essa rememoração ocorre na primeira parte do livro. Os poemas, seguidos cada um de 

notas explicativas, formam uma obra de cunho pedagógico. As notas não se tratam de 

interpretações poéticas; são frutos de pesquisas acerca dos espaços, dos escritores e dos 

personagens que surgem como eixos temáticos nos textos de Raquel.  

Baseando-se na recorrência dos diferentes assuntos tratados na primeira parte da obra, 

escolhemos abordar aqueles que tratam dos monumentos célebres do patrimônio histórico-

cultural de Portugal. Observam-se tanto o real quanto o imaginário, tanto as imagens 

provenientes de uma memória coletiva quanto às imagens de espaços descritas a partir da 

visão pessoal da autora. Essa mistura é claramente aceitável quando o nosso objeto de estudo 

é a poesia. Segundo Carlos Felipe Moisés, ―a poesia não constitui saber universal. Seus 

conceitos e definições – que existem, é claro, em grande quantidade – dependem das 

circunstâncias culturais e históricas; dependem também, e muito, da interpretação subjetiva 

das pessoas‖ (MOISÉS, 1996, p.6). Portanto, do mesmo modo que ela depende das 
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circunstâncias culturais e históricas de produção, também representa e carrega marcas 

peculiares desse contexto, e, nesse aspecto, encarna elementos representativos de uma 

coletividade.  

 ―Mosteiro de Alcobaça‖ e ―Mosteiro dos Jerônimos‖, inseridos em Sangue Português, 

por exemplo, tomam como temas monumentos tradicionais da cultura portuguesa. Eles 

representam a coletividade por se tratar de lugares resguardados por um determinado povo. E 

Raquel Naveira os versifica, claro, segundo uma visão individual. 

 

Memória, Resíduo e Identidade 

 

Segundo Elisa Guimarães, ―arte é resgate – forma mágica de recriar o mundo e 

desvelar o real‖. De fato, tomando por base Sangue Português, notamos a clara intersecção 

entre o fio mágico da literatura e o resgate de uma memória histórica coletiva, na qual 

observamos tamanho apreço pela cultura lusitana. E isso é perceptível desde o primeiro 

poema, cujo título, não à toa, é o mesmo da obra:  

 

Fiz jus 
Ao meu sangue português, 

Este foi o meu fado: 

Deixar o passado, 

Arremeter-me contra o desconhecido, 
Acima da minha pequenez. 

 

Desejei tudo: 
Uma nova estrela, 

Uma nova sorte, 

Atribuí ao fado 
O meu cansaço 

De alma forte. 

 

Estaria morto, 
Absorto em mim mesmo, 

Se não tivesse partido; 

Velas ao vento 
Entre rosas e cruzes, 

Viajei em busca do meu ideal, 

Bem ou mal, 
Não sei quando chegará minha hora, 

Minha vez, 

Mas sei que fiz jus 

Ao meu sangue português. 
                                    

(NAVEIRA, 2012, p.27) 
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O eu poético, assumindo um ―sangue português‖, entrelaça presente, passado e futuro, 

além de relacionar ―antigo‖ e ―novo‖. Isso nos leva a refletir acerca da importância dos fatos, 

das figuras e dos espaços para a produção poética de Raquel Naveira, pois, além da extrema 

significância que esses elementos tiveram no passado, ainda atuam no presente como resíduos 

que contribuem para a formação da identidade da poeta. O texto funciona como prelúdio dos 

textos seguintes, anunciando que a autora fez jus às influências lusitanas herdadas.  

As diversas imagens observáveis nos poemas seguintes são parte de uma memória 

reconstituída no seio familiar, fato justificável por Raquel ser neta de portugueses. A própria 

autora afirma partilhar dessa cultura no referente aos: 

 
hábitos alimentares (pão e vinho sobre a mesa); na valorização dos objetos 

que fugiam ao consumismo prático, como toalhas da Ilha de Madeira, 

talheres de prata, louças brancas e azuis; no gosto pela poesia e pelo fado; na 
melancolia salgada como lágrimas do mar (NAVEIRA, 2012, p.13). 

 

Portanto, a presença da cultura portuguesa nos poemas naveirianos vão desde as 

memórias dos objetos sobre a mesa até as recordações dos diversos lugares, poetas e 

personagens enriquecedores dessa nação. Retomemos o conceito de memória, construído por 

Joël Candau: 

 

A memória é, acima de tudo, uma reconstrução continuamente atualizada do 
passado, mais do que uma reconstituição fiel do mesmo: a memória é de fato 

mais um enquadramento do que um conteúdo, um objetivo sempre 

alcançável, um conjunto de estratégias, um ‗estar aqui‘ que vale menos pelo 
que é do que pelo que fazemos dele (CANDAU, 2012, p.9). 

 

A ideia de resgate de elementos do passado na sua integridade é inviável. Pode haver 

traços recuperáveis de um imaginário de outras épocas e outras culturas que, por motivos 

diversos, se perpetuam. Contudo, reviver o passado, tal como foi, ou retomar um elemento 

dele no mesmo formato de antes, segundo Candau (2012), é insustentável. 

O ser humano a cada instante é consumido pelo tempo. O tempo presente logo se torna 

passado para que um novo tempo, no caso, o futuro, tome o seu lugar de presente. E para 

compreender esse processo, vivenciado a cada segundo, temos a constante necessidade de 

resgatar o passado, como se a memória dele o tornasse acessível. A tentativa de resgate hoje 

ocorre através das imagens fotográficas, dos vídeos, dos diários, enfim, são diferentes modos 

de rememoração. Contudo, há outros meios passíveis de lembranças, como é o caso do texto 
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literário. Por meio dele identificamos modos de pensar, agir e se comportar de outras épocas e 

outras culturas. 

Joel Candau, ao aprofundar o conceito de memória numa perspectiva antropológica, 

apresenta três tipologias significativas: a) protomemória; b) memória de alto nível; e a c) 

metamemória. A primeira se refere ao habitus, ou seja, aquilo que ocorre quase 

automaticamente. A segunda é definida pelo autor como a memória propriamente dita. É 

―uma memória de recordação ou reconhecimento: evocação deliberada ou invocação 

involuntária de lembranças autobiográficas ou pertencentes a uma memória enciclopédica‖. 

Nesta cabem os saberes, as crenças, os sentimentos e as sensações. A última diz respeito ao 

que cada indivíduo faz de sua memória, bem como o que ele pensa e diz sobre ela. 

Interessam-nos as duas tipologias finais, já que observamos recordações de lugares e poetas 

que, por algum motivo, marcaram a história do povo lusitano. Sobre isso Candau afirma: 

  
Em sua acepção corrente, a expressão ―memória coletiva‖ é uma 

representação, uma forma de metamemória, quer dizer, um enunciado que 
membros de um grupo vão produzir a respeito de uma memória 

supostamente comum a todos os membros desse grupo (CANDAU, 2012, p. 

24). 

  

Então, quando usamos a expressão memória coletiva nos referimos à ―descrição de um 

compartilhamento hipotético de lembranças‖. Hipotético porque, mesmo considerando a 

recordação comum a um grupo, cada indivíduo pensará nela de maneira peculiar. Daí a 

impossibilidade de desligar a memória coletiva da individual. 

 

O modo de pensar uma determinada lembrança (fatos, objetos, personagens, 

pessoas, etc.), bem como a funcionalidade que ela exerce sobre o presente, 
contribui para a formação de uma identidade. Isso porque ―memória e 

identidade se entrecruzam indissociáveis, se reforçam mutuamente desde o 

momento de sua emergência até sua inevitável dissolução‖ (CANDAU, 
2012, p. 19).  

 

No caso da identidade, a tentativa de depuração conceitual é mais difícil. No que se 

refere ao indivíduo, identidade pode ser um estado – resultante, por exemplo, de uma 

instância administrativa: ―meu documento de identidade estabelece minha altura, minha 

idade, meu endereço etc. – uma representação – eu tenho uma ideia de quem sou – e um 

conceito, o de identidade individual, muito utilizado nas Ciências Humanas e Sociais‖ 

(CANDAU, 2012, p. 25). A identidade é uma construção social que ocorre numa constante 



 
 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

1103 

 

relação dialógica com o outro. Ela tanto pode ter como referência as semelhanças como pode 

basear-se nas diferenças.  

Até aqui nos reportamos a uma identidade individual. Contudo, se o mesmo conceito 

for aplicado ao grupo a situação muda de figura, já que o próprio termo, segundo Candau 

(2012) é impróprio para essa designação: 

 
Aplicada ao grupo, a complexidade aumenta. Passemos ao fato de que, nesse 

caso, o termo ―identidade‖ é impróprio porque ele nunca pode designar com 

rigor a ―recorrência‖: em um momento preciso de uma observação um 
indivíduo é idêntico a ele mesmo, mas duas pessoas – mesmo que se trate de 

gêmeos – jamais são idênticas entre elas (CANDAU, 2012, p. 25). 

  

Assim, quando o assunto é coletividade, o termo identidade designará algo próximo da 

semelhança, sem grande rigidez, afinal, trata-se de uma representação da realidade e não da 

realidade em si. Isso porque os olhares sobre um determinado ser ou objeto são sempre postos 

de maneira diferenciada, dependendo das experiências e visão de mundo que cada observador 

possui. Então, um grupo pode compartilhar do mesmo modo de agir, pode ter uma mesma 

crença, compartilhar os mesmos costumes, mas, sempre haverá traços diferenciadores entre os 

membros. E ao nos referimos a esses traços específicos estamos adentrando a noção de 

identidade individual, fazendo-nos perceber quão estreita é a relação desta com a concepção 

de memória. 

A partir das discussões anteriores notamos a dificuldade de se pensar na construção de 

uma identidade sem considerar os processos vivenciados por um indivíduo ao longo de sua 

trajetória. O passado tem grande influência sobre o presente. As memórias representadas por 

imagens são constantemente resgatadas, pois são experiências que tanto contribuem para os 

modos de agir do presente como resguardam aspectos valiosos de suas origens.  

Num artigo intitulado ―Três modos de tratar a memória coletiva‖, Roberto Pontes 

distingue três níveis de aproveitamento criativo da memória coletiva nacional: o do registro, o 

do estereótipo e o da cristalização. O primeiro surge da necessidade de preservação do 

patrimônio em nome de uma memória nacional. O segundo se apresenta ―através do 

intelectual escolarizado, de sensibilidade apurada, mas o tratamento então dado à cultura 

popular fica no plano da deformação, sobretudo porque a linguagem e visão de mundo nesta 

contida soam falsas para a classe a que se destinam‖ (PONTES, 1997, p.143). O terceiro nível 

é o da cristalização: 
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Apropria o material gerado pelas camadas dominadas do povo e a obra daí 
surgida já é do nível culto, semiclássica ou clássica, processo pelo qual se 

constrói um repertório com raízes na memória coletiva nacional. As obras 

assim surgidas incorporam os resíduos os mais remotos, e são vazadas numa 

linguagem coerente com aquilo que exprimem. Nelas materializa-se uma 
visão de mundo representativa da identidade nacional, universo simbólico 

que confronta e resiste à homogeneização imposta pelos centros 

internacionais produtores das culturas de massa, fundada na teletecnologia, 
padronizada per excelência (PONTES, 1997, p.143). 

  

Portanto, há certos traços culturais de um povo que permanecem de uma época para 

outra, independente do espaço de tempo existente entre elas. Vale ressaltar que, muitos desses 

traços antigos, além de se configurarem como lembranças, agem de maneira perspicaz sobre o 

presente. Candau acredita ser a memória uma reconstrução atualizada do passado. A nossa 

cultura é repleta de resíduos. Não há como identificar elementos puros; eles contêm traços de 

outras eras ou de outras culturas. Como analisar a culinária denominada ―nordestina‖ sem 

valer-se dos créditos árabes, portugueses, africanos, ou de outras regiões do próprio Brasil? 

Como compreender os acontecimentos políticos atuais sem levar em conta o histórico de 

impropérios vividos nas últimas décadas? Como estudar a literatura contemporânea sem ter 

conhecimento do processo por que ela passou, desde os autores mais influentes até os 

caracteres provenientes das literaturas estrangeiras?  

Os recortes de obras ou fases literárias para análises e aprofundamentos são possíveis, 

desde que o passado não seja esquecido. Desse modo, temos em curso um estudo residual, ou 

seja, a análise de um conteúdo atual a partir dos traços procedentes de outras épocas e 

culturas. A esses traços damos o nome de resíduos. Estes, embora tantas vezes pensados como 

a sobra inútil, são de grande valia, pois é a partir deles que compreendemos todo o processo 

vivido pelo objeto em análise ao longo de sua história. Esse percurso nem sempre é claro, 

perceptível.  

Segundo Roberto Pontes, ―a literatura desempenha papel de suma importância na 

revelação da identidade de um povo‖ (PONTES, 1997, p. 143). De fato, através dela 

conseguimos fazer inúmeras relações com áreas lindeiras, as quais contribuem 

significativamente para o entendimento da história de uma cultura, de um povo, de um 

indivíduo ou de uma obra. E ao tomarmos um objeto literário como centro de nosso estudo, 

não podemos esquecer as palavras de Todorov: ―tudo o que é novo em Literatura é o velho 

reinventado‖ (TODOROV, 1992, p.55).  
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Toda mistura das experiências de diferentes culturas gera resíduo. Como é o caso de 

Sangue Português que, inevitavelmente, pode ser considerada fruto de origem colonial e de 

interações étnicas. Entretanto, não carrega a negatividade de uma dominação lusitana, pelo 

contrário, a obra evidencia remanescências que enriquecem a identidade nacional. 

Ressaltamos que o resíduo ―foi efetivamente formado no passado, mas ainda está ativo no 

processo cultural, não só como elemento do passado, mas como elemento efetivo do presente‖ 

(WILLIAMS, 1979, p. 125). Desse modo, embora alguns poemas de Raquel Naveira retratem 

espaços, personagens, escritores ou objetos portugueses representativos para outras épocas, 

eles permaneceram vivos na memória das pessoas e a todo instante são resgatados em meio às 

diversas manifestações artísticas. Trata-se de um legado que, culturalmente, perpetua seja de 

forma consciente ou inconsciente.  

Referidas relações entre memória, identidade e residualidade serão observadas no 

próximo tópico de nosso trabalho, no qual faremos os primeiros estudos de alguns poemas 

inseridos em Sangue Português. 

 

Os resíduos de um Sangue Português 

 

 Nas veias de Raquel Naveira corre um sangue português. Não nos referimos às 

heranças genéticas lusitanas, nem nos restringimos a Portugal. Reportamo-nos ao amor pela 

Língua Portuguesa. É ele que promove essa união de culturas. 

 Quando escolhemos a residualidade como meio teórico e metodológico para 

trabalharmos a poesia de Raquel Naveira, unindo-a a noções de memória e identidade, 

sabíamos que seria imprescindível adentrar questões de tempo e espaço. Ora, se nos referimos 

a elementos culturais, não há como fugir do processo de cristalização por que passam 

referidos traços. Contudo, a poesia, segundo Massaud Moisés, ―é, em essência, a-histórica, a-

narrativa e a-geográfica. Na realidade, a poesia não se insere no tempo, [...] quer dizer, não se 

prende às dimensões do tempo, não se apresenta numa ordem temporal‖ (MOISÉS, 2007, 

p.50). De fato, não é nosso propósito identificar o tempo da poesia. Nesse aspecto, interessa-

nos saber apenas que Sangue Português é uma obra ―contemporânea‖. As imagens dos 

diversos ambientes ou poetas trabalhados provêm de lugares e épocas precisas.  

 

Monumentos célebres do patrimônio histórico-cultural  
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Um dos espaços versificados em Sangue Português foi o Mosteiro de Alcobaça. De 

acordo com Raquel Naveira, ―é a primeira obra plenamente gótica erguida em solo português. 

Foi iniciado em 1178 pelos monges de Cister. É considerada uma das sete maravilhas de 

Portugal‖ (NAVEIRA, 2010, p. 55). O mosteiro, que hoje é ponto turístico, guarda os túmulos 

dos dois amantes D. Pedro I (1320- 1367) e D. Inês de Castro (1320-1355). E é com base 

nessa informação que o texto de Naveira foi produzido: 

 

Mosteiro de Alcobaça 
 

Vem, noivo amado, 

Segue-me ao mosteiro de Alcobaça, 

As torres se erguem 
Em meio à fumaça,  

Monges brancos 

Caminham pela nave 
Levantando nuvens 

De dourada taça. 

 

Vem, noivo amado, 
Entremos nos claustros: 

O do silêncio, 

Onde a solidão nos enlaça; 
O da Leitura, 

Onde os livros se abrem 

Como rolos de mel 
E a lua entra  

Pela vidraça. 

 

Vem, noivo amado, 
Pelo caminho da cruz, 

Pela capela, 

Pela sala dos reis; 
Junto ao moinho 

E ao jardim de rosas 

Há um muro que nos separa do mundo, 
Recoberto de tempo e argamassa. 

 

Vem, noivo amado, 

Cheguemos aos túmulos 
De Pedro e Inês de Castro, 

Os infelizes amantes 

Que caíram em desgraça, 
A que foi rainha 

Depois de morta, 

Vem, é aqui, perto da porta, 

Façamos juras de amor eterno 
Que nada nos ameaça. 
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Fiquemos como eles: 

Frente a frente 

Em seus sarcófagos, 

Vem, me abraça. 
 

(NAVEIRA, 2010, p. 54-55) 

  

A memória do mosteiro não se fecha na figura do templo. Sem dúvidas, muitas 

histórias foram vivenciadas nesse lugar, mas uma delas se destaca e permanece presente na 

lembrança de seu povo: a do caso de amor entre D. Pedro I e D. Inês de Castro. O poema de 

Raquel Naveira apresenta um exemplo de remanescência dessa memória. Esta, sendo coletiva, 

manifesta-se através de imagens que são reconhecidas por todos. O diferencial está no modo 

como essas representações foram resgatadas. Observa-se o desejo de vivenciar um amor tão 

intenso quanto o de Pedro e Inês, ali, no mesmo ambiente em que estes corpos foram 

enterrados. A história do casal foi relembrada por Raquel numa nota explicativa: 

 

Quando subiu ao trono, D. Pedro I tinha ordenado a construção desses 

túmulos para que lá fosse enterrada a sua amada D. Inês, cruelmente 
assassinada por seu pai, o rei D. Afonso IV (1291 – 1375), e seus 

conselheiros. D. Pedro I casou-se em 1336, com D. Constança, uma princesa 

castelhana. Devido a várias guerras entre Portugal e Castela, D. Constança 

chegou a Portugal em 1339. No seu séquito, ela trouxe a camareira Inês de 
Castro, D Pedro I apaixonou-se por ela. Em 1345, D. Constança morreu de 

parto. O pai de D. Pedro I, D. Afonso IV, não aceitou o relacionamento do 

filho e condenou D. Inês à morte por alta traição. Após subir ao trono, D. 
Pedro I vingou a morte de sua amada matando os conselheiros da Corte e 

afirmando ter se casado com D. Inês secretamente. Decretou que se honrasse 

a memória de D. Inês como rainha de Portugal. Quando em 1361, os 

sarcófagos ficaram prontos, D. Pedro I trasladou os restos mortais de D. Inês 
de Coimbra para Alcobaça, sob o olhar de nobreza e da população. No seu 

testamento, D. Pedro I determinou ser enterrado no outro sarcófago para que 

o casal ressuscitasse junto no Juízo Final, olhando-se nos olhos um do outro 
(NAVEIRA, 2010, p. 55-56). 

  

No poema o eu-poético feminino convida o amado a percorrer todo o mosteiro ao seu 

lado. A imaginação flui na medida em que a hipotética visita acontece, como se as imagens se 

formassem no momento de passagem pelos diversos ambientes. A visitação ocorre aos poucos 

para que o ambiente seja descrito em sua minúcia até chegar o instante final: o anseio de 

morrer assim como Pedro e Inês. Há, portanto, uma tentativa de identificação, um desejo de 

viver a mesma história concluída ali.  

 O repetitivo convite, explícito a cada início de estrofe, é uma tentativa de 

convencimento. Portanto, as descrições dos caminhos transcorridos não ocorrem à toa. As 
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imagens iniciais, do modo como estão dispostas no texto, são nutridas de beleza e supremacia: 

―torres‖, ―monges brancos‖, ―nave‖, ―dourada taça‖, etc.  

 O eu poético invita o amado para adentrar os claustros. Nestes, o silêncio e a solidão 

estão presentes, e os livros e leitura também. Portanto, o vazio será preenchido pelas palavras. 

Elas, doces e agradáveis, suscitam a imaginação de tal forma que os amantes enxergarão a lua 

entrar pela vidraça. A poeta não perdeu a oportunidade de apresentar a importância da leitura 

para um indivíduo. A relevância é tão significativa a ponto de dar vida a um mundo de 

solidão. 

 Embora falemos de um ―mundo‖ criado a partir da leitura, há plena consciência de que 

existe uma realidade fora dele: o mundo verídico – ―Há um muro que nos separa do mundo/ 

Recoberto de tempo e argamassa‖. A realidade está fora dos muros, num lugar onde esses 

amantes não estão. Ao mesmo tempo, ao penetrarem no Mosteiro de Alcobaça resgatam uma 

memória pautada numa história real. A retomada desse fato é um resíduo, ou seja, um 

elemento histórico vivenciado na Idade Média, que foi resgatado num poema contemporâneo.

  Outro caso em que também encontramos uma preservação de lembranças históricas é 

o do poema ―Pena‖, no qual Raquel Naveira faz um trocadilho resgatando tanto as 

características do Castelo da Pena, museu histórico português, como a pena, no sentido de 

piedade por tudo o que foi vivido ali: 

 
Pena 

 

Castelo de Pena, 

Tem pena do meu penar, 
Escondo-me atrás das muralhas, 

Subo até a torre dos corais, 

Por toda parte 
Meu desgosto 

Minha tristeza 

Meus ais. 
 

Castelo de Pena, 

Tem pena do meu penar, 

Quem poderá me salvar do meu destino? 
Nem teus arcos, 

Teu relógio avançando séculos, 

Nem este colossal tritão 
Meu peixe, 

Meu homem, 

Sustentando o mundo 

Com a mão. 
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Castelo de Pena, 
Tem pena do meu penar, 

Quem poderá me guardar 

Da ira do povo 

Que quer mudar? 
Nem teus mirantes, 

Teus terraços, 

Tua couraça gótica, 
Sou rainha perdida 

Numa visão caótica. 

 

Castelo de Pena 
Tem pena do meu penar, 

Tem compaixão, 

Não mereço castigo, 
Vivi com um cão amigo 

Este sonho manuelito 

Entre finos viveiros 
De rosas e camélias. 

 

Sou Amélia 

Daqui parto para o exílio, 
Minha pena. 

(NAVEIRA, 2010, p. 61-62) 

  

O eu poético se personifica em Amélia, figura feminina que teve parte de sua história 

vivida no Palácio da Pena. Os supostos sentimentos da personagem são descritos de modo a 

resgatar uma memória tanto individual quanto coletiva. Individual porque retrata uma 

construção baseada em angústias vividas por Amélia, e coletiva por se tratar de um fato 

inserido na história de Portugal, de conhecimento público, e de valorização do patrimônio 

cultural.  

 A identidade da figura história descrita no poema existe anterior ao texto. Contudo, 

nos versos ela ganha formas mais precisas. É uma personalidade criada a partir da imaginação 

naveiriana, ou seja, sob uma perspectiva individual, baseada numa memória histórica. Daí, 

compreendemos a importância do resíduo para a compreensão do presente da obra; houve, no 

poema, um resgate de narrativa e uma construção imaginária da identidade de Amélia a partir 

de um templo que ainda existe. O espaço físico atrai as pessoas pela história que carrega. É 

um resgate habitual, já que culturalmente os diversos povos têm essa necessidade de preservar 

aquilo que de alguma forma lembra suas origens: 

 Localizado na Vila de Sintra, no distrito de Lisboa, de acordo com Raquel Naveira é 

uma das maiores representações do Romantismo arquitetônico do século XIX, no mundo. 
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Durante o reinado de Carlos I de Portugal, a família real ocupou o palácio, 
tornando-se residência predileta da rainha D. Amélia. Após o assassinato de 

Carlos I, D. Amélia retirou-se para o Palácio de Pena, rodeada de amigas e 

dos cães de estimação. Quando rebentou a revolta de 4 de outubro de 1910, 

D. Amélia aguardou na Pena a situação evoluir até a queda da Monarquia. 
No dia seguinte, partiu para o exílio. Com a implantação da República 

Portuguesa, o palácio foi convertido em museu (NAVEIRA, 2010, p.62). 

  

Desse modo, justifica-se toda tristeza e pena descritas no texto. A beleza do castelo, 

suas torres, suas muralhas e seus terraços não foram suficientes para apagar as angústias 

vividas por uma alma em solidão. As altas muralhas e a grandiosidade da estrutura física do 

lugar, não lhe deram a segurança necessária diante dos acontecimentos políticos; por isso, 

obrigou-se a exilar-se.  

 As belezas históricas descritas por Raquel Naveira instigam o leitor ao conhecimento 

desses espaços portugueses. Mais que isso, também proporcionam uma viagem pelo passado, 

onde fatos elementares marcaram a memória do povo lusitano. Todavia, essa memória foi 

resgatada por Raquel em forma de versos, com significativa sutileza, comprovando a 

importância do passado para o presente. De fato, não há como aprofundarmo-nos na cultura 

de um povo sem que reconheçamos a história que o envolve. Os mosteiros e o palácio, 

descritos nos textos, são claros exemplos desses resgates. 

 

Considerações Finais 

 

Ao apresentarmos exemplos de alguns lugares trazidos por Raquel Naveira em seu 

Sangue Português, sabíamos o quão recheada de resíduos e memórias estava a obra. Contudo, 

ao começar o processo de análise percebemos que ainda há muitos aspectos que podem ser 

trabalhados. Os traços residuais ocorrem em maior número do que se imagina, pois cada fato 

apreciado sugere inúmeras relações as quais não pudemos nesse momento aprofundar. 

Apresentamos algumas discussões acerca da clara relação entre memória, resíduo e 

identidade. Vale ressaltar nesse instante que, embora tenhamos falado da construção de 

identidade de personagens nos poemas, interessa-nos, mais ainda, a construção da identidade 

poética da autora. Ela, ao apresentar tantos elementos de origem portuguesa ao longo de sua 

produção literária, atestou o valor das raízes lusitanas para sua formação pessoal. Portanto, 

temos em mãos uma obra repleta de resíduos portugueses encontrados em tempos e espaços 

diversos, de riqueza incalculável.  
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CONFIGURAÇÕES DE ESPAÇO EM TRISTE FIM DE POLICARPO QUARESMA  

 

Raíres Joice Silva Basílio  

(UERN) 

Eduarda Maria Moreira Lopes  

(UERN) 

Manoel Freire Rodrigues 

(Orientador – UERN) 

Introdução  

 

A literatura, objetiva ou subjetivamente, aborda uma realidade, embora, segundo 

alguns teóricos, ela não tenha compromisso com o real. Considerando essa posição, é notável 

o papel que a literatura tem desempenhado ao longo de nossa vida histórica e cultural. 

Educando-nos quanto a nossa civilidade, costumes, épocas e demais aspectos. Lima Barreto, 

já defendia que a literatura tinha a missão quase divina de tornar sensível e assimilável esse 

ideal de poucos a todos. Nesse sentido, por meio deste estudo, tentamos mostrar, ainda que 

sucintamente, um pouco dessa manifestação da literatura através de representações dessa 

realidade pautadas no aspecto espaço. 

O trabalho se propõe a estudar como o espaço enquanto, elemento da narrativa, 

configura-se dentro da obra Triste Fim de Policarpo Quaresma (1915), um dos principais 

títulos de Lima Barreto. A obra pré-modernista se situa em importante contexto da história, no 

sentido de que o autor, como um dos principais nomes do pré-modernismo brasileiro, 

articulava em sua escrita o cenário político e social da época vigente – início do século XX – 

Primeira República (1889-1930). Em seus registros, Lima Barreto mostrava o sistema político 

do Brasil como excludente daqueles menos favorecidos socialmente, apontava também o falso 

progresso e as incoerências ocorridas naquela época. 

Para tanto, a ambientação propriamente física descrita na narrativa vai ganhando 

forma, ao mesmo tempo em que esse espaço vai sendo ocupado por personagens e situações 

que condicionam o sentido da obra.  Por esse viés, eis a importância de ver o espaço como 

elemento constituinte da obra em sua totalidade, visando sua significância nas diferentes 

situações que vão se transpondo no romance, tomando por base teórica Bourneuf e Ouellet 

(1976) que defendem o espaço, por vezes, como razão da obra e Antonio Dimas (1985) que 
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denomina esse aspecto como ―geografia literária‖; podemos então pensar nesse espaço 

também na condição subjetiva. 

Pensando nos aspectos metodológicos da pesquisa, esta se caracteriza como 

bibliográfica e segue método histórico, tendo em vista as pesquisas documentais, leituras e 

acervos que serviram para fundamentar nosso trabalho, bem como coleta de dados 

bibliográficos e documentos que abordam a temática. A coleta de dados foi feita por leituras 

da obra, seguida de recortes de alguns fragmentos para análise; detemo-nos também a 

contextualização do romance, indispensável para entender a obra.  

Portanto, eleger o espaço como aspecto de estudo nessa obra é, sobretudo, esclarecer 

as proximidades e extremidades com a ambientação, que, muitas vezes, são confundidos 

como se tratassem da mesma condição de estudo. Acreditamos, pois, que esta pesquisa pode 

ser o início de um estudo muito maior e mais aprofundado, sabendo que os respaldos aqui 

dados possam servir como indícios dessa continuidade. 

 

Uma leitura de Triste Fim de Policarpo Quaresma 

 

Lima Barreto escreveu seu segundo livro em curto prazo e em período conturbado de 

sua vida, Triste Fim de Policarpo Quaresma é um romance dividido em três partes, narra a 

história do Major Policarpo Quaresma, homem simples e de intelectual aguçado. Na primeira 

parte do livro, o personagem é considerado como louco, na segunda, ele se refugia em um 

sítio, o ―Sossego‖ e na terceira, o fracasso serve de desfecho para sua história. Como o 

protagonista da obra é patriota, ele é visto como louco por alguns familiares e amigos, pelo 

fato de ter a ideia de aprender a tocar violão, o julgam de maluco ainda por isso ser ―coisa de 

gente malandra‖ não permitida para o posto dele, também porque o major fez um ofício para o 

ministro solicitando o uso da língua de origem do Brasil, o tupi-guarani. O romance é narrado 

em terceira pessoa, o protagonista vive diferentes situações em que vai ocupando contextos 

diferentes, no sentido, de transpor o sentimento do personagem em culminância com o espaço 

que ocupa. 

Lima Barreto ao se referir diretamente ao seu personagem, lhe descreve como bom 

observador das pessoas e contextos a sua volta, ―[...] olhava sempre para baixo, mas, quando 

fixava alguém ou alguma coisa, os seus olhos tomavam, por detrás das lentes, um forte brilho 

de penetração, e era como se ele quisesse ir à alma da pessoa ou da coisa que fixava. (p. 8)‖. 
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Podemos então relacionar o espaço enquanto componente constituinte da cena, visto que está 

ligado à alma daquilo que se é observado. Quaresma era um homem de sensibilidade muito 

viva e capaz de sofrer profundamente com a menor situação/ocasião, possuía um patriotismo 

exacerbado e uma vontade de grandeza nacionalista, anseio de ver o desenvolvimento do país, 

vivia com sua irmã mais velha, Adelaide, que apesar de não concordar com alguns ideais do 

irmão, o respeitava e o queria bem, não entendia ao certo o porquê dele ser estudioso e 

interessar-se tanto pela história do Brasil. Ricardo Coração dos Outros, grande amigo de 

Quaresma, visitava-o para ensiná-lo a tocar violão (gesto genuinamente brasileiro). 

Policarpo Quaresma trabalhava no Arsenal de Guerra, na função de subsecretário, seus 

hábitos eram repentinos, pegava o Bonde no percurso de volta para casa todos os dias, seus 

vizinhos o achavam estranho, apesar dele ser sempre cordial com todos. O subsecretário não 

era muito de interagir com os demais, ficava mais em silêncio e sozinho, era um homem de 

poucas palavras, mas bastante observador. O major possuía uma biblioteca e tinha um amor 

fraterno aos seus livros, não os mostrava a ninguém, no entanto, da janela do cômodo 

particular era possível notar seu acervo. Esse era um ambiente para onde se refugiava, um dos 

primeiros espaços demarcados na obra, reunia diversificado acervo de autores nacionais ou 

nacionalizados e livros sobre a história do Brasil, conteúdo de interesse especial para ele. 

Apesar de ser um homem visto como intelectual Policarpo não tinha formação, era 

simples e igualava-se aos demais à sua volta, prezava pela ajuda e, sobretudo, amizade de 

Anastácio, antigo escravo que o acompanhava e que mais tarde o ajudaria a lidar com terras e 

plantações. As únicas pessoas que o visitavam, era seu compadre, Vicente Coleoni com a filha 

Olga Coleoni e seu amigo Ricardo Coração dos Outros. Os vizinhos eram alheios aos 

costumes e comportamentos do major, ficavam todos intrigados pelo fato dele meter-se a 

aprender a tocar violão, e o respeito que tinham por ele diminuía, no entanto, o major não 

percebia e, portanto, não se importava.  

Vestia-se sempre de fraque, nas cores mais fechadas e escuras, como azul, cinza ou 

preto, isso, talvez, representasse sua personalidade e aspecto de homem mais reservado. 

Defendia com assiduidade os hábitos e tradições genuinamente nacionais. O patriotismo que 

levou o major a interessar-se pela história do país veio desde muito cedo. ―Policarpo era 

patriota. Desde moço, aí pelos vinte anos, o amor da Pátria tomou-o inteiro‖. (p. 9). Apesar de 

ter sofrido algumas decepções, como tentar ser militar e julgarem-no incapaz, ainda assim, o 

interesse pelas tradições e costumes nacionais não foram esquecidos. Onde trabalhava era 
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considerado e respeitado, e isso fazia com que sua imagem de homem culto aflorasse, porém 

era respeitado por sua honestidade e modéstia e não propriamente por seus ideais 

nacionalistas, o que não lhe abatia, ficava apenas em silêncio.  

Próximo também a seu convívio, vivia o general Albernaz, que tinha pretensão de 

casar as filhas, este seria o futuro mais decente e aceitável para as mulheres da época (século 

XX), no entanto, uma delas, Ismênia, era a mais conformada com o destino de casar-se, sua 

mãe sempre a repreendia quanto aos modos e comportamentos que deviam todas elas ter, 

porque isso serviria de cartilha para o casamento, a maternidade e obrigações domésticas 

como dona de casa. De tanto a mãe e os demais a pressionarem sobre essa sina, o casamento 

para Ismênia passou a ser uma obsessão:  

 
[...] uma espécie de dever, que não se casar, ficar solteira ―tia‖, parecia-lhe 

um crime, uma vergonha. De natureza muito pobre, sem capacidade para 

sentir qualquer coisa profunda e intensamente, sem quantidade emocional 

para a paixão ou para um grande afeto, na sua inteligência a ideia de ―casar-
se‖ incrustou-se teimosamente como uma obsessão. (BARRETO, 2007, p. 

27).   

 

Ismênia, com sua preocupação matrimonial, começa um romance com Cavalcanti, 

ficam noivos, no entanto, o casamento não se concretiza. O pai da moça, depois de conhecer o 

artista Ricardo Coração dos Outros com suas modinhas, despertou-se para a vontade de 

realizar festas em sua casa, a intenção, no entanto, era atrair pessoas e com isso possivelmente 

casar as outras filhas. Além de Ismênia, tinha mais quatro moças e um jovem rapaz. Albernaz, 

apesar da posição de general, não tinha propriedade para falar quando o assunto era guerra ou 

batalhas, nunca tinha participado de uma, mas gostava de contar histórias sobre, para ter 

projeção quanto ao cargo, orgulhava-se da função, mas o nível de conhecimento que tinha 

igualava-se a de um bom chefe ou um ajudante-de-ordens.  

Olga tinha personalidade diferente de Ismênia, era, pois, mais segura de si, mais 

consciente sobre os acontecimentos à sua volta, afilhada de Quaresma, devido forte admiração 

do pai ao major, também se casaria, em condição diferente da filha de Albernaz, era a única 

talvez que entendia o padrinho com mais discernimento:  

 
A menina vivaz, habituada a falar alto e desembaraçadamente, não escondia 

a sua afeição tanto mais que sentia confusamente nele alguma coisa de 

superior, uma ânsia de ideal, uma tenacidade em seguir seu sonho, uma 
ideia, um vôo enfim para as altas regiões do espírito que ela não estava 

habituada a ver em ninguém do mundo que frequentava. (BARRETO, 2007, 

p. 24). 
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A moça se casaria com Armando Borges, este que através do casamento tinha seus 

interesses, como algum cargo público na cidade, escreve por tempo alguns textos de 

linguagem difícil para o jornal, sua esposa o desprezava e percebia seu grau de indiferença e 

interesse.  

Quando o major foi apontado como louco, devido aos seus ideiais, comportamentos 

estranhos e, principalmente, ter a ideia de que todos falassem a língua de origem do país, fora 

internado em um hospício, as pessoas o apontavam na rua, no entanto, nada disso o abalava, 

ele aceitava o que diziam a seu respeito, só não permitia porém, que dissessem que era 

mentiroso:  

 
Que julgassem doido vá! Mas que desconfiassem da sinceridade de suas 

afirmações, não! E ele pensava, procurava meios de se reabilitar, caía em 

distrações, mesmo escrevendo e fazendo a tarefa quotidiana. Vivia dividido 
em dois: uma parte nas obrigações de todo dia, e a outra, na preocupação de 

provar que sabia o tupi. (BARRETO, 2007, p. 42). 

 

Na segunda parte do romance, Quaresma se refugia em uma casa na zona rural, sítio 

sossego, como o espaço agora que ele ocupa era tranquilo lhe traduzia o aspecto de paz e 

leveza, demarcando um momento em que o espaço ocupado por Quaresma influenciava em 

seu comportamento momentâneo, ―Não era feio o lugar, mas não era belo. Tinha, entretanto, o 

aspecto tranquilo e satisfeito de quem se julga bem com a sua sorte.‖ (p. 54). Anastácio não 

compreendia como aquele homem preferia o isolamento no sítio, ao invés de estar em meio à 

―civilização‖, Policarpo que era um sujeito inteligente, estudioso e conhecedor da história do 

Brasil, pois a estudava há cerca de 30 anos.  

Nesse período de tempo em que Quaresma esteve no sítio, Olga, depois de casada, foi 

visitá-lo com seu marido, o ambiente parece também intervir na alma da mulher, que ao 

passear pelo campo observando a paisagem que a natureza lhe proporcionava, pensava 

consigo que teria sido melhor ser homem, para ter mais liberdade. O major alegrava-se com a 

ideia de morar no campo, apesar de sua áurea não ser propriamente de alegria, mas se 

empolgava com a prévia de viver de seu próprio sustento, para ele, é algo original e 

genuinamente nacional, viver do trabalho braçal, plantar e colher seus frutos da terra, no 

entanto, esse momento de nostalgia não duraria muito tempo, quando ele se angustia e 

percebe mais tarde que esse plano não se sustentaria. 

Policarpo, com seu jeito honesto e sutil não conseguiu grandes feitos como desejava, 

seus ideais não se concretizaram, porque os demais à sua volta não lhe davam devida 
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credibilidade, sua própria irmã o aconselhava a ter postura diferente, para que as pessoas não 

tivessem uma visão distorcida dele, porém, para o major, nada em seus princípios eram de 

exageros, apenas revolucionários. Devido suas ideias em prol do bem do país e valorização da 

cultura nacional, o major acaba em uma prisão, traçando assim o seu triste destino. Olga, a 

única que poderia compreendê-lo, tenta intervir nessa situação, foi à delegacia onde o 

padrinho estava, em uma tentativa de resgatá-lo, no entanto, sem sucesso. Policarpo 

Quaresma, frustrado, finda seu triste fim refletindo sobre o que não pôde realizar. 

 

Configurações de espaço no romance 

 

A distribuição dos ambientes na obra Triste Fim de Policarpo Quaresma acontece de 

forma articulada, uma vez que cada ambiente corresponde a uma situação momentânea, o 

espaço preenchido pelo personagem em cena influencia em seu comportamento. Em linhas 

gerais, Policarpo Quaresma é o personagem mais notável, por ser o protagonista e por nele ser 

perceptível pequenas mudanças de comportamento quando ocupa espaços diferentes na obra, 

postulando assim contextos que se diferem. 

No romance, os espaços mais perceptíveis à análise são: a biblioteca, a repartição 

pública, o hospício e o sítio sossego. Dada as proporções de estudo, entendemos esses espaços 

como diferentes ambientes em que Quaresma perpassa e descreve de modo singular, às vezes 

frustrado com o que observa. Pensando esses aspectos individualmente, percebemos a 

biblioteca como um dos espaços em que o major mais frequentava, por ser o lugar onde se 

sentia mais a vontade com seus livros, acervos esses que contemplavam a história do Brasil.  

O hospício, habitualmente, visto como um lugar de abrigar pessoas com algum desvio 

mental, na narrativa representa a entidade que recebe Quaresma, na condição de louco, e 

ainda que essa ―loucura‖ seja fruto de seus pensamentos revolucionários que os outros não 

conseguiriam captar, na primeira parte do livro isso já é estabelecido, pois, após cena em 

hospital o personagem decide refugiar-se no sítio, ou seja, já não volta a ocupar aquele cargo 

de homem imerso no universo dos livros, pensa agora em trabalhar na terra e viver do que 

plantar/colher, essa relação de Policarpo como esse novo espaço que ocupa lhe configura um 

aspecto de homem do campo. 

O sítio sossego servia de repouso e tranquilidade para Quaresma depois de sair do 

hospício. Optara pela vida agrícola com o auxílio de seu companheiro Anastácio. Como o 
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subsecretário viera para o sítio no intuito de recuperar-se, na intenção de se sentir melhor, 

constantemente refletia sobre sua vida, sobre a loucura que o julgavam ter:  

 

Não havia três meses que viera habitar aquela casa, naquele ermo lugar, a 
duas horas do Rio, por estrada de ferro, após ter passado seis meses no 

hospício da Praia das Saudades. Saíra curado? Quem sabe lá? Parecia; não 

delirava e os sues gestos e propósitos eram de homem comum embora, sob 
tal aparência, se pudesse sempre crer que não se lhe despedira de todo, já 

não se dirá a loucura, mas o sonho que cercava durante tantos anos. 

(BARRETO, 2007, p. 54). 
 

Em reflexões sobre os momentos que passou no hospício, Quaresma se questionava se 

saíra curado de ―lá‖. Lembrava-se das pessoas com quem esteve – dos pobres que se diziam 

ricos – dos ricos que se queriam pobres ou ainda dos ignorantes que se julgavam sábios. O 

major pensava consigo, e a alma do lugar onde habitava parecia intervir na sua, o espaço em 

que ocupava preenchia nele algo de diferente, o cenário à sua volta, ―[...] cujo nome ‗Sossego‘ 

cabia tão bem à nova vida que adotara.‖ (p. 56). O espaço descrito em várias passagens da 

narrativa é revelado pelo narrador, estabelecendo assim a existência desse espaço que influía 

na vida dos circunstantes ao mesmo tempo em que contemplava a urbanização da cidade do 

Rio de Janeiro, ambientação real da obra: 

 

Os subúrbios do Rio de Janeiro são a mais curiosa coisa em matéria de 

edificação da cidade. A topografia do local, caprichosamente monstruosa, 
influiu decerto para tal aspecto, mais influíram, porém, os azares das 

construções. Nada mais irregular, mais caprichoso, mais sem plano qualquer, 

pode ser imaginado. As casas surgiam como se fossem semeadas ao vento e, 

conforme as casas, as ruas se fizeram. Há algumas delas que começam largas 
como boulevards e acabam estreitas que nem vielas; dão voltas, circuitos 

inúteis e parecem fugir ao alinhamento reto com um ódio tenaz e sagrado. 

(BARRETO, 2007, p. 62). 
 

A arquitetura da cidade tornava-se pretexto para denunciar as construções e obras mal 

elaboradas, àquelas que abrigavam os menos favorecidos socialmente, pois, se tratavam de 

subúrbios, casas construídas aleatoriamente para a ―parte pobre‖ da cidade. Ricardo Coração 

dos Outros morava em um desses subúrbios, era conhecido, e chamado com frequência para 

cantar suas modinhas nas casas de família, e assim, ficavam os de classe social baixa nesse 

ambiente, enquanto a burguesia habitava a cidade alta. 

O espaço suburbano no romance é bastante perceptível, há também o contraponto 

desse cenário – espacialidade periférica – com âmbitos mais favorecidos, como a Rua do 

Ouvidor, habitado por outras classes em melhores condições sociais. Cada ambiente desse é 
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ocupado por sujeitos diferentes, e não de modo aleatório, mas porque as condições sociais 

permitiam que ocupassem exatamente aqueles espaços. No Rio de Janeiro, dentre os vários 

circunstantes presentes, as pessoas que frequentavam o Teatro era ―essa gente míngua‖ como 

o próprio narrador descreve, para eles, nada tinha importância em contextos fora dos seus, 

essas eram as pessoas, em sua grande maioria, hipócritas e fúteis, residiam onde sua posição e 

condição social permitissem, em outras palavras, ocupavam espaços mais favorecidos.  

No romance de Lima Barreto, essa existência do espaço acontece de maneira 

diversificada. É possível elencar o espaço propriamente geográfico, como a cidade do Rio de 

Janeiro, entidade maior de referência a essas dimensões físicas, como também, espaços 

subjetivos que indicam outras instâncias, é o caso do comportamento de Policarpo no sítio 

sossego, suas ações e aspectos de vida se modificaram nesse ambiente, ele passa a se sentir 

em paz, devido tranquilidade que o espaço lhe proporciona. 

A existência do espaço assinala, sobretudo, momentos mutáveis para aqueles que o 

ocupa, visto que não se deve atribuir a esse aspecto a mesma definição de ambiente, ainda que 

relacionados, não se tratam do mesmo aspecto. Segundo Lins (1976, p. 77), pioneiro no 

estudo do espaço em obras barreteanas, o ambiente caracteriza-se como ―O conjunto de 

processos conhecidos ou possíveis, destinados a provocar, na narrativa, a noção de um 

determinado ambiente.‖ e ―Para a aferição do espaço, levamos a nossa experiência de mundo; 

para ajuizar sobre a ambientação, onde transparecem os recursos expressivos do autor, impõe-

se certo conhecimento da arte narrativa.‖. 

Sendo assim, ambiente traz a ideia de lugares concretos, como casas, prédios que nos 

dão a referência de ambiente, enquanto espaço nos reporta a ideia de algo a ser preenchido, 

como se fosse o contexto em que determinado sujeito ocupa. Podemos então entender espaço 

com a ideia de movimento, algo que pode ser modificado contextualmente, e ambiente nos 

liga a algo mais permanente. Assim, o romance de Barreto sugere um espaço social, regado de 

mazelas e incoerências, isso se manifesta através do discurso do narrador, que também exerce 

uma parcela de influência no desdobramento do romance, visto que ele é o oratório da ficção.  

Para Dimas (1985, p. 20) ―[...] exige-se do leitor perspicácia e familiaridade com a 

literatura para que o espaço puro e simples (o quarto, a sala, a rua, o barzinho, a caverna, o 

armário etc.) seja entrevisto em um quadro de significados mais complexos participantes estes 

da ambientação.‖. Bourneuf e Ouellet (1976, p. 141) defendem que ―O espaço, quer seja 

«real» ou «imaginário», surge, portanto, associado, ou até integrado, às personagens, como o 
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está à acção ou ao escoar do tempo.‖ Se valendo do pensamento dos autores, é considerável 

pensar, portanto, que o espaço faz parte do universo do personagem. 

A cidade do Rio de Janeiro no final do século XIX vista como espaço propriamente 

físico, já vinha se desenvolvendo em termos industriais, comerciais e econômicos. No 

entanto, o progresso não chegara para todos. Naquele contexto havia pessoas de todos os 

jeitos, de damas elegantes aos operários em suas jornadas de trabalho, as camadas 

misturavam-se nos centros urbanos, porém, essa aproximação era somente na movimentação 

das ruas, pois, as condições dos circunstantes eram distintas. Os espaços, portanto, estavam 

ligados, diretamente, aos sujeitos, influenciando assim na dinâmica social.  

 

 

 

Considerações Finais 

 

O romance de Barreto sugere espaços sociais, visto que a configuração desses espaços 

é mantida por diferentes momentos, como a implantação da Primeira República que 

contextualiza e dar mais sentido a obra, sua significância é relevante para o contexto em que 

Policarpo Quaresma vivia, uma vez que seu patriotismo exagerado tentava, sob qualquer 

circunstância, traçar seus ideiais em prol do desenvolvimento do país.  

Cada contexto em que o personagem Policarpo Quaresma esteve, o espaço exerceu 

sobre ele sentimentos diferentes, quando estava em sua biblioteca, lugar que apreciava 

bastante, seu comportamento era de bem humorado, sentia-se à vontade rodeado dos livros de 

seu interesse, história do Brasil e conteúdos afins. Quando passou pelo hospital, sua conduta 

estava comparada a condição de louco, que possivelmente não o fazia bem, já que o julgaram 

de maluco por defender com afinco os ideiais nacionalistas, no espaço do sítio sossego, a vida 

lhe parecia mais significativa, apreciava de perto a terra, orgulhava-se por poder trabalhar nela 

e viver de suas próprias plantações, embora isso não tenha se sustentado por muito tempo.  

No arsenal de Guerra, repartição do ministério onde Policarpo ocupava o cargo de 

subsecretário era respeitado por seu caráter de homem honesto e gentil, mas não pelas suas 

predileções patriotas, o que não abalava Policarpo. Já na prisão, lugar onde o major reflete 

sobre toda sua trajetória, o espaço funciona como meio de fazê-lo pensar sobre seus fracassos, 
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que, no entanto, eram provindos de ideiais que só ele tinha, para os outros não significavam 

nada, por isso, Policarpo preferia ficar em silêncio para evitar ―a maldade dos homens‖.  

Policarpo, com seu jeito honesto e sutil não conseguiu grandes feitos como desejava, 

seus ideais não se concretizaram, porque os demais à sua volta não lhe davam devida 

credibilidade, sua própria irmã o aconselhava a ter postura diferente, para que as pessoas não 

tivessem uma visão distorcida dele, porém, para o major, nada em seus princípios eram de 

exageros, apenas revolucionários. Devido suas ideiais em prol do bem do país e valorização 

da cultura nacional, o major acaba em uma prisão, traçando assim o seu triste destino. 

O romance configura-se com uma espécie de documento histórico ficcional, por tratar 

de um período conflituoso de um importante momento da história do Brasil. Apesar de o 

personagem principal ser mostrado como patriota de forma extrema, uma das observações 

mais simplórias que fica, é uma forte crítica e ironia de Lima Barreto ao sistema político do 

país daquela época.  
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Introdução  

 

A grande presença acadêmica em estudos sobre a questão do corpo utópico acaba 

por criar dificuldades para apreensão e diferenciação entre as positividades e as negatividades 

passíveis de serem analisadas no processo. Isso se manifesta, na maioria das vezes, ou em 

uma apologia ou em uma condenação sumária sobre os estudos em torno da corporeidade e 

suas utopias. De um lado, posicionam-se os teóricos que ao tematizarem as questões do corpo, 

imputam a essa tentativa uma maneira de crítica e ultrapassagem de ―todos‖ os limites da 

modernidade. De outro, há a postura dos intelectuais que enxergam nessa empreitada mais um 

―modismo‖, mais uma tentativa de simplificar questões mais complexas que seriam, 

necessariamente, mais sérias, de interesse público e/ou estruturais para se pensar o corpo nas 

relações sociais.  

 
Mas, na verdade, meu corpo não se deixa reduzir tão facilmente. Afinal, ele 

tem suas fontes próprias de fantástico; possui, também ele, lugares sem lugar 

e lugares mais profundos, mais obstinados ainda que a alma, que o túmulo, 

que o encantamento dos mágicos. Possui, também ele, suas caves e seus 
celeiros, tem abrigos obscuros e plagas luminosas. Minha cabeça, por 

exemplo, ah minha cabeça: estranha caverna aberta para o mundo 

exterior por duas janelas, duas aberturas, sei disso, pois as vejo no espelho; 
ademais, posso fechar uma ou outra separadamente. E, no entanto, essas 

aberturas não são senão uma só, pois não vejo diante de mim senão uma só 

paisagem, contínua, sem divisão nem corte. E dentro desta cabeça, como se 
passam as coisas? Elas entram lá - e estou muito seguro de que as coisas 

entram na minha cabeça quando eu olho, pois o sol, se for demasiado forte e 

me ofuscar, dilacera até o fundo do meu cérebro - e, no entanto, essas coisas 

que entram dentro da minha cabeça permanecem no exterior, pois vejo-as 
diante de mim e eu, por minha vez, devo me adiantar para alcançá-las.( 

FOUCAULT, 1926-1984, p. 10). 
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Não é preciso negar o corpo para conhecer novos cenários utópicos: ele mesmo os 

oferece em variedade. No jogo de visibilidades e invisibilidades que o corpo produz, por meio 

da seleção da composição do material que absorve, assimila, retém e inventa, é nele e por 

meio dele que se produzem novos mundos. Aliada à visão e às outras faculdades sensíveis, a 

imaginação fabrica, nessas ―adegas‖, ―mansardas‖ e ―cavernas‖, paisagens utópicas ainda 

mais incríveis. Se por um lado o corpo é fábrica incessante de utopias, por outro lado é ele 

próprio uma utopia. Mas se ele agora recebe de novo o predicado ―utópico‖ é por motivos 

contrários àqueles pelos quais o recebera anteriormente, quando, nos contos de fadas e na 

metafísica da alma, havia sido descorporificado, negado.  

Por isso o corpo ―foi e é visto de várias formas através dos tempos e em cada 

sociedade, consoante as exigências culturais como objeto de diferentes cuidados e controle‖, 

como coloca Polak (1997, p. 58). Diz a autora também que ―o corpo de cada indivíduo 

contém em si tudo aquilo que encerra o seu grupo, as suas representações, a sua história, as 

suas crenças e sentimentos que, por sua vez, expressam a sua origem social‖ (op. cit., p. 58-

59). 

 

Discussão sobre utopia  

 

A utopia nasce como um gênero literário em que a narrativa é sobre uma sociedade 

perfeita e feliz, com um discurso político e a exposição sobre a cidade justa. Por isso Foucault 

não fornece um estatuto para o corpo. Pelo contrário, seu olhar se ocupa em analisar, colher e 

descrever os discursos que falam e as práticas que atuam sobre o corpo e para o corpo. 

A primeira vertente de estudos sobre o corpo, sobretudo, a crítica ao dualismo entre 

corpo e mente tornou-se um dos principais pontos para a problematização da herança 

filosófica da modernidade. Descartes fora eleito o responsável pelos séculos de 

instrumentalização corporal em favor da inteligência, que passou a ser vista como 

―demasiadamente‖ racionalista, passando a razão também a ser tomada como fonte das 

mazelas, vistas agora, principalmente, como produzidas e sentidas no âmbito pessoal. No 

momento em que as utopias sociais de construção de uma sociedade livre, justa e fraterna 

passaram a serem vistas como coisas do passado, o foco sobre o corpo veio como a 

possibilidade de se buscar a felicidade individual em meio a fatos que ao serem estudados sem 

a ―arrogância‖ moderna, passaram a serem adjetivados como incompreensíveis e 
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incontroláveis, não valendo a pena a reflexão e a construção de uma possibilidade de 

mudança. 

Para viabilizar a colocação do corpo como elemento central para a construção de vidas 

significativas, tratou-se, assim, após ―desconstruir‖ a imagem moderna sobre o corpo e suas 

relações com as outras dimensões da subjetividade, e, após ter-se verificado que essas ideias 

longe de serem fatos eram discursos, ocuparam-se os estudiosos de elaborar uma grande 

quantidade de trabalhos que assumiram o caráter histórico das imagens sobre o corpo e da 

corporeidade, sendo a própria constituição biológica vista como passível de ser superada a 

partir do momento em que sua materialidade deixasse de ser vista como tal. E cria-se uma 

idealização desse corpo diante dos problemas sociais enfrentados. O estudo do corpo tem que 

se basear na compreensão das relações espaço-temporais concretas entre práticas materiais, 

representações, imaginários, instituições, relações sociais e estruturas vigentes de poder 

político-econômico. Pode-se então ver o corpo como um meio por meio do qual abordar 

possibilidades de uma política emancipadora (HARVEY, 2000, p. 178). 

 

Discussão analítica do texto poético: a voz do corpo negado em Meia Lágrima 

 

Meia lágrima 
Não, 
a água não me escorre 

entre os dedos, 

tenho as mãos em concha 
e no côncavo de minhas palmas 

meia gota me basta. 

Das lágrimas em meus olhos secos, 

basta o meio tom do soluço 
para dizer o pranto inteiro. 

Sei ainda ver com um só olho, 

enquanto o outro, 
o cisco cerceia 

e da visão que me resta 

vazo o invisível 

e vejo as inesquecíveis sombras 
dos que já se foram. 

Da língua cortada, 

digo tudo, 
amasso o silencio 

e no farfalhar do meio som 

solto o grito do grito do grito 
e encontro a fala anterior, 

aquela que emudecida, 
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conservou a voz e os sentidos 
nos labirintos da lembrança. 

– Conceição Evaristo, no livro ―Poemas da recordação e outros 

movimentos‖. Belo Horizonte: Nandyala, 2008. 

 

O poema aponta para a essência ―sou corpo esperança‖ já presente nas falas das 

mulheres, como a ressignificação necessária no resgate da corporeidade. A mulher, do final 

do século XX, vem buscando vencer vários obstáculos sociais, culturais, físicos e intelectuais, 

mostrando ao mundo uma luta por seus direitos de cidadã e de ser humano. Nessa busca, a 

mulher não se posiciona contra o homem, e sim contra os abusos sexuais, as violências física 

e moral, os assédios sexuais, as discriminações exigindo respeito a sua dignidade, 

intelectualidade, integridade física, moral e ao seu valor como ser humano. 

A essência ―sou corpo negado‖, em sua dimensão ―sou corpo mulher como marca de 

interdição‖ é apresentada, ajudando a desvelar o processo alienante a que foi e está sendo 

submetido o sexo feminino, demonstrando ter sido longo o caminho da construção cultural da 

suposta inferioridade feminina, com a consequente desvalorização e estigmatização dos 

corpos das mulheres, tendo em vista que o tabu sobre o corpo feminino se apresenta como 

uma forma de controle legitimado pela superestrutura ideológica dominante masculina. De 

acordo com Eagleton (2011) a superestrutura nasce de uma organização econômica da 

sociedade, mas também refere-se ―a formas definidas de consciência social‖ (p.18). 

No poema, podemos perceber Evaristo mostrando suas raízes de resistência e de 

anseio por uma realidade melhor, transfigurando seu corpo para um lugar ficcional onde tudo 

é perfeito. 

A utopia não seria então uma dimensão extraordinária – mas sim constitutiva, assídua, 

cotidiana – do corpo. Como bem o assinalou Philippe Sabot (2012, p.15) ―a paradoxal 

realidade de meu corpo é estar fora de si‖. Por isso ter o corpo negado é ser negado como ser 

no mundo, é ver negado o próprio mundo. ―Se eu nem sei onde estou, como posso esperar que 

algum ouvido me escute?‖ pergunta Cecília Meireles (1997, p. 12.). Reflexões sobre essa 

ressignificação, da busca do corpo esperança se opondo ao corpo negado, devem 

necessariamente perpassar todo e qualquer processo de formação da ―pessoa‖ na perspectiva 

de desvelar a corporeidade como unidade da existência humana. Isto porque são imensas as 

possibilidades pedagógicas que surgem a partir dessa compreensão.  

Foucault (2009) propõe uma breve reflexão acerca da relação corpo/espaço/alma. 

Embora posteriormente suas análises sobre os processos de subjetivação tenham privilegiado 
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o corpo como lugar de incidência das tecnologias de poder, o elemento utópico não deixa de 

estar presente. Demostrando que para que eu seja utopia, basta que seja um corpo. E que todas 

essas utopias pelas quais esquivava o meu corpo, simplesmente tinham seu modelo e seu 

ponto primeiro de aplicação, tinham seu lugar de origem em meu corpo. Estava muito 

equivocado há pouco ao dizer que as utopias estavam voltadas contra o corpo e destinadas a 

apagá-lo: elas nasceram do próprio corpo e depois, talvez, se voltaram contra ele  

Sei ainda ver com um só olho..., Esse trecho mostra o apagamento do corpo físico para 

ascensão de um corpo forte e com defeito que consegue manter-se mesmo com as 

dificuldades de espaço e corpo, para mostrar-se impotente. Mostrando que utopia não apaga o 

corpo, pelo contrário, ela preserva o corpo enquanto representação de singularidades do ser. 

Portanto, todo aquele que não se enquadra na categoria ôntica de ―ser‖, é percebido como a 

negação do ser, considerando o ser como a forma do não ser. Neste modelo do corpo presente 

do ser, o corpo está disponível para a usura e a destruição sacrificial, porque está subjugado 

pela mente e pela alma — e, por isto não pode ser confundido com o suicídio, a 

autodestruição voluntarista resistente aos modelos da ação coletiva.  

Isso é compreensivo no poema a partir das reflexões e dilemas criados pela 

personagem que a todo tempo se mostra autosufiente para enfrentar as adversidades da vida e 

se impor, nem que seja por meio de uma idealização do corpo. No trecho quando a 

personagem fala que: Da língua cortada, digo tudo..., demostra, mesmo que sendo de forma 

breve, um inquietamente diante do inacessível e da limitação posta diante da realidade social 

da personagem. Esse trecho também remete a resistência feminina e africana, o que são as 

características principais da autora, onde suscita um modelo contemporâneo de falar acerta 

das limitações que as mulheres sofrem nos dias atuais.   

O caso das reflexões sobre a feminilidade é exemplar. Podemos encontrar narrativas 

que pensam a mulher por relação à temporalidade e à própria (im)possibilidade da 

transformação do mundo. Pelo facto de, como é evidente, a mulher ser considerada como 

―psicologicamente‖ conservadora, sendo, de algum modo, rejeitada a sua inscrição no tempo, 

ela emerge como o baluarte privilegiado da primitividade. Tanto a mulher como a sociedade 

primitiva são, conceptualmente, localizadas no princípio da temporalidade, parecendo 

constrangidas a uma infindável repetição de si próprias. 

Por isso se pensa em partes do corpo que podem ser literalmente desincorporadas. O 

corpo torna-se no corpo grotesco que, na sugestão de Susan Stewart (1984, p. 105). — que 
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retoma Mikhail Bakhtin, é ―um corpo de partes‖, em que a ordem funcional dos seus 

elementos é desmantelada A dissolução da sociedade é congruente com uma dissolução do 

corpo e dos seus limites, com uma incapacidade em pensar as fronteiras do corpo como linhas 

estáveis (DOUGLAS, 1966), porque a subjetividade dos fluidos corporais implica a 

fragilidade da unidade do corpo e a sua iminente desconstrução. As metáforas do corpo 

fragmentado, que se parte, que se divide em pedaços e talhadas, são as mais adequadas para 

impregnar de pathos e de um sentido de morte as experiências perturbadoras de confronto 

com sociedades diferentes. 

A reflexão filosófica e histórica em torno da negação do corpo do outro em formações 

sociais de origem colonizada, mostrou que nestas sociedades a negação se apresenta na forma 

de violência sobre o corpo, é isso também que Evaristo traz a tona em seu poema, a negação 

do ser diante das causas sociais que obrigam a submissão do sujeito. Vimos que a negação do 

corpo começa pela ocupação dominadora e predatória dos espaços geográficos e se estende na 

direção da proibição de ser do homem índio e o seu aniquilamento; na ocupação do corpo da 

mulher índia e sua coisificação, para, então, alcançar a violência possessiva contra os negros e 

as negras, feitos escravos e escravas, e contra todos aqueles e aquelas que, por um motivo ou 

outro, não colaboravam para que o usufruto da propriedade fosse total. 

Portanto, a auto demissão do corpo requer uma ação contrária: a admissão do corpo na 

sua totalidade e nas suas expressões para o mundo. Trata-se de uma atitude de 

reconhecimento de si mesmo e do outro como ser – humano – corpo. Neste sentido, o ―corpo 

consciente‖, que não se autodemite, mas se admite, adquire, então, autonomia, pois não é 

mais fragmentado, dividido entre a voz do senhor que deseja dominar e o desejo próprio de 

liberdade. A rigor, a expressão ―corpo consciente‖ é utilizada por Freire (1987) com a 

intenção de unir na ―soma‖ a totalidade psico-político-motora, uma totalidade que faz o nexo 

necessário da afetividade com a razão. Neste sentido, não é somente a ―consciência‖ que 

intervém para mudar o real, mas o corpo consciente, constituindo um todo orgânico-político, 

pragmático-político, capaz de intervir no mundo, pois a conscientização que produz 

esperança, aponta, também, para a ação concreta de transformar o sonho em realidade. Assim, 

o ato cognoscente dá sentido à história e à própria vida de mulheres e homens dominados, 

cuja história de vida tem sido uma história de violência contra o corpo, demitido, 

fragmentado, marginalizado. Na realidade, o autoconhecimento do corpo tem diretamente a 
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ver, para Freire, com o processo de ―conscientização‖ por ele estudado e praticado nos 

círculos de cultura. 

Essa perspectiva está no presente a todo tempo no poema. Quando a personagem 

mostra-se forte diante dos problemas como conservar a voz e os sentidos nos labirintos da 

lembrança. 

Naquele primeiro gênero de utopia – a dos contos de fada – a evasão da 

impotência do corpo dispõe de um expediente ficcional exógeno. O modo como tais 

fabulações ―utopizam‖ o corpo é ainda demasiado externo e impessoal. Trata-se de um 

processo de identificação da imagem corpórea com uma instância que não é inerente ao 

próprio corpo e, afinal, está vinculada ao ―si mesmo‖ e ao corpo próprio e individual apenas 

de modo indireto: os corpos semi-incorpóreos das fadas, duendes e gênios são belos, mas 

pertencem ao patrimônio impessoal, anônimo e coletivo do imaginário humano, do repertório 

mítico e lendário das diversas culturas. Imaginar-se com tais corpos é realizar uma 

transferência ainda parcial, que parece exigir a metamorfose do corpo apenas em sua 

exterioridade: não implica uma transmutação iniciada desde o ―interior‖, não demanda a 

participação ativa dos poderes da alma a reverberar sobre o próprio corpo ao qual ela está 

aderida.  

 

Considerações Finais 

 

Portanto temos num mesmo texto dois temas – espaço e corpo – que serão bastante 

recorrentes (para não dizer onipresentes) na obra de Foucault, mas que aqui estão associados 

de uma forma inusitada, pois, ao contrário do que ocorrerá em análises ulteriores, 

espacialidade e corporeidade aparecerão como que unidos em quiasma, numa unidade 

indissociável e autorreferente, em vez de problematizados no quadro de investigações 

arqueológicas ou genealógicas (nas quais o acento recai sobre as articulações de corpo e 

espaço com o campo social e o campo político). 

Nesta primeira abordagem do poema percebemos que o corpo é reduzido a um lugar 

inevitável, ―irremediável‖, lugar ao qual se está atrelado antes e depois da morte, lugar que, 

longe de ser paisagem etérea, oásis, refúgio nefelibata, ilha afortunada, paraíso perdido, 

impõem-nos sua materialidade acidentada e imperfeita, seus devires inexoráveis, seus 

dolorosos limites, suas imperfeições. Duras realidades que a imagem refletida no espelho não 

esquece de reportar: ―rosto magro, costas curvadas, olhos míopes, careca, nada lindo.‖ 
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Meu corpo é o lugar sem recurso ao qual estou condenado. Penso, afinal, que 

é contra ele e como que para apagá-lo que fizemos nascer todas as utopias. 

A que se deve o prestígio da utopia, a beleza, o deslumbramento 

da utopia? A utopia é um lugar fora de todos os lugares, mas um 
lugar onde eu teria um corpo sem corpo, um corpo que seria belo, límpido, 

transparente, luminoso, veloz, colossal na sua potência, infinito na sua 

duração, solto, invisível, protegido, sempre transfigurado; pode bem ser que 
a utopia primeira, a mais inextirpável no coração dos homens, consista 

precisamente na utopia de um corpo incorporal. O país das fadas, o país dos 

duendes, dos gênios, dos mágicos, este é o país onde os corpos se 

transportam tão rápido quanto a luz, o país onde as feridas se curam com um 
bálsamo maravilhoso na duração de um relâmpago, o país onde 

se pode cair de uma montanha e reerguer-se vivo, o país onde se 

é visível quando se quiser, invisível quando se desejar. Se existir 
um país feérico, é justamente para que eu seja príncipe encantado e que 

todos os janotas graciosos tornem-se peludos e vilões como pequenos ursos. 

(FOUCAULT, 1926-1984, p. 8). 
 

A materialidade bruta do corpo e todos os seus tacanhos limites e devires indesejáveis 

são aí pulverizados, para que dele seja decantado apenas o que for plena potência, energia, 

luz, eternidade. A extensão – atributo inerente tanto do conceito clássico de corpo quanto do 

de espaço – rarefaz-se, bem como toda a trama que sustenta o tecido do mundo no qual 

os corpos comuns vivem. Menos massa do que energia, esse corpo fabuloso revoga as leis da 

física a seu bel-prazer. Para criar uma utopia própria de sua idealização de sociedade e ser 

perfeita. 

Levada às últimas consequências, consumada em seu grau absoluto, a ideia de 

descorporificação redunda naquilo que Foucault (1926-1984, p. 9) chama de ―a mais obstinada, 

a mais poderosa dessas utopias através das quais apagamos a triste topologia do corpo‖, ideia 

que foi fornecida desde o fundo da história ocidental: o grande mito da alma. 
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A LITERATURA REINVENTADA A PARTIR DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 
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(UNEAL/UFPB) 

 

Introdução  

  

Com advento de novos meios de comunicação e de elaboração de textos literários, 

surge outras possibilidades de representação do texto literário. Diante desse pensamento surge 

as HQs (Histórias em Quadrinhos), que não são uma forma menor de literatura, mesmo que 

sejam compreendidos como um produto culturalmente novo, eles representam uma forma 

autônoma da necessidade de expressão narrativa que caracteriza as culturas e os grupos 

sociais. 

O estudo de interesse acadêmico sobre os quadrinhos na universidade se origina 

juntamente com a atenção dedicada a outras formas de mídia narrativa popular de consumo de 

massa, em especial o cinema, a contação de histórias e outras mídias visuais. Este já não é 

mais um fenômeno acadêmico exatamente recente, há já certa tradição no estudo dos 

quadrinhos que perdura, no Brasil, por aproximadamente 40 anos.  

As Histórias em Quadrinhos são uma arte autônoma que agrega uma multiplicidade de 

aspectos em sua linguagem, estando em sintonia com nosso contexto artístico e cultural 

contemporâneo. As HQs dialogam constantemente com outras áreas do conhecimento 

humano, contribuindo para tornar essa linguagem uma importante ferramenta da crítica. Uma 

das áreas que muito dialogam com os quadrinhos é a literatura. Através de suas relações entre 

meios, a intersemiose nos permite agregar e renovar as artes envolvidas, em um exercício 

estético-político de suma importância para a Literatura. Um bom exemplo disso é a teoria da 

adaptação, que se caracteriza pela relação imagem e texto que se entrelaçam entre si, criando 

um sentido próprio. 
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Discussão crítico-teórica 

 

Atualmente existe a necessidade de explorar a variedade de fenômenos associados à 

prática e à teoria da tradução de quadrinhos. Já que sendo um invento cultural de inegável 

impacto no mercado editorial e nas práticas de letramento contemporâneas, as HQs ocupam 

lugar peculiar na investigação dos fenômenos envolvidos e nas práticas de tradução. Isto se 

deve à característica multimodal do texto que compõe os quadrinhos, ao combinar recursos 

gráficos e recursos linguísticos na sua construção narrativa.  

Um dos exemplos dessa problemática é a questão da adaptação que pode ser vista 

como prática de tradução intersemiótica (adaptação de literatura), processo de tradução 

editorial (HQ estrangeira traduzida), ou tradução visual – processo de tradução de um 

tradutor/desenhista (grosso modo: apagar um desenho e pôr outro). 

Traduzir ou adaptar textos literários para quadrinhos já é uma prática comum e 

recorrente ao mundo contemporâneo, e na procura pelo entendimento dos processos que 

envolvem essa prática, estudiosos consideram diferentes olhares epistemológicos e 

metodológicos, assim como uma visão própria e peculiar do texto adaptado. 

 

HQs e sua relevância para sociedade contemporânea 

 

Os quadrinhos vieram com uma grande missão de entreter leitores que até então não 

conseguiria ler um texto. Dentro dessa linha temos além da adaptação da obra que estuamos 

(Vidas Secas) como a de uma grande obra referenciada até hoje, como o caso da adaptação de 

Morte e Vida Severina para quadrinhos, em que resultou um primoroso trabalho sobre a obra 

do poeta e diplomata pernambucano João Cabral de Melo Neto. Nesse material, Miguel 

Falcão proporciona aos admiradores da cultura brasileira um diálogo entre literatura e 

desenho, assim como a relação de sentido criada pelo livro, objeto de nossa análise. Tanto o 

livro quanto o quadrinho traduzem a aridez e a secura do sertão nordestino vivenciado uma 

Vidas Secas. Para os jovens, essa é uma ótima oportunidade de conhecer o mundo onde o 

sertanejo peleja diante das adversidades que lhe é submetida, e ao mesmo tempo desperta ao 

leitor uma nova percepção de análise frente à imagem e jogos de cores que criam uma relação 

de sentido totalmente nova. 
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[...] a interligação do texto com a imagem, existente nas histórias em 

quadrinhos, amplia a compreensão de conceitos de uma forma que qualquer 

um dos códigos, isoladamente, teria dificuldades para atingir. Na medida em 

que essa interligação texto/imagem ocorre nos quadrinhos com uma 
dinâmica própria e complementar, representa muito mais do que o simples 

acréscimo de uma linguagem a outra – como acontece, por exemplo, nos 

livros ilustrados –, mas a criação de um novo nível de comunicação.  
(VERGUEIRO, 2009, p. 22) 

 

O estudo comparativo do texto e dos HQs leva em consideração o fato de que o 

trabalho do ilustrador parte de seu entendimento do texto literário, transcriando-o através da 

linguagem visual, assim, apresentando-nos sua interpretação do poema.  

Para Hutcheon (2011), a adaptação é uma forma de intertextualidade, onde essa deve 

exprimir sua mensagem através de imagens. Levando em consideração que isso traz tanto a 

parte do prazer (e do risco) de experienciar uma adaptação. Adaptar é correr ricos de negação 

ou de aceite, já que cada indivíduo cria sua percepção imaginária própria, e mexer com o 

campo do imaginário é complexo e escorregadio.   

As adaptações fazem as pessoas contar, mostrar ou interagir com as histórias. Uma 

história pode nos ser contada ou mostrada (modo de engajamento).  

Adaptar é recontar a mesma história de um ponto de vista diferente, onde pode-se criar 

uma interpretação visivelmente distinta. Quando ocorre um processo de adaptação, os sujeitos 

nele envolvidos recriam o texto literário, de acordo com suas perspectivas. É comum a 

perspectiva de que a linguagem da HQ mistura verbal e não verbal. É mais que isso: na 

linguagem dos quadrinhos, o não verbal lê incessantemente o verbal.                                             

 

Imagem 1: Capa do Livro Vidas Secas: Graphic novel / Gracilliano Ramos
1
 

                                                             
1 Figura extraída do site: Fonte: <https://www.terra.com.br/noticias/educacao/de-graciliano-ramos-vidas-secas-

ganha-versao-em-hq,ada8a5833ceb3e159a6d956f6b8c310d4eqsxbvf.html>. Acesso em: 07 jul. 2018. 
 

https://www.terra.com.br/noticias/educacao/de-graciliano-ramos-vidas-secas-ganha-versao-em-hq,ada8a5833ceb3e159a6d956f6b8c310d4eqsxbvf.html
https://www.terra.com.br/noticias/educacao/de-graciliano-ramos-vidas-secas-ganha-versao-em-hq,ada8a5833ceb3e159a6d956f6b8c310d4eqsxbvf.html
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Imagem 2: Página 11 do livro Vidas Secas: Graphic novel / Gracilliano Ramos
2
 

                                                             
2 Fonte: <https://www.terra.com.br/noticias/educacao/de-graciliano-ramos-vidas-secas-ganha-versao-em-

hq,ada8a5833ceb3e159a6d956f6b8c310d4eqsxbvf.html>. Acesso em: 07 jul. 2018. 

https://www.terra.com.br/noticias/educacao/de-graciliano-ramos-vidas-secas-ganha-versao-em-hq,ada8a5833ceb3e159a6d956f6b8c310d4eqsxbvf.html
https://www.terra.com.br/noticias/educacao/de-graciliano-ramos-vidas-secas-ganha-versao-em-hq,ada8a5833ceb3e159a6d956f6b8c310d4eqsxbvf.html
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Ambas imagens de quadrinhos acima exprime relação de sentido mediante imagem e 

os jogos de cores. Na segunda imagem essa relação é percebida ao notar-se a imagem de uma 

bola vermelha, representação o sol em sua aridez. E num segundo momento surge ao longe as 

personagem, da obra em analise, desforcadas possivelmente por causa do calaor exessante no 

sertão nordestino. Demostrando a peculiaridade que os HQs trouxe para obras literarias.  

Ao longo do quadrinho émpossivel perceber essa relação de sentido exprimida 

tambem pelas feiçoes, criada pelo autor, das personagem. 

 Por isso a multiplicidade dos HQs passou a deslocar a obra literária, refletindo e 

permitindo diferentes possibilidades de interpretação. Longe se vai o tempo em que, 

amedrontados, os alunos tinham que descobrir a intenção do autor inserida em textos que 

continham significados fixos, como se todos pensassem o mundo da mesma forma. 
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 A exigência do resgate de um único modo de ler e de uma única interpretação ignora o 

fato de que cada leitura de um mesmo texto é também original, única, resultante do trabalho 

de interpretação de um sujeito singular, inserido em outro tempo e outro espaço diferentes da 

época e do lugar em que se inseria o autor. 

 Permitindo que Vidas Secas, romance clássico da literatura brasileira, aparecesse 

apresentado num graphic novel, isto é, numa narrativa ficcional recontada também por meio 

de imagens. Aqui, Eloar Guazzelli, o artista gráfico, e Arnaldo Branco, o roteirista, não 

pretendem apenas reproduzir o texto de Gracilliano Ramos. Partem da obra publicada em 

1938 e inserem o texto do escritor alagoano num novo formato, numa nova época, acentuando 

traços que, para eles, se destacam de maneira mais especial, ao longo de sua leitura. Dessa 

forma, transformam, possibilitam novas formas de se ler o grande romance dos anos 1930, 

atraindo o interesse de novos leitores, estendendo a permanência de Fabiano, Sinhá Vitória, 

dos dois meninos e da Baleia, a uma outra arte. 

 O silêncio dos personagens não se reflete apenas na ausência das palavras, mas 

também na ausência de rostos completos, em vários quadros definidos por cores que nos 

rementem à aridez da terra devastada pela seca, sem vegetação. Pelo vermelho quase ocre do 

sol e do sangue. Por traços escuros e fortes, nos trechos em que a injustiça e a iniquidade se 

destacam na narrativa.    

 Vidas Secas, a novela gráfica, não é melhor, nem pior do que o texto de Graciliano. 

Um não substitui o outro. São distintos. O novo texto não vulgariza, deforma, trai ou viola o 

anterior. Enriquece-o e traduz a narrativa pela linguagem multimodal dos quadrinhos, 

demosntrando ainda a admiração de Guazzelli e Branco pelo romance regional de Graciliano 

Ramos. 

 Novos formatos abrem-se diante de nós um mosaico de textos e diferenças, sejam eles 

na forma escrita, sonora, ou imagética, que surgem para enriquecer a arte e torná-la acessível 

a um público ainda mais heterogêneo. Tudo aquilo que o ser humano fez e faz, ao longo da 

história, sempre foi interpretado, de forma cada vez mais intensa e mais diversa, fazendo de 

nós, que usufruímos desses produtos, sujeitos mais ricos e diversos. 

Os quadrinhos, ao se entrelaçarem à literatura, reorganizam-na, atravessam-na, por 

uma linguagem visual. As palavras impressas estão acarretadas de sentido assim como 

imagens: o tamanho das letras, a cor, o traço, o formato, a colocação no interior da vinheta, 

agregam sentidos variados e interferem na interlocução com o leitor. Por outro lado, cores, 
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traços, formas, intervalos entre vinhetas, focalização de cenas e personagens, enriquecem o 

não verbal, complexificando suas potencialidades significativas. No processo da adaptação 

quadrinística, o texto adaptante reconfigura o texto adaptado em níveis e graus variados, o que 

resulta em um espessamento da relação do texto com o leitor.  

A quadrinização de textos literários é uma forma de produção artística que se expõe 

como intervalar, pois, em sua própria denominação conjuga duas linguagens originalmente 

polarizadas. A literatura pertenceu tradicionalmente aos segmentos sociais privilegiados, mas 

recentemente, com as transformações sociais, políticas e econômicas decorrentes da 

Revolução Francesa em todo o mundo ocidental, os textos literários ganharam novos 

públicos. 

Esse novo nível de comunicação aponta para aquela incompletude permanente da 

adaptação. O texto adaptante, em sua densidade, intensifica suas relações com o leitor: os 

quadrinhos trazem estratégias visuais de narrativa que encenam estratégias literárias e/ou 

cinematográficas, recursos fotográficos, de computação gráfica, mas que de tudo isso se 

distinguem, mesmo lidando com o realismo, a observação, o naturalismo dos detalhes.  

A traduções e adaptações são movimentos transculturais que implicam significados 

novos e diferentes, que repetem, sem replicar – repetem mudando: ―a adaptação é uma forma 

de intertextualidade, nós experienciamos a adaptação (enquanto adaptação) como 

palimpsestos por meio da lembrança de outras obras que ressoam através da repetição com 

variação‖ (HUTCHEON, 2013, p. 30). O ressoar do texto adaptado, aquilo que atesta ou 

insinua sua existência no texto adaptante, traz uma nuance interessante para a discussão: 

coloca o adaptador como intérprete e agrega à intertextualidade a perspectiva de 

relacionamento de temporalidades e pertencimentos diferentes em interação. O ato da leitura 

de um texto resultante de um processo de adaptação, segundo entendo, demanda a encenação 

do próprio processo: ler uma adaptação quadrinística, por exemplo, feita a partir de um 

romance de Machado de Assis, demanda saber que o texto de chegada não é autônomo – ele 

demanda o estabelecimento de relações de sentido com o texto de partida. 

Também percebemos esse sentido na tradução intersemiótica de natureza artística, 

como é o caso das traduções quadrinísticas de textos literários, atravessam os textos de 

partida, subvertendo-os, mas não apagando-os, nem se subordinam a suas semioses possíveis. 

Para Plaza (2003), cada sistema de sinais tem uma especificidade que interage com os 

sentidos humanos. As linguagens organizam o olhar que as lê. E as traduções intersemióticas 
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não apresentam sentidos plenos, não são definitivas: ―Cada sentido capta o real de forma 

diferenciada e as linguagens abstraem ainda mais o real, passando-nos uma noção de 

realidade sempre abstrata que possibilita que as linguagens adquiram toda uma dimensão 

concreta na sua realidade significativa‖ (PLAZA, 2003, p. 47). As linguagens contactam, 

sintonizam e atualizam nossos sentidos e nossa capacidade de entrar na cadeia de semiose. Ao 

interagirem entre si, as linguagens, associadas às características das mídias que as suportam e 

veiculam, transformam e potencializam a cadeia semiótica.  

 

Considerações Finais 

 

A literatura não acabou: ela continua contando suas histórias. Muitas vezes, tramas 

inicialmente contadas pelo cinema ou pelos quadrinhos, por exemplo. Outras vezes, as 

histórias que ela conta são recontadas por outras mídias, em outras linguagens, isso levando 

em conta a adaptação.  

Para Hutcheon (2013, p. 10), ―[...] a adaptação é (e sempre foi) central para a 

imaginação humana em todas as culturas. Nós não apenas contamos, como também 

recontamos nossas histórias‖. Enquanto dispúnhamos de mídias limitadas, como nosso corpo, 

nossa voz, posteriormente manuscritos e impressos, o ato de contar e recontar era ―natural‖ e 

incorporava-se às práticas comuns da sociedade.  

A adaptação é implicitamente comparativa: ela relaciona, confronta, tensiona, 

aproxima e afasta. Mas ela não hierarquiza. Ela desmonta, mas não apaga. A adaptação é 

interação – enfrentamento, paradoxalmente, também conexão. 

O texto adaptante quadrinístico apela a vários sentidos do leitor: ao subverter o texto 

adaptado, relativiza suas expectativas, reconfigura seu repertório, provoca sua imaginação. Ao 

se expor como resultante de um processo de adaptação, promove a interlocução entre o que se 

conhece sobre o texto adaptado e o que o novo texto pode dar a conhecer. As adaptações 

quadrinísticas não enfraquecem a literatura, porque, embora bebam em suas páginas, matam 

sua sede na história, na cultura, nas práticas cotidianas e nas sociedades contemporâneas. Elas 

constroem um imaginário próprio, condicionado por sua linguagem visual.  

O processo de releitura confere ao texto adaptante o compromisso de estabelecer a 

diferença: o olhar dos adaptadores é sempre seletivo, combinatório e auto expositivo – a 

adaptação se expõe como tal desde a capa. Isso remete às colocações de Hutcheon (2013) 
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acerca da intertextualidade das adaptações. Como apontado anteriormente, a adaptação, para 

provocar uma leitura criativa, precisa se expor como processo, como interpretação de um 

objeto que permanece: ―[...] os adaptadores são primeiramente intérpretes, depois criadores‖ 

(HUTCHEON, 2013, p. 43). Interpretação e criação presidem o ato da leitura tanto da parte 

dos adaptadores, como da parte dos leitores comuns. 
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Introdução  

 

Autor fecundo, José de Alencar insere-se num período de ampliações temáticas e 

formais das nossas letras. A produção escrita nacional é renovada no movimento romântico, 

visando o inicio de uma caminhada e identidade artística próprias, relacionadas também ao 

período, às questões políticas e às transformações pós 1822. Enquanto a maior parte dos 

autores românticos, como Gonçalves Dias e o seu indianismo, limitam-se a temáticas únicas, 

Alencar tem uma escrita plural, desenvolvendo temas diversos, além de ter contribuído 

amplamente para o desenvolvimento da prosa de ficção no país, que ainda engatinhava neste 

período, mesmo que já mostrasse o desejo de autonomia e consistência. Mais que isso, ―a 

ficção brasileira foi criada no Romantismo‖ (COUTINHO, 1988, p. 173) e este autor é um 

dos grandes responsáveis pelo seu desenvolvimento e propagação entre o público leitor, que 

começava a se cristalizar. 

Dentre as inovações experimentadas pelo autor, uma das mais relevantes é o 

tratamento dado às mulheres, através da construção de personagens femininas fortes e 

expressivas dentro das tramas. Diante do apelo sentimental do Romantismo, a figura da 

mulher ganha destaque, visto que ela é o elemento que fica em frente aos holofotes no mundo 

burguês, parcela da população que consumirá as narrativas de ficção que começam a se 

desenvolver. Como afirma Bosi (2006, p. 139), Alencar ―crê nas razões do coração‖ e vai 

ultrapassar alguns escritores do mesmo período. Enquanto que em romances como A 

moreninha, de Macedo, ou A escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, a personagem feminina 

nomeia a narrativa, mas é um pretexto para que a personagem masculina aja e encaminhe a 

trama, mostrando todo o seu heroísmo, em Senhora os elementos masculino e feminino 

competem em pé de igualdade e são igualmente profundos, igualmente esféricos.  

Naturalmente, a heroína esculpida por Alencar, que ama mais o ideal do amor que o 

próprio homem, não condiz com a realidade maior parte das mulheres leitoras do século XIX, 
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bem como toda a fantasia que culmina no happy-ending característico do movimento 

romântico. Porém, através de personagens como Aurélia temos a percepção de novos rumos 

para as representações femininas, ainda que no imaginário masculino. As possibilidades 

ampliam-se, fazendo com que as personagens femininas deixem de encarnar apenas moças 

langorosas e casadoiras.  

O gênero, ―como uma maneira de referir-se à organização social da relação entre os 

sexos‖ (SCOTT, 1995, p.2), é o ponto central deste trabalho. As questões culturais, 

encontradas no romance Senhora, levantadas e analisadas aqui, são diretamente ligadas aos 

papeis desempenhados do que se compreendia enquanto naturais do masculino ou do 

feminino no século XIX, no que tange aos fatores de dominação, educação/ apresentação e 

matrimônio. 

 

A mulher no século XIX: sob as ordens dos homens 

 

O século XIX, de forma geral, foi palco de grandes e significativas transformações que 

mudaram as relações econômicas, sociais e familiares, entre outros aspectos formadores da 

sociedade brasileira. É o momento em que o país inicia fortemente um processo de 

urbanização, seguindo os modelos das cidades europeias, o que também altera as relações 

interpessoais e de educação diante do indivíduo de fora do ambiente doméstico. A mulher do 

início século XIX, descrita por Gilberto Freyre, ainda presava pelos princípios do século 

anterior, conectada aos costumes das famílias aristocráticas do ciclo do açúcar: 

 

O tipo mais comum de mulher brasileira durante o Império continuou o 

daquela boa Dona Manuela de Castro, mulher do Barão de Goiana. Muito 

boa, muito generosa, muito devota, mas só se sentindo feliz entre os seus 
parentes, os íntimos, as mucamas, os muleques, os santos de seu oratório; 

conservando um apego doentio à casa e à família; desinteressando-se dos 

negócios e dos amigos políticos do marido, mesmo quando convidada a 
participar de suas conversas. Quando muito chegando às margens 

sentimentais do patriotismo e da literatura. Alheia ao mundo que não fosse o 

dominado pela casa – a família, a capela, os escravos, os moradores pobres 

do engenho, os negros dos mucambos mais próximos. Ignorando que 
houvesse Pátria, Império, Literatura e até Rua, Cidade, Praça. (FREYRE, 

1996, p.112) 

 

Essa mulher, ligada ainda ao ambiente e à rotina dos engenhos; ao recato doméstico, 

que comandava a cozinha e todo o serviço da casa e tinha convívio quase que exclusivo com 

os parentes e com confessor, com o avançar do século XIX teve a rotina pouco a pouco 
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alterada diante do desenvolvimento da mentalidade burguesa. Esta nova forma de pensamento 

da classe que vinha ganhando força econômica e política, remodela as relações sociais 

referentes à vida íntima e à mulher, que anteriormente tinha as oportunidades de 

sociabilização e contatos restritas. Esta mulher, agora, sai de dentro das casas e sobrados para 

ir aos teatros e bailes, assim como Aurélia, que se torna a Rainha dos Salões, vivenciando, 

finalmente, a Rua, a Cidade e a Praça, ainda que isto não acontecesse sem a presença de 

familiar que zelasse pela honra das moças, consequentemente, da família.   

Interessante é lembrar de D. Firmina Mascarenhas, parenta viúva da protagonista, que 

ocupa exatamente este espaço na narrativa, cuidando da jovem órfã: ―Mas essa parenta não 

passava de mãe de encomenda, para condescender com os escrúpulos da sociedade brasileira, 

que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina‖ (ALENCAR, 1997, 

p. 17). Notamos no trecho, além de uma síntese do comportamento burguês diante da figura 

feminina, uma crítica velada do autor à sociedade do período. É por conta de pensamentos 

progressistas que Alencar e outros autores românticos que acabavam defendendo que ―a união 

dos sexos promovida somente pelo amor seja tão santa e pura como a que a religião e a 

sociedade consagra‖ (FREYRE, 1996, p. 132) será criticado e a leitura de suas obras proibidas 

por muitas famílias, ainda por FREYRE (1996).  

A mulher, o ser lânguido e doméstico, o sexo fraco e belo, também passa a ter a 

delicadeza exagerada e valorizada, além da exaltação da graciosidade e da doçura. Gilberto 

Freyre, em Sobrados e Mucambos defende que essa visão do feminino, existe por conta da 

necessidade de extrema diferenciação física entre os sexos dentro do regime patriarcal, o que 

vai dar origem a uma fêmea franzina, dengosa e de beleza mórbida. Nesta postura, o ―homem 

patriarcal se roça pela mulher macia, frágil, fingindo adorá-la, mas na verdade para sentir-se 

mais sexo forte, mais sexo nobre, mais sexo dominador‖ (FREYRE, 1996, p. 98). A vida da 

mulher é sempre regida pela imagem que o ser masculino tem e espera dela. Seja como esposa 

ou como mãe, seu papel na sociedade burguesa é o de gerar desejo ou de cuidar.  

 
Mas todo um conjunto de fatos nos autoriza a concluir pela artificialidade ou 

pela morbidez do tipo da mulher franzina, langue, criado pelo sistema 

patriarcal de sociedade e em torno do qual desabrochou, no Brasil como em 
outros países de formação patriarcal, não só uma etiqueta de cavalheirismo 

exagerado de Minha Senhora, Exma. Senhora Dona, Excelentíssima, como 

uma literatura profundamente erótica de sonetos e quadras, de novelas e 

romances, com a figura de Elvira ou Clarice, de Dolores ou Idalina, ora 
idealizada em extremo, ora exaltada pelas sugestões de seu corpo 

especializado para o amor físico. De seus pezinhos mimosos. De suas mãos 
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delicadas. De sua cintura estreita. De seus seios salientes e redondos. 
(FREYRE, 1996, p. 97) 

 

Não são poucos os trechos e exemplos que se podem extrair do romance de Alencar 

para confirmar o que é dito acima. Podemos falar inicialmente das descrições do corpo de 

Aurélia como em ―Ela caminhou para as janelas, e com petulância nervosa suspendeu 

impetuosamente as duas venezianas, que pareciam um peso excessivo para sua mão fina e 

mimosa‖ (ALENCAR, 1996, p.23), ainda em ―colocou-se diante do seu cavalheiro e 

entregou-lhe a cintura mimosa‖ (ALENCAR, 1996, p.183), entre outros excertos que 

contenham descrições físicas femininas; ou do próprio tratamento de Fernando Seixas para 

com a esposa, exclusivamente enquanto ―senhora‖ durante os primeiros e turbulentos meses 

de casamento. Este tratamento também se deve à diferença econômica que existe entre eles e 

aos problemas de convivência do casal, e Seixas tem plena consciência disso: ―O súdito diz à 

soberana, como o servo à sua dona, senhóra‖. (ALENCAR, 1996, p. 178).  

Além disso, percebemos a sensualidade inocente, porém provocativa para Seixas, da 

esposa inacessível graças à sua conduta de não valorização do amor sagrado e idealizado pela 

moça, quando o casal ainda namorava: 

 

Na posição em que estava, olhando por cima da espádua da moça, ele via na 

sombra transparente, quando o decote do vestido sublevava-se com o 
movimento da respiração, as linhas harmoniosas desse colo soberbo que 

apojavam-se em contornos voluptuosos. (ALENCAR, 1996, p. 166). 

 

Aqui, a sensualidade que começa a figurar no romantismo alia-se à situação curiosa da 

narrativa criada por José de Alencar, residindo exatamente na quebra do padrão de dominação 

patriarcal do homem-marido, que tem sua voz, sua soberania e seu desejo sexual reprimidos 

pela situação imposta por Aurélia, a esposa, por conta do fator econômico. Seixas é um falso-

burguês, haja vista sua vida de aparências anterior ao casamento, que tem o seu papel 

masculino e tudo o que isso representa na sociedade brasileira e patriarcal do século XIX, 

assim resumidos por Aurélia: ―Precisava de um marido, traste indispensável às mulheres 

honestas. O senhor estava no mercado; comprei-o.‖. (ALENCAR, 1997, p. 75). A 

protagonista, por sua vez, vive uma vida de privações até os 18 anos, quando recebe a 

herança, ainda que odiasse toda a torpeza que o dinheiro representa. Para Fernando, diante 

desse quadro, Aurélia é a deusa inalcançável. Próxima, porém impossível. 

A moda feminina também muda e assume uma delineação característica neste período: 
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A mulher patriarcal do Brasil – principalmente a do sobrado - embora 
andasse dentro de casa de cabeção e chinelo sem meia, esmerava-se nos 

vestidos de aparecer aos homens na igreja e nas festas, destacando-se 

então, tanto do outro sexo como das mulheres de outra classe e de outra raça, 

pelo excesso ou exagero de enfeite, de ornamentação, de babado, de renda, 
de pluma, de fita, de outro fino, de jóias, de anel nos dedos, de bichas nas 

orelhas. (FREYRE, 1996, p. 98-99, grifos nossos). 

 

As vestimentas e acessórios eram delas, mas o gosto era ditado por eles, como se a 

mulher tivesse nascido para agradar o homem, símbolo de privilégios e força física e 

econômica. O ideal de beleza e moda, na segunda metade do século XIX, começa a se 

transformar e neste período a inspiração vêm da Inglaterra e da França, visto em grande parte 

nas tendências trazidas pelas atrizes que se apresentavam nos palcos. FREYRE também 

afirma que ―foi, em parte, subproduto da influência de rapazes brasileiros que iam estudar 

leis, Medicina, Filosofia, Comércio nos centros europeus. Vinham cheios de novidades, 

algumas das quais comunicavam às mulheres‖ (1997, p. 102), mais uma vez reiterando a ideia 

de que o sexo feminino é criado para satisfazer e ser agradável ao masculino e dominante. O 

ideal da extrema diferenciação física entre os sexos toma cada vez mais espaço no imaginário 

burguês, o que reflete na maneira de vestir das moças. Se as senhoras donas de casa ideais 

eram vistas como as matronas gordas e de formas arredondadas, a moda das moças procurava 

exagerar a marcação das cinturas extremamente finas, através do uso de espartilhos, e as 

ancas largas. Mas ambas usavam em excesso acessórios diversos, penteados elaborados, 

tecidos finos, rendas e rostos pintados com maquiagem.  

 

As duas moças lembrando-se que iam passar a noite face a face, 
instintivamente sem propósito, por uma irresistível emulação, haviam-se 

esmerado. Ambas estavam no esplendor de sua beleza. Mas curiosa antítese: 

Adelaide, a pobre, vinha no maior apuro do luxo, com toda a garridice e 

requintes da moda. Aurélia, a milionária, afetava extrema simplicidade. 
Vestiu-se de pérolas e rendas; só tinha uma flor, que era a sua graça. 

(ALENCAR, 1996, p. 171 – 172). 

 

As pessoas da burguesia precisavam aparecer e se distinguir das demais. Vale lembrar 

que Adelaide sempre foi uma moça burguesa e, por conta disso, reflete tais costumes e 

exageros, próprios da moda da época desta classe social. Aurélia era a moça pobre que virou 

milionária ao ganhar uma herança. Ainda que seus trajes sejam requintados, ela é simples, 

equilibrada e serena, demonstrando o dinheiro que possui na qualidade dos vestidos e joias, 

não na quantidade de adereços, como faz a sua rival. 
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Aurélia estava ali como sempre, deslumbrante de formosura, de espírito e de 
luxo. Seu traje era um primor de elegância; suas joias valiam um tesouro, 

mas ninguém apercebia-se disso. O que se via e se admirava era ela, sua 

beleza, que enchia a sala, como um esplendor. (ALENCAR, 1996, p. 165) 

 

Os trajes da protagonista refletem não somente seu padrão econômico, mas quem ela é 

de fato em seu íntimo, agindo de forma recatada, contida, respeitável. Lembremos que este 

seu comportamento aparece, sobretudo, em público, visto que Aurélia tem uma conduta 

diferenciada com as pessoas de seu convívio mais íntimo pós-herança, como o tio e o marido.  

 

Os novos moldes da educação e apresentação feminina 

 

O corpo da mulher e a moda usada por ela estavam atreladas diretamente ao desejo 

masculino, assim como o seu comportamento em sociedade. Assim, também, será também 

com a educação feminina: aulas de canto; de piano; de francês; de dança; porém, sem quase 

nada relacionado ao conhecimento acadêmico ou científico. É no século XIX que 

encontramos as primeiras escolas femininas, que buscavam fazer das moças boas mães e boas 

esposas. A instrução das mulheres deveria ser voltada para os dotes domésticos que seriam 

úteis no comando do lar. 

 
Para muitos grupos que compunham a sociedade do século XIX, as 

mulheres deveriam ser mais educadas do que instruídas; segundo eles, 

não havia a necessidade de a mulher ter acesso a conhecimentos além 
daqueles que serviam para consolidar a sua moral e os bons princípios, não 

eram considerados seus desejos ou necessidades, mas sim sua função social, 

vista como o pilar de sustentação do lar. (VIEIRA, 2012, p.13, grifos 
nossos). 

 

Estas novas disciplinas, além de serem prendas das moças casadoiras e características 

que garantiriam melhores partidos, futuramente seriam instrumentos de entretenimento para o 

marido, visto que as prendas (trabalhos de agulhas, piano, dança e um pouco de línguas, por 

exemplo) eram necessárias para garantir a composição social e ornamental da mulher, além de 

também serem requintes necessários para apresentar nas salas. 

Apesar das grandes mudanças acontecidas na dinâmica da sociedade – sobretudo 

urbana – no século XIX, a educação feminina ainda se parecia com aquela da aristocracia 

açucareira. Eram seres domesticados e não incentivadas a refletir ou agir dentro da sociedade. 

A protagonista de Senhora, aqui, mais uma vez desvia do padrão das mulheres deste século, já 

que possuía, por exemplo, habilidade com a matemática, considerada um saber masculino, e 
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já questionava o funcionamento da sociedade ainda quando pobre; e muito mais depois de 

rica. Podemos falar também da influência e da maestria com que ela controlava Lemos, seu 

tio e tutor, que se refere à protagonista, em determinada passagem do romance, como ―você é 

uma feiticeirazinha, Aurélia; faz de mim o que quer‖ (ALENCAR, 1997, p. 31). 

Apesar da permanência de uma educação de outrora que visava o silenciamento 

feminino, este novo formato de educação ajudou a ampliar o leque de contatos e a vida fora 

do ambiente caseiro das jovens. ―Alargou-se a paisagem social de muita iaiá brasileira no 

sentido de maior variedade de contatos com a vida extradoméstica. Este alargamento se fez 

por meio do teatro, do romance, da janela, do estudo de dança, de música, de francês.‖ 

(FREYRE, 1997, p. 111). Ressaltamos ainda que devido essa nova ordem educacional, social 

e cultural, ―há grande aumento de salas de teatro, cuja frequência era obrigatória para os que 

tinham pretensões de posição social‖ (ANDRADE, 2013, p. 65), eram os ambientes nos quais 

as pessoas podiam demonstrar o seu status. As mulheres, ao frequentar os ambientes fora do 

seio doméstico, deixaram de ser vigiadas apenas pelos pais e irmãos, e passaram a ser 

observadas pela sociedade, pelas famílias de seus pretendentes.  

 

Sua conduta era também submetida aos olhares atentos da sociedade. Essas 
mulheres tiveram de aprender a comportar-se em público, a conviver de 

maneira educada. Nas casas, domínios privados e públicos estavam 

presentes. Nos públicos, como as salas de jantar, e os salões, lugar das 

máscaras sociais, impunham-se regras para bem receber e bem representar 
diante das visitas. (D‘INCAO, 2012, p. 228). 

 

Além dos eventos que promoviam o contato com pessoas de fora do convívio familiar, 

o desenvolvimento dos romances e folhetins no Brasil, foi de extrema importância para a 

distração das mocinhas e do seu imaginário com relação ao amor e à vida conjugal, dando a 

estes eventos uma aura imaginária, de sonhos, centrada na idealização e no sentimento: ―A 

mulher, entre os românticos, aparece convertida em anjo, em figura poderosa, inatingível, 

capaz de mudar a vida do próprio homem‖ (PROENÇA FILHO, 1995, p.47). Assim como é 

Fernando Seixas, que passa por uma revolução em seu caráter por causa da convivência 

conjugal com Aurélia e sua dualidade: de um lado a mulher rancorosa e ferida, do outro lado, 

a esposa que ama e que quer experimentar a felicidade do casamento.  

Vale lembrar que os folhetins eram publicados nos jornais e que a imprensa tinha 

grande influência na formação da população, consequentemente das mulheres, ajudando a 

preservar e afirmar costumes e tradições. A leitura, fosse das notícias ou fosse dos folhetins, 
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era transpassada pelos valores daquela sociedade. A fantasia e os devaneios, vistos no período 

como características próprias da alma e identidade feminina, eram percebidas socialmente de 

forma negativa. 

O consumo deste gênero literário se torna majoritariamente feminino por conta do ócio 

entre as mulheres da elite, o que alimenta o hábito de ler entre bordados e pianos, e o discurso 

dos romances, naturalmente, refletia o pensamento burguês centrado na família, na religião, 

nas tradições. Dessa maneira, os romances escritos por burgueses e para burgueses funcionam 

como um espelho no qual esta parcela da sociedade podia se ver refletida, representando e 

reafirmando os seus costumes. A grande problemática para estas leitoras era ―como suportar, 

depois de tantas leituras sobre heroínas edulcoradas, depois de tantos suspiros à janela, a 

rotina da casa, dos filhos, da insensibilidade e do tédio‖ (ANDRADE, 2013, p. 73). A vida 

real não fazia parte das narrativas.  

 

A burguesia e o casamento 

 

Senhora é uma das últimas obras de José de Alencar, sendo publicada em 1875, num 

período em que a classe leitora ainda estava se estabelecendo no Brasil, para um público 

muito seleto, como afirma Bosi: 

 

O romance romântico brasileiro dirigia-se a um público mais restrito do que 

o atual; eram moços e moças provindos das classes altas, e, 
excepcionalmente médias; (...) eram, enfim, um tipo de leitor à procura de 

entretenimento, que não percebia a diferença de grau entre um Macêdo e um 

Alencar Urbano. (BOSI, 2006, p. 128). 
 

O fato é que esses leitores de folhetins com moldes franceses buscavam, cada um a seu 

modo e com suas exigências, ―reencontrar sua existência pela auto-idealização a partir da 

obra, projetando-se como herói ou heroína em peripécias com que não se depara a média dos 

mortais‖ (BOSI, p. 129). Alencar se vale de tal circunstância para, na obra, abrir críticas aos 

valores e comportamentos da sociedade burguesa fluminense que emergia economicamente, 

fazendo duras críticas ao casamento por interesse e à ascensão social por meio deste. Essas 

críticas começam já na tão comentada titulação dos capítulos do livro – O Preço; Quitação; 

Posse; Resgate – que sugerem uma transação comercial. A ascensão do pensamento burguês 

no Brasil remodela também a maneira de pensar no amor, tornando o enlace matrimonial 

através do sentimento mais valorizado que os arranjos feitos pela família, principalmente 
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entre as iaiás a quem se destinava a maior parte dos romances folhetinescos. As sinhazinhas, 

dentro do imaginário Romântico, enxergavam-se (ou pelo menos gostariam de se perceber e 

viver aventuras e o amor desta maneira) como Iaiás Garcia, Isauras, Carolinas, Helenas, 

Emílias, entre tantas outras mocinhas folhetinescas, nas vidas das quais o amor sempre 

triunfava no final. Interessante é apontar que as mulheres, dentro destes romances, tendem a 

se dissolver no amor, no marido, na vida conjugal, perdendo parcela da sua essência, 

enquanto os mocinhos tendem a cristalizar-se como pessoa ou completar-se com a figura da 

esposa. Ótimo exemplo disto é o nosso Fernando Seixas, que se transforma diante da 

presença, da cobrança e da vingança de Aurélia, tornando-se um homem digno. 

Por conta da influência que essas histórias causavam nas moças em idade de casar, 

alguns autores de romances Românticos passaram a ser mal vistos, como é o caso do próprio 

Alencar, como foi comentado anteriormente. D. Ana Ribeiro de Góis Bettencourt, no ano de 

1885, citado por FREYRE (1996, p. 132), no Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro, 

aconselha os pais das jovens, graças aos alarmantes números de fugas de moças com os 

namorados, que evitassem as más influências que pudessem pôr algum tipo de ideia nas 

cabeças das mocinhas. ―O mau teatro. Os maus romances. As más leituras. Os romances de 

José de Alencar, por exemplo, com ‗certas cenas um pouco desnudas‘ e certos ‗perfis de 

mulheres altivas e caprichosas‘‖. Para D. Ana, estas obras podiam fazer com que as jovens 

ansiassem imitar os a que chama de ―inconvenientes‖ na vida real. Inconvenientes porque a 

vida real não tinha as emoções e o sentimento encontrados e idealizados pelas mocinhas nos 

palcos e nos folhetins, já que um elemento importante da composição destas narrativas não 

estava presente nas suas vidas e realizações matrimoniais: a escolha dos cônjuges, feita pela 

eleição e por amor das partes envolvidas. 

O casamento, para a parcela burguesa da sociedade, além de monogâmico e 

indissolúvel, único espaço legítimo para a eclosão do amor conjugal, era também uma 

ferramenta econômica, ―preservando o patrimônio da recém-formada classe burguesa ao 

regular a transmissão de bens entre os herdeiros, conjugando matrimônio e patrimônio‖ 

(THIENGO, 2008, p. 6). O próprio Alencar sugere sutilmente esse costume no primeiro 

capítulo do romance, onde usa as expressões mercado matrimonial e empresa nupcial, 

quando Aurélia fala do possível valor de seus pretendentes. A questão é que em diversas 

ocasiões a mulher era vista pelas famílias como uma mercadoria ou moeda de troca, que 
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asseguraria a preservação do patrimônio dentro do próprio grupo familiar ou a ascensão deste, 

caso a união fosse com um membro alguma outra família mais bem-sucedida.  

Graças a essa necessidade de preservação do patrimônio da família, podemos notar o 

casamento entre primos ou tios e sobrinhas, definido por FREYRE (1996, p. 126) como 

endogamia patriarcal. Há este costume em Senhora: o desejo de Lemos em casar-se com 

Aurélia, sua sobrinha.  

 

O velho acreditou que a sobrinha, como tantas infelizes arrebatadas pelo 
turbilhão, estava à espera do primeiro desabusado, que tivesse a coragem de 

arrancá-la da obscuridade onde a consumiam os desejos famintos, e 

transportá-la ao desejo do luxo e do escândalo. Apresentou-se pois 
francamente como empresário dessa metamorfose, lucrativa para ambos; e 

acreditou que Aurélia tinha bastante juízo para compreendê-lo. (ALENCAR, 

197, p.87). 
 

Manuel Lemos, o irmão que abandona a mãe de Aurélia quando esta se casa com Pedro 

Camargo a contragosto da família, crê que a heroína aceitaria a investida para sair da miséria, 

enquanto ele ganharia uma esposa. Tudo solucionado dentro da própria família.  

A valorização do matrimônio no imaginário burguês se dá, sobretudo, pelas questões 

econômicas, como já foi discutido, visando à conservação do patrimônio da classe que estava se 

estabelecendo. Os burgueses eram os comerciantes, os banqueiros, os lojistas, industriais, que 

necessitavam de uma instituição que defendessem seus interesses:  

 

O lar era a quintessência do mundo burguês, pois nele, e apenas nele, 

podiam os problemas e contradições daquela sociedade ser esquecidos e 
artificialmente eliminados. Ali, tanto a aristocracia quanto a burguesia 

viviam seus simulacros: a primeira, tentando manter as aparências de uma 

antiga opulência e a segunda, imitando os gestos e gostos da primeira, para 
garantir o aparato de sua riqueza e seu poder recente.  Ali, em meio aos 

objetos e rituais domésticos, a família pequeno-burguesa podia manter a 

ilusão de uma alegria harmoniosa e hierárquica, consagração do ideal 
burguês. (ANDRADE, 2013, p. 66) 

 

É este um dos motivos de termos tantas descrições de ambientes e objetos nos 

romances românticos, pela precisão de demonstrar o esplendor das casas, que por sua vez 

eram recheadas de objetos e ornamentações que indicassem riqueza e nível, legitimando a 

harmonia e a prosperidade em que vivia a instituição mais importante do mundo burguês: a 

família. ―Um sólido ambiente familiar, lar acolhedor, filhos educados e a esposa dedicada ao 

marido e sua companheira na vida social são considerados um verdadeiro tesouro‖ 

(D‘INCAO, 2012, p. 225). 
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A posição da mulher burguesa no matrimônio, durante o período em que se passa a 

obra, era de total passividade e dependência, daí a necessidade masculina para o provento 

econômico da casa e até mesmo de um homem da família para fazer os arranjos matrimoniais 

(porém é preciso pontuar que as mulheres pobres necessitavam trabalhar para ajudar a prover 

o sustento da casa, ainda que com serviços vistos enquanto exclusivamente femininos, como 

lavar roupas para fora ou costura. Dentro do romance Aurélia e sua mãe são exemplos disso). 

No século XIX, a imagem da mulher era de ser fortemente submisso: ―Na época, a mulher 

estava sempre à disposição e à espera do seu amado, mas sem demonstração do seu querer.‖ 

(RÊGO, 2006, p. 17), além disso, na instituição do casamento ―é a mulher quem tem o dever 

matrimonial de se dedicar e respeitar o marido (culto e adoração), transformando o lar em um 

território santificado por meio de suas virtudes.‖ (PEREIRA, 2015, p. 6). Para Auad, 

Apesar da falta de submissão ao homem, particular do período, e da inexistente 

necessidade de um marido provedor (visto que a protagonista fica milionária depois de 

receber a herança do avô), assim acontece com Aurélia: um casamento não apenas pela 

vingança, mas pela necessidade da figura masculina para apoiá-la e protegê-la perante a 

sociedade. Apesar da independência econômica da protagonista, o casamento era tão 

primordial para ela quanto para as suas contemporâneas. Notamos isto desde os primeiros 

capítulos, quando percebemos o tom irônico em que Aurélia fala sobre a instituição do 

casamento, ou nos capítulos em que temos a apresentação da vida da personagem principal 

anterior ao recebimento do espólio. Apesar da independência financeira da protagonista, 

vejamos o que Dona Emília, sua mãe, aponta sobre doença que carregava e a falta do amparo 

masculino para a filha (ainda no período em que a moça não havia recebido a herança):  

 
Nestas circunstâncias, a mãe só via para a filha o natural e eficaz apoio de 

um marido. Por isso não cessava de tocar a Aurélia neste ponto, e a 

propósito de qualquer assunto. 

Se vinha a falar-se de sua moléstia que fazia rápidos progressos, dizia Emília 
à filha:  

- O que me aflige é não ver-te casada. Mais nada.  

Quando lembravam-se que o dinheiro deixado por Pedro Camargo e a 
esmola do fazendeiro haviam de acabar-se um dia, ficando elas na 

indigência, acudia a viúva:  

- Ah! se eu te visse casada!  
Aurélia é quem suportava todo o peso da casa. Sua mãe, abatida pela 

desgraça e tolhida pela moléstia, muito fazia, evitando por todos os modos 

tornar-se pesada e incômoda à filha. Envolvera-se ainda em vida em uma 

mortalha de resignação, que lhe dispensava o médico, a enfermeira e a 
botica. Os arranjos domésticos, mais escassos na casa do pobre, porém de 

outro lado mais difíceis, o cuidado da roupa, a conta das compras diárias, as 
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contas do Emílio e outros misteres, tomavam-lhe uma parte do dia; a outra 
parte ia-se em trabalhos de costura. Não lhe sobrava tempo para chegar à 

janela; à exceção de algum domingo em que a mãe podia arrastar-se até à 

igreja à hora da missa e de alguma volta à noite acompanhada pelo irmão, 

não saía de casa. Esta reclusão afligia a viúva, que muitas vezes lhe dizia:  
- Vai para a janela, Aurélia.  

- Não gosto! respondia a menina. (ALENCAR, 1996, p. 83).   

 

O coração de Aurélia não havia desabrochado para os assuntos de casamento, como 

define o narrador, porém ela acreditava que deveria acontecer por amor, não por arranjo, 

como era o costume entre as famílias burguesas. Ainda assim, por conta da pressão de dona 

Emília e da própria reflexão de como seria sua vida, caso perdesse o amparo da mãe e do 

irmão, pondera:  

 
Reconheceu que não tinha direito de sacrificar a um sonho de imaginação, 

que talvez nunca se realizasse, o sossego de sua mãe primeiro, e depois seu 

próprio destino, pois que sorte a esperava, se tivesse a desgraça de ficar só 
no mundo? (ALENCAR, 1996, p. 84). 

 

Ainda sobre os arranjos matrimoniais, vemos esta necessidade dos acordos entre as 

famílias da burguesia que, como já comentado, precisava conservar ou multiplicar o 

patrimônio. Nicota, irmã de Fernando, precisa do dote para conseguir casar e não entrar no 

aleijão social, como a outra irmã, Mariquinhas, que não casaria mais pela sua idade. Porém 

seu noivo é, também, um rapaz pobre e a relação dos dois não foi feita arranjada pela família, 

mas pelo querer dos dois namorados. Nenhuma das famílias tinha o que perder, já que 

nenhuma delas tinha patrimônio para conservar ou aumentar pela via casamento. 

Independente e acima das questões que a levam para este final – morte da mãe e do 

irmão; desamparo perante a sociedade; aleijão social; desejo de vingança - assim completa-se 

parte do destino da protagonista e motor do romance de Alencar aqui analisado: um 

casamento por arranjo, como o de várias moças burguesas do século XIX.  

 

Considerações Finais 

 

A obra literária, principalmente no período histórico em que foi escrito o romance aqui 

investigado, se molda como um forte instrumento na configuração do imaginário coletivo, 

dados o volume e a frequência com que eram consumidos os folhetins e a importância do 

jornal impresso no século XIX. Ao final da análise, percebemos que o Romantismo e seus 

temas até hoje ecoam entre nós: em alguns costumes e tradições ainda enraizados, no nosso 



 
 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

1153 

 

lazer, no nosso imaginário, nos nossos objetos de entretenimento, na maneira em que 

idealizamos os nossos relacionamentos afetivos. E são esses aspectos críticos que tornam a 

obra, escrita na segunda metade do século XIX, ainda tão sutilmente atual. Pensar sobre uma 

obra como a de Alencar é refletir, ainda, sobre o nosso tempo, sobre nossos costumes e sobre 

nossas relações interpessoais, mesmo com estes quase 150 anos que nos separam de Aurélia e 

das outras personagens que povoam este romance.  

 

REFERÊNCIAS 

 

ALENCAR, José de. Senhora. São Paulo: Ática, 1997. 

 

ANDRADE, M. C. M.. O Século XIX: O Mundo burguês/ O casamento/ A nova mulher: O 

contexto histórico dos romances Madame Bovary, Ana Karenina, O Primo Basílio e Dom 

Casmurro. Evidência, Araxá, v. 9, p. 63-80, 2013. 

 

AUAD, Daniela. Feminismo: que história é essa? Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 

 

BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 2006. 

 

COUTINHO, Afrânio. Introdução à literatura no Brasil. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

1988. 

 

D‘INCAO, Maria Ângela. Mulher e família burguesa. In: DEL PRIORE, Mary (org). 

História das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto/Unesp, 2002. p. 223-240. 

 

FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mucambos. Rio de Janeiro: Record, 1996. 

 

PROENÇA FILHO, Domício. Estilos de época na literatura (Através de textos 

comentados). São Paulo: Editora Ática, 1995. 

 

REGO, Florita. Leituras numa ótica feminina. Recife: Baraúna, 2006. 

 

SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e realidade. Porto 

Alegre, v. 20, n. 2 jul./dez., 1995.  

 

THIENGO, Mariana. O perfil de mulher no romance Senhora, de José de Alencar. 

Travessias (UNIOESTE. Online), v. 3, p. 1-17, 2008. Disponível em: <e-

revista.unioeste.br/index.php/tra vessias/article/download/3016 /23 62 >. Acesso em: 01 jul. 

2017.  

 

VIEIRA, Luana Larissa. A desconstrução do perfil romântico feminino em ―Lucíola‖ de 

José de Alencar. 2012. 24 f. Monografia (Graduação em Letras) – Universidade Estadual da 

Paraíba.  



 
 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

1154 

 

A DISTOPIA LITERÁRIA COMO CRÍTICA À SOCIEDADE PATRIARCAL EM O 

CONTO DA AIA, DE MARGARET ATWOOD 

 

Vanessa Pereira dos Santos Tavares 

(UFPE) 

 

Introdução  

 

Enquanto gênero literário, a utopia procura construir uma narrativa sobre 

a sociedade perfeita através de um discurso político que expõe a ideia de 

construção de um lugar mais justo. ―Etimologicamente significando ― não lugar, 

a utopia instaura uma crítica do presente marcada pela possibilidade ética do 

absolutamente outro.‖ (CHAUÍ, 2012, p. 361). Exemplo clássico, o 

consagrado escrito de Thomas More, Utopia (1516) que propõe uma alternativa 

crítica à Inglaterra da época do autor através de ideias novas, negligenciadas 

ou rejeitadas. Quatro séculos depois, as luzes que deram origem à utopia engendram as 

sombras da distopia. Isto é, enquanto a confiança no futuro era o 

fundamento normativo que dava sentido e garantia a eficácia ideológica dàquela, 

os assombros e as tendências contemporâneas que ameaçavam as liberdades 

alimentavam um sentimento de impotência e desesperança do sujeito moderno 

na distopia. O termo significa, etimologicamente, forma distorcida de um lugar e 

as narrativas distópicas, apesar de continuarem sendo uma ―‖utopia‖, mas num 

sentido pessimista: são autoritárias, insubmissas e radicalmente críticas quanto 

aos desdobramentos do presente que ofuscam o futuro. 

Atualmente, uma das autoras mais proeminentes do gênero romance 

distópico é a canadense Margaret Atwood. Um de seus livros de maior sucesso
1
 e cuja 

narrativa se passa em um mundo distópico é O conto da aia. 

Publicado em 1985, o romance retrata uma sociedade futurista e governada 

por uma teonomia fundamentalista totalitária inspirada num modelo de 

organização militar e bastante hierárquico, restringindo severamente os direitos 

                                                             
1 Sobre o romance da autora, ganhador dos prêmios canadense Governor General‘s Award (1985) e do 
conceituado prêmio de ficção científica britânico Arthur C. Clarke Award (1985), já foram produzidos  
um filme, uma ópera, uma adaptação para a rádio britânica BBC Radio 4 e atualmente uma série de TV 
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humanos, principalmente o direito das mulheres. A obra vai 

explorar os temas de subjugação da mulher e os vários modos pelos quais elas 

perdem sua individualidade e independência. Em decorrência desta exposição, interessa-nos 

analisar o gênero romance distópico como crítica da sociedade patriarcal a partir do livro o 

conto da aia, da escritora canadense Margaret Atwood em que objetivamos compreender 

como a estrutura do universo distópico no romance se configura numa crítica a sociedade 

patriarcal tencionando definir quais as características do gênero romance distópico, analisando 

a reconstrução de um comportamento exigido na formação da mulher em sua perda de 

individualidade e de identidade contida nos discursos da obra citada e como essas passagens 

fomentam elementos de reflexão e crítica a sociedade patriarcal. 

 

Fundamentação Teórica  

 

A grande fonte de pesquisa bibliográfica deste trabalho está nos textos da abordagem 

sociocrítica, uma vez que esta busca analisar a sociedade e suas transformações através do 

texto literário. Entendemos que para a sociocrítica as estruturas sociais não são exteriores ao 

texto literário, mas estão presentes neste como um reflexo crítico, como uma forma de 

experienciar um determinado contexto social. Para Adorno (2003, p.66), ―a referência ao 

social não deve levar para fora da obra de arte, mas sim levar mais fundo para dentro dela‖. 

Dessa forma, percebemos que o elemento social, externo, é pensado a partir da literatura e 

que, por isso, será constitutivo da obra literária, uma vez que ―desempenha um certo papel na 

constituição da estrutura, tornando-se interno‖ (CANDIDO, 2000, p.06). 

Adotamos a sociocrítica como base metodológica por nos permitir problematizar a 

obra a partir dos elementos que a constituem e fazem referência ao nosso próprio tempo. 

Cândido postula que não há nada mais importante para chamar a atenção de uma verdade do 

que a partir do exagero, dentro das distopias nos deparamos com o exagero de uma verdade, 

uma possível realidade que pode vir à tona se as forças que constituem o presente 

continuarem dominando. 

A obra dialoga com o social, mas, tem o seu espaço e sentido independe deste, nos 

interessa entender que para a nossa análise essa relação entre o literário e o social estão 

intrinsicamente ligados e irá nortear nossa pesquisa. Cândido aponta que: 

 

― [...] A integridade da obra não permite adotar nenhuma dessas visões 
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dissociadas; e que só a podemos entender fundindo texto e contexto 
numa interpretação dialeticamente íntegra, [p. 13] em que tanto o 

velho ponto de vista que explicava pelos fatores externos, quanto o 

outro, norteado pela convicção de que a estrutura é virtualmente 

independente, se combinam como momentos necessários do 
processo interpretativo. Sabemos, ainda, que o externo (no caso, o 

social) importa, não como causa, nem como significado, mas como 

elemento que desempenha um certo papel na constituição da 
estrutura, tornando-se, portanto, interno. (CANDIDO, 2006, p. 9) 

 

Os elementos externos levam para a obra e vice e versa, para tanto tencionamos como 

bem coloca Cândido relacionar o social e os elementos que ele nos fornece com o texto 

literário, mas não entendê-lo como um ― ―sociologismo crítico‖ acreditando na tendência 

devoradora de tudo explicar por meio dos fatores sociais, mas como uma ferramenta de 

análise que nos possibilita pensar por meio do texto literário criticamente a sociedade. 

Adentrando a utopia e a distopia apontamos que enquanto a primeira 

desloca de uma realidade de lugar nenhum, mas que enfatiza a possibilidade 

dessa perfeição e liberdade que já existem, mas não é vivida e esta longe de ser, a segunda por 

sua vez que não é antiutopia, pois não vai contra a utopia, mas 

sim uma forma de mostrar o que essa já não sociedade perfeita poderá vir a se 

transformar, problematizando e alertando para os possíveis danos que se as 

forças que constituem o presente permanecerem no poder causarão. Nesse sentido a distopia 

enquanto gênero literário se configura por ser além de antiautoritária e insubmissa, por se 

apresentar também na narrativa como radicalmente crítica, são de algum modo utopias, como 

Jacoby (2001, p. 141) as conceitua: ― ―não apenas como a visão de uma sociedade 

futura, mas como uma capacidade analítica ou mesmo uma disposição  

reflexiva para usar conceitos com a finalidade de visualizar criticamente a  

realidade e suas possibilidades.‖ 

Dessa forma, as distopias carregam um pessimismo ativo que denunciam as 

consequências futuras dos efeitos de poder ligados às formas discursivas supostamente 

emancipatórias do presente que se convertem paradoxalmente em instrumentos de dominação, 

como acontece no romance de Margaret Atwood. 

No que concerne à crítica ao patriarcalismo construído ao longo da narrativa, 

utilizamo-nos de conceitos que perpassam a crítica feminista anglo-americana, em especial os 

pressupostos teóricos da ginocrítica propostos por Elaine Showalter, bem como estudos que 

apontam a condição feminina e a discriminação social sofrida pela mulher que pode ser 
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observado por vezes na sua construção literária e ainda na construção dos personagens seja 

em críticas, internalização ou outros meios até se firmar na sua própria escrita como bem 

coloca Lúcia Osana Zolin. Acreditamos que esse tipo de crítica centrada na produção de uma 

literatura de autoria feminina contribui de maneira significativa para: a) o seu revisionismo na 

história de uma tradição androcêntrica; b) a discussão de temas, os gêneros e as estruturas dos 

escritos das mulheres (ZOLIN, 2005). 

A obra analisada de Atwood, a saber, ―O conto da Aia‖, traz uma exposição crítica e 

fortemente satírica que nos leva a refletir as condições a que são submetidas às personagens 

femininas nesta sociedade distópica, em que os valores puritanos em uma organização 

totalitarista nos direciona para uma leitura de crítica feminista, pelo modo como as 

personagens são apresentadas, como são vistas pela sociedade, pelos personagens masculinos 

e principalmente por elas mesmas que nos leva ao ponto fundamental do nosso trabalho: A 

crítica a sociedade patriarcal. 

Alguns estudiosos que se debruçaram a analisar a obra que será corpus nesse trabalho 

faz alguns apontamentos que destacam a importância de estudos que nos levem a reflexões 

acerca de gênero bem como o papel da mulher na sociedade, e como isso se faz presente na 

arte. Na obra Atwodiana há uma sociedade repleta de ansiedades com base na exploração para 

a produção e reprodução em que as mulheres são vítimas ferrenhas de um sistema político 

repressivo e patriarcal. 

 Rubenstein (1988, p. 102) Apud Milena Legrosky (2014, p.13) retoma a própria 

Atwood para reafirmar um dos pontos da nossa análise: a crítica ao poder que o patriarcalismo 

exerce na vida social das muheres ―By ‗political‘ I mean having to do with power: who‘s got 

it, who wants it, how it operates; in a word, who‘s allowed to do what to whom, who gets 

what from whom, who gets away with it and how‖, traduzido pela autora do trabalho 

referenciado como ―Por ‗política‘ eu quero dizer que tem a ver com poder: quem o tem, quem 

o quer, como ele funciona; em uma palavra, quem pode fazer o que para quem, quem pega o 

que de quem, quem não sofre as consequências e como‖ , partindo do próprio viés da autora 

as questões de poder, e de como esse poder reverbera sobre as mulheres em meio a essa 

distopia perturbadora e próxima de uma realidade a que pertencemos se destaca pela 

atemporalidade de como as questões de gênero são exploradas. 

Não se pode negar que quando se diz respeito à crítica feminista antes 

de seguir precisa-se trazer a tona a questão de que em sua grande maioria os 
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textos da cultura ocidental foram escritos por homens, com um ponto de vista 

de homens em que mulheres são apresentadas também em sua grande  

maioria como objetos, como o outro, e com identidade deturbadas por uma  

base patriarcal. 

Gonçalves (2015) postula que ― ―a crítica literária feminista aponta a 

necessidade de nos tornarmos leitoras resistentes e de resistência;‖ e por 

resistência aqui nos referimos à atitude crítica de se posicionar enquanto leitora, 

e questionar os estereótipos e as representações da mulher. Nesse sentido a 

crítica feminista vem como uma arma de representação de voz para a mulher,  

enquanto personagem, enquanto escritora, enquanto leitora. Gonçalves (2002) ainda aponta 

que: 

 

―Entendendo a literatura como (também) um sistema de significação 
que produz modelos novos de comportamentos e de relações sociais, 

incluindo nestas as relações entre os sexos, é fácil de perceber a 

adesão das escritoras feministas ao género literário utópico, no qual,  

relembro, se incluem as distopias. Por um lado, devido ao facto de a 
teoria utópica ter exercido uma grande influência, de várias formas, 

sobre o movimento feminista – na era pós-1960 em que observamos 

a existência de elementos utópicos no movimento –; por outro lado, o 
facto de a escrita utópica/distópica, como foi previamente referido, 

descrever e contestar relações de poder, implícita ou explicitamente, 

torna-a um campo favorável à escrita feminina e feminista, 
nomeadamente no combate a uma sociedade patriarcal. (GONÇALVES, 

2015, p. 35) 

 

Partindo da citação anterior podemos inferir que a utopia e a distopia 

enquanto gêneros literários parecem favorecer a realização de uma escrita 

feminista com base na crítica a uma sociedade patriarcal pelo fato de nos 

fornecerem elementos de críticas ferrenhas aos sistemas que impõe, aniquila e 

vetam com mais fervor os direitos dos homens e principalmente os das mulheres 

em sociedade, pois no mesmo sentido em que se contestam os valores  

masculinos, as vivências femininas podadas de voz ganham espaço para a 

crítica, tanto dessa subversão de direitos quanto do próprio gênero utópico. 

Este trabalho além de explorar a importância do gênero 

utópico/distópico nos vieses das lutas feministas; de modo que seja explorado 

como este género literário, e os elementos satíricos que ele dispõe 



 
 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

1159 

 

desenvolvem uma crítica social, nos servirá também ―como uma arma ou 

instrumento útil a argumentos e combates feministas. 

 

Distopia 

 

O conto da Aia (1985) de Margaret Atwood é um romance distópico cuja 

narrativa se dá em primeira pessoa. A obra é organizada em dezessete partes, 

que são elencadas da seguinte maneira: I Noite, II Compras; III Noite; IV Sala  

de Espera; V Um Cochilo; VI Pertences da Casa; VII Noite; VIII Dia do  

Nascimento; IX Noite; X Escritos da alma; XI Noite; XII A casa de Jezebel; XIII 

Noite; XIV Salvamento; XV Noite e Notas históricas. Os acontecimentos são narrados 

direcionados pelos títulos dos capítulos que norteiam à narrativa no sentido das lembranças 

que perpassam às experiências da narradora-personagem enquanto Aia e enquanto antes de 

viver nessa condição. Um fato interessante na organização da obra é que 

apenas as notas históricas apresentam outro narrador, sendo esta passagem 

uma transcrição referente uma palestra de estudos acadêmicos acerca da  

história de Gilead depois de muito tempo que é resultado dos relatos de Offred 

encontrados em gravações que levam a hipóteses de seu fim. 

Já no primeiro capítulo a obra nos apresenta características de um 

universo distópico, detalhando o lugar e relacionando-o com o que fora antes 

da tomada do governo. A descrição da narradora vai se misturando as 

lembranças do lugar antigo como podemos retomar: 

 
― [...] Nós dormimos no que outrora havia sido o ginásio esportivo [...]. 

Uma arquibancada cercava o aposento para os espectadores, e imaginei que 

podia sentir, muito ligeiramente, como uma imagem evocada, o cheiro 

pungente de suor, mesclado com a doçura latente de goma de mascar e o 
perfume das garotas assistindo aos jogos vestidas com saias de feltro [...] Na 

semiobscuridade podíamos esticar nossos braços, quando as Tias não 

estavam olhando, e tocar as mãos umas das outras sobre o espaço. 
Aprendemos a ler lábios, nossas cabeças deitadas coladas às camas, viradas 

para o lado, observando a boca umas das outras. Dessa maneira trocávamos 

nomes, de cama em cama: Alma. Janine. Dolores. Moira. June. (ATWOOD, 
1985, p. 1) 

 

Já na primeira passagem da obra a narradora nos pega pelo braço e nos 

encaminha agora a Gilead, onde mulheres ao que podemos perceber pela  
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descrição dormem todas em um local sob vigilância sem poder nem ao menos se 

comunicar, na passagem acima podemos perceber características da 

construção desse universo distópico que a obra de Atwood nos coloca, e 

adentramos a partir das palavras de Offred num mundo sem volta. A aia nos conta como se 

deu esse golpe e nos direciona perpassando suas memórias a uma sucessão não cronológica de 

fatos que mostram como os EUA tornou-se a República de Gilead.  

A organização desse romance chama atenção por se diferenciar das narrativas 

distópicas no sentido de que as produções desse gênero em geral apresentam uma história que 

se passa em um universo já distópico, que soa natural por ser daquele jeito sem que mostre 

como se tornou, enquanto que nesta a narradora vai aos poucos abrindo para o 

leitor lacunas que vão se preenchendo com suas memórias que retomam um 

universo anterior e mostra como se deu o golpe para que aquele lugar tornar-se 

um universo distópico carregado de descrições da organização dessa sociedade em castas e de 

como os lugares antigos se tornaram a partir do que representam. Quando retoma os 

momentos do golpe, a narradora nos incita a refletir acerca do conformismo da humanidade 

frente aos acontecimentos tenebrosos por quais a política nos coloca em um cenário crível e 

possível: 

 

Foi então que suspenderam a Constituição [...] Disseram que seria 

temporário. Não houve sequer nenhum tumulto nas ruas. As pessoas ficavam 

em casa à noite, assistindo à televisão, em busca de alguma direção. Não 
havia nem um inimigo que se pudesse identificar. (ATWOOD, 1985, p. 118) 

 

A narrativa não segue de modo linear e acontecimentos entre passado e 

presente se misturam para criar essa atmosfera por vezes confusa, mas 

sempre dolorosa quanto à visão da aia que sem se desfazer de suas memórias 

que foram insistentemente apagadas para que nenhuma ligação com sua vida  

anterior existisse, mas que resistem no recôndito da narradora e se fazem  

presente em qualquer pessoa que percorra as páginas dessa obra. 

 

Offred: uma narradora sem ―identidade‖ 

 

No que se refere às questões de identidade e sua perda, devemos 

começar tratando da questão da narradora. Offred não tem seu nome revelado, 

além de desse citado. Para esse nome há também no capítulo notas históricas uma  
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explicação que demarca ainda mais a imposição dessas mulheres enquanto 

servas, objetos das casas a que pertenciam: 

 

―Ela não achou conveniente nos fornecer seu nome original, e de 
fato, todos os registros oficiais dele teriam sido destruídos por 

ocasião de sua entrada no Centro de Reeducação Raquel e Lea. 

―Offred não nos dá nenhuma pista, uma vez que, como ―Ofglen e 
―Ofwarren, era um patronímico, composto da preposição possessiva 

―of ou seja ―de, e o nome de batismo do cavalheiro em questão.  

Tais nomes eram assumidos por essas mulheres por ocasião de sua 
entrada em contato com a casa e a família de um Comandante 

específico e abandonados por elas ao deixá-las. (ATWOOD, 1985, p. 2013) 

 

Para a nossa tradução a narradora tem como nome ―‖de Fred‖ que torna 

tudo ainda mais assustador. No entanto ao longo da narrativa vemos como a 

se dá a resistência em manter resquícios de sua identidade e de como tem 

força a nossa identidade e como nos apresentamos. Offred nos dá pistas de 

que para alguns personagens ela mantinha a sua identidade e o nome que 

marca muito do que somos ou acreditamos ser. Offred deixa visível sua 

necessidade quase que vital em se reconhecer e enfatiza: ―Digo-lhe meu 

verdadeiro nome, e sinto que, portanto sou conhecida.‖ (ATWOOD, 1985, p. 181). 

Entendemos que fatores externos ao texto literário norteiam nossa 

análise, sendo utilizados como ponto de reflexão acerca do propósito do 

gênero distópico no que se diz a respeito da reflexão para com os 

acontecimentos da sociedade que afetam os direitos das mulheres. Para esse 

diálogo entre os fatores externos a obra e internos retomamos Cândido (2006, 

p. 9) que explica que ― [...] ―A integridade da obra não permite adotar nenhuma  

dessas visões dissociadas; e que só a podemos entender fundindo texto e 

contexto numa interpretação dialeticamente íntegra‖, mas que ainda segundo 

Cândido ― sabemos, que o externo (no caso, o social) importa, não como  

causa, nem como significado, mas como elemento que desempenha certo 

papel na constituição da estrutura, tornando-se, portanto, interno que será 

norte para este trabalho, pois a partir dos discursos da obra tenciona  

entender essa relação do texto literário com a força da crítica ao social em que  

um não depende do outro, mas pode fazer uso deste para fazer essa crítica a  

sociedade patriarcal de que fazemos parte.  
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Ao acompanharmos a história de Offred, uma mulher que foi retirada da 

sua realidade, do seu convívio social pelo novo sistema político de caráter 

conservador que assumiu o poder dos Estados Unidos da América que se  

chama agora República de Gilead, pelo fato de ser uma mulher fértil, e 

considerada inapta para ser esposa dentro dos preceitos do novo regime, como 

comprova a seguinte citação acerca da narradora: 

 

―Não tínhamos nenhuma esperança de rastrear a narradora, ela 
própria, diretamente. Estava claro pelos fatos e dados internos que 

fazia parte da primeira leva de mulheres recrutadas para propósitos 

reprodutivos e fora destinada àqueles que não só requeriam esses 
serviços bem como podiam reivindicá-los por meio de sua posição na 

elite. O regime criou uma reserva imediata dessas mulheres ao 

declarar adúlteros todos os segundos casamentos e ligações 
extraconjugais, prendendo as parceiras de sexo feminino, e, com o 

fundamento de que elas eram moralmente inaptas, confiscando os 

filhos e filhas que já tivessem, que foram adotados por casais sem 

filhos dos escalões superiores que eram ávidos por ter progênie,  
quaisquer que fossem os meios empregados. ― (ATWOOD, 1985, p. 202) 

 

 A fertilidade é o fator determinante na divisão de Castas, 

um processo doloroso e devastador foi necessário para que a sociedade 

vivesse em harmonia nessa divisão, outra marca das narrativas distópicas 

é que mesmo que haja sacrifícios para alguns o bem coletivo é o que 

importa para o funcionamento da sociedade. Offred faz vários passeios em 

suas memórias e nos leva a fazer inferências de que mesmo com as possíveis 

lavagens cerebrais por que passaram as memórias de quando livre se fazem 

presente e torna a obra ainda mais dolorosa pela incapacidade de fuga. 

Dentre tantas outras lembranças que quando chocadas com a realidade da república de 

Gilead nos deparamos com uma mulher que assume uma nova identidade forçosamente 

passando por uma sucessão de torturas colocadas como treinamentos, ou para ser mais 

específica adestramentos em que elas precisam e são obrigadas a conformar-se com a sua 

condição de serva que deverá gerar filhos para as famílias abastadas em uma posição que 

enquanto mulher já é subalternizada, enquanto Aia é ainda mais, estando nesse jogo de poder 

abaixo de todas as outras posições e seguindo os mandamentos de uma sociedade teocrática 

que faz o uso da bíblia como veículo de manipulação em que enquanto aias além de serem 

obrigadas, são culpadas por não ficarem grávidas, Offred tem a ciência de que a frase ― ―Dá-
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me filhos, ou senão eu morro. Há mais de um significado para isso.‖(ATWOOD, 1985, p. 46), 

incluindo sua morte e seções de tortura nesse significado tão plural. 

Nesse romance Atwood desenvolve por meio de Offred um universo que expõe as 

chagas de uma sociedade que tem como base o patriarcalismo e corrobora infelizmente a 

muito do que ainda se presencia na contemporaneidade. As mulheres são culpabilizadas por 

tudo que não vá de encontro a essa base patriarcal. No contexto das aias, quando uma aia não 

consegue cumprir seu papel (gerar um filho ― leia-se produto) em nenhum momento é 

cogitado a possibilidade do problema vir do homem, essa explanação nos leva a mais uma das 

inúmeras críticas realizadas na obra direcionadas ao patriarcalismo: Misoginia e machismo 

escancarado: ―‖ele disse uma palavra proibida. Estéril. Isso é uma coisa que não existe mais, 

um homem estéril não existe, não oficialmente. Existem apenas mulheres que são fecundas e 

mulheres que são estéreis, essa é a lei.‖ (ATWOOD, 1985, p. 46).  

A obra nos revela muito do que as sociedades contemporâneas já presenciam de modo 

não tão velado assim, mas Margaret Atwood apresenta na sua produção a riqueza de detalhes 

das dores e medos, da culpa e terror vivenciados diariamente em diferentes níveis por muitas 

mulheres. No romance cada mulher apresentada pela narradora carrega suas dores, no entanto 

cada dor um peso diferente e um sabor diferente assim como a sociedade contemporânea, 

embora uma ficção quanto mais tentamos ir para fora da obra mais elementos que vivem no 

limite entre o vivido e o vivível se fazem presente e assustam no sentido de quão distópicos 

são. 

Segundo Jacoby Russel (2001, p. 141) as distopias podem não estar no 

futuro, mas apresentarem ― ―a visão de uma sociedade futura, como uma 

capacidade analítica ou mesmo uma disposição reflexiva para usar conceitos 

com a finalidade de visualizar criticamente a realidade e suas possibilidades.‖  

Que é retratado na obra por meio da perda de direitos e individualidade das 

mulheres, as maiores prejudicadas. A obra perpassa por momentos dolorosos e sombrios e nos 

aproxima de uma realidade (que já é real de algum modo para muitas mulheres) como se nos 

preparasse para tempos sombrios, em que há o desmonte dos direitos, a anulação de 

identidade e individualidade incitando reflexões do que pode ser feito quanto às opressões 

daquela república fruto de um golpe de Estado, e o que pode ser feito frente ao real. 

 

Considerações Finais 
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Considerando a crítica ao patriarcalismo como foco de análise deste 

trabalho, visto que os elementos de controle e submissão por que passavam as 

aias nos forneceram materialidade para apoiar nossa análise, pôde-se por meio 

das palavras da nossa narradora Offred refletir de várias maneiras como o 

poder opressor e esmagador do patriarcalismo se faz presente em várias 

esferas da sociedade. A obra além de incitar uma leitura de resistência, promove por meio das 

características do gênero distópico um alerta para que esse universo centrado na distopia não 

se torne aquilo que mais tememos: a perda total e aniquilação dos direitos das mulheres. 

Podemos chegar a algumas constatações: 

- A distopia por apresentar esse assombro frente às tendências do 

presente e seus reflexos ao futuro nos permite por meio da narrativa  

Atwoodiana refletir acerca da fragilidade dos direitos das mulheres de como a 

sociedade e a mão pesada do patriarcalismo temem o pensar das mulheres e 

por isso oprimem. Offred nos leva a refletir no risco de pensar e do agir, pois - ―Há muita 

coisa em que não é produtivo pensar. Pensar pode prejudicar suas chances, e eu pretendo 

durar‖ (ATWOOD, 1985, p. 9), e por meio dessa crítica a obra nos leva inferir o que precisa 

ser feito agora para que mais direitos não sejam revogados. 

- A escrita de autoria feminina além de ser uma marca que afronta a 

opressão machista e misógina da sociedade, fornece elementos de pensar e  

resistir frente às opressões por meio da literatura, escrever contra o que mais  

oprime além de alertar para os assombros que caminha o futuro promove uma  

reflexão para o presente em que ser mulher em uma sociedade em que a base 

patriarcal se faz presente é além de um desafio temeroso e assustador, uma 

resistência diária, e que por meio das opressões sofridas pelas aias podemos 

dialogar com as opressões sofridas diariamente por tantas mulheres que  

enfrentam o exagero das distopias na realidade.  

- A obra nos permite em todos os discursos contidos na obra olhar  

criticamente para a sociedade enxergando-a não como um reflexo mecânico da 

arte, mas como uma ferramenta que nos permite olhar e agir diante dessa 

sociedade esmagadora que em momentos de crise os primeiros direitos 

revogados são os femininos. E é nesse sentido, portanto que partindo dos discursos da obra 
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observamos que a sociedade de Gilead esta ecoando em muito das 

sociedades reais, que o machismo, que a perda de direitos femininos e que a 

opressão são chagas das esferas sociais, e que resistir e agir são  

necessidades vitais para a permanência e manutenção desses direitos 

conquistados. A narrativa dialoga com os medos diários e com as regras 

impostas pelo patriarcalismo em que a mulher é culpabilizada mesmo sendo 

vítima, que ―as mulheres não eram protegidas então. Lembro-me das regras, 

regras que nunca eram explicadas em detalhes, mas que toda mulher 

conhecia. ‖(ATWOOD, 1985.P.21), e mesmo vítimas são culpadas porque a opressão 

justifica-se com a própria opressão. É preciso também considerar que mesmo em meio à 

opressão a obra nos leva a espaços de resistências, e por meio da crítica ao apresentar um 

universo distópico marcado pela perda de direitos reforça a necessidade em lutar diariamente 

para que essa distopia não se aproxime ainda mais do que já é real. 
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REFLEXOS DA ESTILIZAÇÃO NO ―CORAÇÃO DENUNCIADOR‖, DE EDGAR DE 

ALLAN POE E NA ―RIVAL DE LISA‖, DA SÉRIE ANIMADA OS SIMPSONS 

 

Waldir Kennedy Nunes Calixto 

(UEPB) 

Auricélio Soares Fernandes  

(UFPB/UEPB) 

 

Introdução  

 

A literatura tem influenciado a cultura pós-moderna em suas mais variadas vertentes, 

seja através de cartoons, de séries televisivas, de músicas, de HQ´s, de livros de gráficos, de 

cinema etc. Ela é resignificada na contemporaneidade através de referências, citações, 

paródias, alusões e outras formas de intertextualidade. Um exemplo dessa relação intertextual, 

encontramos em Os Simpsons, seriado surgido nos anos 1980 e que até hoje critica o 

american way of life. Apesar do tom cômico que perpassa boa parte dos episódios, essa série 

animada também homenageia ícones da cultura mundial, a exemplo do escritor norte-

americano Edgar Allan Poe, no qual percebemos referências diretas ao autor e/ou à sua 

literatura em ao menos três episódios. 

O presente artigo tem como objetivo discutir através de uma abordagem comparativa o 

conto ―O coração denunciador‖, do autor americano Edgar Allan Poe e o episódio 2, da 6º 

temporada, intitulado ―A rival de Lisa‖, da série animada Os Simpsons. A análise será guiada 

através da teoria da intertextualidade, pois só assim podemos detectar o grau de 

intertextualidade contido na animação, conforme os estudos sobre paródia, paráfrase e 

estilização. Visto que a mídia tem popularizado através de referências e alusões, obras e 

autores renomados através de filmes, de seriados e de desenhos animados, nos propormos 

também a discutir inicialmente como alguns recursos midiáticos contemporâneos têm 

desempenhado um papel relevante por apresentar obras consideravelmente clássicas em 

diferentes contextos culturais. Assim, não é nosso foco discutir questões de fidelidade do 

texto derivado, nesse caso o episódio da série animada com relação ao texto-fonte (o conto 

literário), uma vez que se tratando de traduções intersemióticas, o texto derivado sempre 

apresentará mudanças, adaptadas ao seu gênero semiótico. 
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Dessa forma, nos propomos a avaliar como a série animada Os Simpsons, se utiliza do 

estilo da escrita do americano Edgar Allan Poe para nos propor uma estilização baseada no 

tom de humor burlesco, característico de sua estética. A partir dessas considerações, 

discutiremos a relação dos personagens e do enredo em ambos objetos, focando 

principalmente na personagem Lisa, a qual foi à escolhida pela série para representar o 

assassino do conto ―O coração denunciador‖, do autor americano. Sendo assim, a análise 

apresentará algumas considerações de como a personagem Lisa Simpson (re) apresenta temas 

de horror psicológico, da morte, da culpa e dos outros intrínsecos ao conto de Edgar Allan 

Poe. 

 

Mídia e a literatura 

 

O que entendemos por pop é mostrado diariamente em sites, filmes, comerciais, 

programas de TV, seriados, desenhos animados, entre outros. Não importa os veículos 

midiáticos que serão utilizados para divulgar e expor, sejam eles um artifício mais antigo, 

como o rádio ou mais moderno como o podcast. Assim, quando um novo veículo midiático se 

origina, percebemos características elementares de outros mais antigos. Tais fatos, por 

exemplo, ocorreram durante o processo de legitimação do rádio para a televisão e do cinema 

para os seriados de televisão contemporâneos, que carregam ainda traços das mídias 

anteriores, ―[...] tornando-as mais inteligíveis e mais úteis, dando-nos uma consciência maior 

do controle que temos sobre ela‖ (McLUHAN, 2005, p.62). 

Exemplificando esse raciocínio de McLuhan (2005), vemos o caso do rádio, que por 

muito tempo foi responsável por expor novidades, notícias, ditava o popular. Dessa maneira, 

o rádio é também um recurso usado como meio de comunicação, com um grande índice de 

audiência. Por outro lado, temos o podcast1 que ainda é muito recente no Brasil, porém 

também já tem um público considerável. Essa comunicação midiática funciona como um 

programa de rádio com um toque mais moderno, pois a vantagem é que podemos ouvir na 

hora que quisermos, basta fazer o download e ouvi-lo. Assim, o podcast é uma espécie de 

reedição do rádio, tomando parte e adquirindo características daquele veículo de 

comunicação, mas tomando características da mídia mais antiga. 

                                                             
1 É uma nova comunicação midiática que funciona através de transmissão de arquivos multimídia, que podem 

ser ouvidos a qualquer hora através de um player portátil. Sua principal característica é o formato de distribuição 

intitulado podcasting. 
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Mesmo as artes, a exemplo da literatura, têm se popularizado devido a mudança das 

formas de leitura e de divulgação ao longo dos tempos. Nesse sentindo, o que se conhece por 

clássicos da literatura, pode ser lido ou visto agora no cinema, no rádio, nas HQs e em várias 

formas de leitura. Umberto Eco (1976), por exemplo, afirma que durante a história, todas as 

mudanças dos instrumentos culturais apresentam reflexões sobre a decadência do ―modelo 

cultural precedente‖, assim ―os novos instrumentos agirão no contexto de uma humanidade 

profundamente modificada, seja pelas causas que provocaram o aparecimento daqueles 

instrumentos, seja pelo uso desses mesmos instrumentos‖ (p. 34). Nas palavras de Eco, é 

notório nos conscientizar que as modificações ocorridas ao longo dos tempos vão apresentar 

distribuição e consumo cada vez maior se houver aceitação desses novos instrumentos de 

comunicação contemporânea. 

 

Os Simpsons e Poe 

 

Acerca de Os Simpsons, Irwin (2004) afirma: 

 

Os Simpsons é rico em sátira. Sem dúvida, é uma das comédias mais 
inteligentes na televisão hoje em dia [...]. Pode parecer incongruente para 

aquelas pessoas que desprezam a série, considerando-a apenas um desenho 

animado sobre um bobão e sua família (e já vimos muitos programas assim), 

dizer que o programa é inteligente, mas, se ele for assistido com atenção, 
revelará níveis de comédia muito além da farsa. Vemos segmentos e mais 

segmentos de sátira, duplos sentidos, alusões à alta cultura e à cultura 

popular, manipulação, paródia e humor autoreferencial. Em resposta à crítica 
de Homer a respeito de um desenho animado que as crianças estão vendo, 

Lisa diz: se os desenhos fossem feitos para adultos, passariam no horário 

nobre!‖ Apesar das palavras de Lisa, Os Simpsons é, sem dúvida, um 
programa para adultos, e seria superficial desprezá-lo simplesmente por ser 

um desenho animado popular (p.14). 

 

A partir dessa ideia, concluímos que Os Simpsons não é apenas uma simples animação 

de comédia. Ele vai além disso, é um desenho inteligente, pois é rico em sátira, ironia, 

sarcasmo, ambiguidades, menção à cultura pop e também à literatura, com o intuito de criticar 

os padrões de vida americano. Ademais, nos Simpsons há referências ao próprio desenho e ao 

mundo dos cartoons, como vemos em um comentário irônico de Lisa sobre o teor adulto 

presente no seriado que se tornou popular há quase três décadas. Sabendo que Os Simpsons é 

uma série animada, inteligente e promissora, capaz de promover uma lógica mais profunda, 

como, por exemplo, simbolizar entrelinhas de uma lógica dialética, saindo do campo do 
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entretimento em forma de comédia. Dessa forma, o estudo da semiótica/semanálise, conforme 

Kristeva (2005), vai nos oferecer uma semiótica lógica mais aprofundada que o convencional, 

ou seja, uma lógica dialética de análise que nos leva a refletir e discutir diversos pontos de 

vistas da obra analisada. 

Nessa ótica, quando assistimos, por exemplo, o segundo episódio, da 6º temporada, 

intitulado Lisa's Rival, comprovamos marcas de intertextualidade com o conto ―O coração 

denunciador‖, de Edgar Allan Poe. O episódio reconfigura uma certa ―estranheza‖, além de 

apresentar um simbolismo característico da estética de Poe. ―Edgar Allan Poe compartilha da 

visão metafísica e sombria de Melville, que reúne elementos de realismo, paródia e burlesco‖ 

(VANSPANCKEREN, 1994, p.40). Poe aperfeiçoou o gênero do conto trazendo relevantes 

considerações teóricas sobre o mesmo no ensaio ―A Filosofia da Composição‖, que apresenta 

o efeito único como um dos principais elementos estéticos do conto moderno. Ademais, 

atribui-se a Poe a invenção da literatura policial, sua escrita narrativa mescla os gêneros de 

ficção científica, horror e fantasia. ―Poe acreditava que a estranheza era um ingrediente 

essencial da beleza seus textos são muitas vezes exóticos‖ (VANSPANCKEREN, 1994, 

p.40). 

No contexto geral de sua obra, Edgar Allan Poe popularizou o gótico literário através 

da estranheza e da caracterização de seus personagens, em sua maioria assassinos e com 

distúrbios emocionais e psicológicos. Além da sua abordagem macabra de diversas (sub) 

temáticas relativas à morte, nas mais variadas formas e reações, Poe tem se tornado um autor 

imensamente aclamado na literatura e cultura popular desde a segunda metade do século XIX. 

Ademais, cadáveres, reanimação dos mortos, extremo pessimismo, ambientações sombrias 

guiaram a literatura de Poe ao burlesco, considerado ridículo à época. Uma das marcas 

literárias de Poe é a de explorar a psique e o horror psicológico em seus contos através de uma 

hiper-descrição, principalmente da ambientação, provocando um efeito/emoção no leitor, 

como nos contos ―A máscara da morte rubra‖, ―A queda da casa de Usher‖ e ―O coração 

denunciador‖, foco de nossa análise. 

 

Análise  

 

―A rival de Lisa‖, segundo episódio, da 6º temporada, dos Simpsons, narra a história 

de quando Lisa conhece uma nova garota chamada Allison Taylor, que passa a estudar no 
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mesmo colégio em Springfield e na mesma sala de aula. Após ficarem mais próximas, Lisa 

percebe que Alisson é mais inteligente em muitas atividades intelectuais. Esse fato começa a 

deixar Lisa, com sua mania de perfeição, com raiva e se sentindo inferior à Allyson. O modo 

como Lisa vê Allison, de maneira invejosa, é o motivo que leva Lisa Simpson a se vingar da 

sua ―amiga‖ e se libertar desse sentimento de inferioridade. 

Porém, no conto de Poe, o narrador-personagem nos mostra que o principal motivo da 

sua aversão ao velho seria o suposto olho maligno que este último possuía. 

 

Um de seus olhos se parecia com o de um abutre... de cor azul-pálida, um 

olho que sofria de catarata. Coberto com uma horrível película. Desbotado. E 

quando me olhava, meu sangue se enregelava. Foi assim, por isso, que me 

decidi acabar com o velho. Eu não o matei. Destruí seu maldito olho de 

abutre que me punha nervoso (POE, 2003, p.118). 

 

Como observamos no trecho acima, o olho do velho é a principal causa de o 

protagonista querer tirar a vida do senhor que ele cuidava, pois o olho desperta repulsa no 

narrador, deixando-o congelado diante do velho. De forma distinta, com o desenvolvimento 

do enredo do episódio de Os Simpsons, essa suposta aversão que alimenta o desejo de 

aniquilar ou de prejudicar o outro é convertida através da inveja ou do ciúme que Lisa sente 

de Allison, o que a faz planejar uma vingança para a colega de sala. 

 
Este rápido exemplo nos possibilita também uma outra consideração, que 

pode parecer óbvia, mas que é relevante: os conceitos de paródia, paráfrase e 

estilização são relativos ao leitor. Isto é: depende do receptor. Se o leitor não 
tem informação do texto de [Edgar Allan Poe], achará o texto de [Os 

Simpsons] apenas uma série de disparates. Isto equivale a dizer, em outros 

termos: estilização, paráfrase e paródia (e a apropriação, que veremos 

proximamente) são recursos percebidos por um leitor mais informado. É 
preciso um repertório ou memória cultural e literária para decodificar os 

textos superpostos (SANT‘ANNA, 2000, p.26 – grifos nossos). 

 

Nas considerações acima, Sant´anna (2000) comenta que os conceitos de paródia, 

paráfrase e estilização são relativos ao conhecimento prévio do leitor. Assim, só através dos 

índices intertextuais explícitos e implícitos que aparecem ao longo do episódio que o leitor ou 

o espectador terá acesso ao conteúdo que está sendo estilizado, parodiado ou parafraseado. 

Além disso, a frieza característica do perfil psicológico de um serial-killer e os 

preparativos para o assassinato planejado do velho são mais perceptíveis no conto ―O Coração 

Denunciador‖, de Edgar Allan Poe: ―Na oitava noite, fui mais cauteloso ao abrir a porta. Ri com 

gosto, entre os dentes, ao lembrar que podia abrir a porta, vê-lo dormindo, e ele nem sequer 
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sonhava com meus atos ou pensamentos secretos [...]‖ (POE, 2003, p. 119). Nesse trecho, 

percebe-se claramente o estilo literário da escrita narrativa de Poe: o personagem ao rir de 

maneira burlesca2, se alegra ao saber que o velho não tem noção do que ele tinha em mente. 

Ainda, a consciência desse personagem, claramente alterada psicologicamente, é o que 

incentiva o mesmo a praticar o assassinato. 

De forma semelhante, o elemento burlesco encontra-se também através das atitudes do 

irmão de Lisa, Bart Simpson, que se oferece para ajudar a planejar a vingança, aconselhando-

a erroneamente até ela aceitar as ideias do irmão, representadas de forma cômica. Ademais, o 

riso burlesco se torna mais complexo quando dialogado com o estudo de Bakhtin (1981) sobre 

a carnavalização, quando o autor discorre sobre a história do riso e como ele era considerado 

mal na idade média. Porém, Sant´anna (2000) explica a carnavalização em outro contexto, 

através do movimento hippie: 

 
[...] O movimento hippie foi eminentemente um movimento de 
carnavalização, na medida em que procedeu a uma inversão do cotidiano, 
fazendo a superposição do sacro e do profano, do velho e do novo, 
ultrapassando as barreiras da interdição em diversos níveis (p.79). 
 

Com isso, podemos observar a inversão de valores, existindo assim uma troca de 

papéis no que se dizia habitual, o que era considerado incivilizado, como, por exemplo, as 

roupas usadas pelo movimento hippie, posteriormente vai ser estilizado e parafraseado pelas 

as mais famosas butiques, desta forma mudando o conceito de moda dos anos 60. 

Nas palavras de Sant´anna (2000), a carnavalização trouxe uma fragmentação de 

paradigmas sobre o que é considerado sacro e profano, um exemplo disso é o aspecto 

negativo do riso, associado ao grotesco. Uma das causas, desse ponto de vista, é que no Novo 

Testamento da Bíblia Sagrada, não há qualquer confirmação que Jesus Cristo tenha rido, logo, 

isso pode ser visto como uma forma de renunciar aos prazeres da carne, o que influenciou 

também a Igreja Católica no momento de instruir a população no período da idade média a 

não praticar o riso. 

Por sua vez, Bakhtin (1981) adiciona que o riso sempre teve lugar em composições 

musicais, manifestações populares, textos cômicos e imagem de cultura laica, desmistificando 

assim a proibição do riso e invertendo os valores considerados negativos à época. No contexto 

do episódio citado dos Simpsons, Bart comete uma ação consideravelmente ―errada‖ que 

                                                             
2 O burlesco expresso aqui está associado a algo que transcende o ridículo dessa forma, provocando o riso. 
Assim vemos o ridículo em um grau exacerbado ao ponto de torna-se algo cômico, aproximando-se do grotesco. 
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posteriormente trará o mal para Allison e a culpa para Lisa, no entanto, na figura abaixo, o 

riso é retratado como positivo, embora burlesco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Bart: a representação da consciência e do burlesco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem do episódio A Rival de Lisa (T6E02) 

 

Também é relevante para esta análise comentarmos o momento em que Lisa visita a 

casa de Allison Taylor e descobre que a maquete de sua amiga, que seria apresentada numa 

atividade da escola, é a representação física do conto ―O coração denunciador‖. A maquete de 

Allyson faz referência explícita a uma das cenas do desfecho do conto de Poe, quando o 

assassino assume o crime diante dos policiais. 

Assim: 

 
 
Concorrendo, portanto, com jornais, televisões, cinemas, etc., a linguagem 
literária muitas vezes acabou por alargar seu espaço internamente, numa 
alquimia de materiais estilísticos e formais que tornam o texto literário um 
código que só os iniciados podem decodificar. Dentro dessa especialização, 
surge a paródia como efeito metalingüístico (a linguagem que fala sobre 
outra linguagem), e, como veremos mais adiante, é possível distinguir não 
apenas uma paródia de textos alheios (intertextualidade) como uma paródia 
dos próprios textos (intratextualidade) (SANT‘ANNA, 2000, p.8). 
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Recursos estilísticos como a metalinguagem3 são usados no seriado para ampliar o 

enredo do conto de Poe, que se tornam explícitos a partir da intertextualidade (figura 2). 

Durante a visita de Lisa à casa de Allison, percebemos o sinal de intertextualidade, com a 

retomada de forma clara do conto de Poe e a inserção de um novo contexto, nesse caso, o 

desenrolar da própria narrativa do episódio dos Simpsons. Nota-se na imagem, a frenesi da 

representação do assassino do velho diante do barulho do coração denunciador, o qual é 

representado no assoalho da casa, pulsando descaradamente para os policiais. 

 

Figura 2 - A intertextualidade explícita com o conto O Coração Denunciador 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Imagem do episódio A Rival de Lisa (T6E02) 

 

Podemos também analisar as falas de Lisa e Allison no momento da imagem acima 

(figura 2): 

 

- O que é isto? 

- É para competição de dioramas da escola. 

- Mas já terminou! A competição é daqui a semanas! 
- Ah, Lisa, estamos falando do dioramas, quem iria esperar?! Eu escolhi O 

―Coração Alcaguete‖ de Edgar 

Allan Poe. Olha, aqui é o quarto onde o velho foi assassinado e está 
enterrado aqui sob as tábuas do chão, e olha só, usei um velho metrônomo 

pra simular o batimento cardíaco que levou o assassino a loucura. ha ha, 

legal não é? 

- Ha ha, é demais! Realmente formidável. (risos). (SIMPSONS, 1998, 6ª 
temporada, Ep. 02). 

                                                             
3 ―[...] metalinguaguem (deveríamos dizer metassemiótica), pela qual se entende uma semiótica que trata de uma 
semiótica; [...] uma semiótica cujo conteúdo é uma semiótica‖. ( LOUIS HJEMSLEV apud MOISÉS, 2004, 
p.298). Logo, entendemos que é uma metalinguagem é uma linguagem (qualquer linguagem, em seu sentido 
geral), que se utilize de si mesma para representar o outro em um segundo plano, ou seja, uma linguagem que 
implicará em uma outra.
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Curiosamente o título do conto original de Edgar Allan Poe, ―The Tell-Tale Heart‖, é 

traduzido no episódio como: ―O coração alcaguete4‖. No episódio, o trabalho de Allison 

mostra claramente o quarto onde o velho foi assassinado e o assoalho que ―pulsa‖ com ajuda 

de um velho metrônomo, assemelhando-se ao som do coração representado no conto de Poe. 

Outro ponto importante no episódio é a presença da metalinguagem, pois esse conceito 

também se encontra intimamente ligado à alegoria, que para Carlos Ceia (2005) refere-se 

―aquilo que representa uma coisa para dar a ideia de outra através de uma lição moral‖5. Um 

dos pontos fundamentais para que uma alegoria seja detectada, além do simbolismo presente 

que fará menção a determinada ideia, é que ela também venha acompanhado de ensinamento 

moral. 

Consequentemente, esse momento antecipa o que irá ocorrer com Lisa mais adiante no 

episódio, a personagem vive o papel do assassino e sofre remorso de ter traído a sua amiga 

com a troca das maquetes. Assim, o som do coração representado na figura 2 vai provocar um 

conflito emocional em Lisa, que acaba confessando que tinha escondido o trabalho de Allison. 

Então, percebemos que há semelhanças ao comparar as cenas dos acontecimentos em ambos - 

conto e desenho animado. 

Dessa forma, a intertextualidade se torna explícita no seriado. O trabalho de Allison é 

representação da cena do desfecho do conto de Poe, como conferimos na figura 2, na qual há 

também uma quebra do tom humorístico proposto pela série animada, mostrando o gótico de 

uma forma diferenciada, até mesmo o coração do velho, no conto de Poe, é retratado na 

maquete batendo e aterrorizando o assassino. Também é possível ver a inquietude e 

insensatez no rosto do boneco representado na animação, características fundamentais do 

conto de Poe e que dão um tom marcante ao protagonista. 

Ainda é válido ressaltar a retomada da metalinguagem no episódio, ora representada 

através do trabalho de Allison; ora representada pela sensação de culpa vivenciada por Lisa, 

que vai forçá-la a se entregar e contar a verdade sobre ter escondido a maquete de sua amiga 

embaixo do assoalho. Nesse momento, percebemos um tom de suspense na série animada, 

quando as batidas do coração que vêm do trabalho de Allison, escondido embaixo de um 

                                                             
4
 Curiosamente o conto de Poe ―The tell-tale-heart‖ foi traduzido nesse episódio de Os Simpsons como ―O coração 

alcaguete‖, assim como exposto pelo site: http://pt.simpsons.wikia.com/wiki/Rival_de_Lisa. A tradução denota um 
título curioso no episódio e difere das outras opções de traduções disponíveis no Brasil como: O coração denunciador, 
O coração delator; O coração revelador, entre outras. 
5
 Conceito utilizado do dicionário eletrônico Carlos Ceia que objetiva dispor conceitos aos termos técnicos em 

uso nas teorias da literatura, na crítica literária. Disponível em: http://edtl.fcsh.unl.pt/business-
directory/6590/alegoria/. 

http://pt.simpsons.wikia.com/wiki/Rival_de_Lisa
http://edtl.fcsh.unl.pt/business-directory/6590/alegoria/
http://edtl.fcsh.unl.pt/business-directory/6590/alegoria/
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palco na escola, parecem estar se reproduzindo nos pensamentos de Lisa e assim despertam o 

sentimento de culpa. 
 

O próximo ponto que analisaremos é o momento em que Allison descobre que o seu 

trabalho foi substituído por um coração manchado com sangue e escrito em uma caixa ―The 

telltale heart‖, fazendo uma menção direta ao conto de Poe. Nesse contexto, observamos outro 

sinal de intertextualidade, dessa vez no estilo burlesco de Poe, pois usar um coração bovino 

para se vingar de uma colega de classe em um colégio infantil, não é uma ação comum 

realizada por criança de oito anos como Lisa, que sempre foi quieta, comportada e uma das 

alunas mais aplicadas na sua escola em Springfield. A representação dessa cena pode ser 

conferida na imagem a seguir: 

 

Figura 3- Os Simpsons e a menção a Edgar Allan Poe 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem do episódio A Rival de Lisa (T6E02) 

 

O enredo do episódio ―A rival de Lisa‖ não é exatamente igual à história do conto ―O 

coração denunciador‖ de Edgar Allan Poe, mas traz divergências, pois altera o sentido do 

segundo texto do episódio, que estamos analisando. Sant´anna (2000) esclarece essa noção de 

divergência: 

 
Trabalhemos com a noção de desvio. Consideremos que os jogos 
estabelecidos nas relações intra e extratextuais são desvios maiores ou 
menores em relação a um original. Desse modo, a paráfrase surge como um 
desvio mínimo, a estilização como um desvio tolerável, e a paródia como um 
desvio total (p.38). 

 

De acordo com o autor, os conceitos de paródia, paráfrase e estilização quando 

estabelecidos em relação intratextuais e extratextuais, estão fortemente associados à noção de 
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desvio, o qual pode ser maior ou menor em comparação ao original, podendo também ser 

apresentado com deterioração ou não-deterioração. Dessa forma, a paráfrase se torna um 

desvio mínimo e se apresenta como um exemplo de reafirmação do que foi dito; A paródia, 

por sua vez, vem a ser o oposto, com um desvio total em relação ao original; E, por fim, a 

estilização seria um desvio tolerável, que pouco muda e que se torna possivelmente aceitável, 

pois a essência do original vai permanecer fortemente na obra que foi estilizada. Sant´anna 

(2000) adiciona: ―esse desvio tolerável seria o máximo de inovação que um texto poderia 

admitir sem que se lhe subverta, perverta ou inverta o sentido. Seria a quantidade de 

transformações que o texto pode tolerar mantendo-se fiel ao paradigma inicial‖ (p.39). 

O que seria considerado desvio, em uma noção de desvio tolerável? Na perspectiva de 

Sant´anna (2000), desvio é considerado o máximo de inovação que um texto possa suportar 

dentro de seu contexto, sem que seu sentido seja pervertido e/ou invertido. Assim, o texto será 

fiel ao original, ao seu paradigma inicial. Através dessa percepção, não podemos classificar o 

episódio de os Simpsons em paráfrase, porque nele contém mais do que um mínimo de 

desvio. Dessa forma, paralelamente, na história que faz menção ao conto de Poe, também 

encontramos uma história paralela vivida por Homer, sendo um pouco mais do que uma 

simples reafirmação do que já havia sido dito. Para afirmar que o episódio é uma paródia, ele 

teria que ser o inverso de tudo em relação ao original. 

Para enquadrar o episódio na definição de paródia, ele teria que ser considerado uma 

comédia total, o que acarretaria um desvio completo em relação ao original - o conto de 

horror psicológico -, mas isso não ocorre, pois, o episódio reconta o conto de Poe de maneira 

própria, mas com mudanças toleráveis, com momentos de humor, sendo assim, uma 

estilização de um nível tolerável de desvio do original. 

Ademais, 
 
[...] a estilização está próxima da paródia. Uma e outra vivem de uma vida 
dupla: além da obra há um segundo plano estilizado ou parodiado. Mas, na 
paródia, os dois planos devem ser necessariamente discordantes, deslocados: 
a paródia de umatragédia será uma comédia (não importa se exagerando o 
trágico ou substituindo cada um de seus elementos pelo cômico); a paródia 
de uma comédia pode ser uma tragédia. Mas, quando há a estilização, não há 
mais discordância, e, sim, ao contrário, concordância dos dois planos: o do 
estilizando e o do estilizado, que aparece através deste. Finalmente, da 
estilização à paródia não há mais que um passo; quando a estilização tem 
uma motivação cômica ou é fortemente marcada, se converte em paródia 
(SANT‘ANNA, 2000, p. 13). 
 



 
 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

1178 

 

Ao analisar o pensamento de Tynianov, Sant´anna (2000) afirma que a estilização se 

aproxima da paródia e, às vezes, até se confundem, todavia, isso se dá, paralelamente. No 

plano paródico, os elementos devem ser discordantes como tragédia e comédia e, dessa forma, 

haverá um contraste. No plano da estilização, por sua vez, não existe discordância, mas sim 

uma concordância do estilizando e estilizado. Porém quando a estilização é fortemente 

marcada por tons cômicos, ela pode se converter em paródia. Com base nesta perspectiva, 

pode-se afirmar que o episódio de Os Simpsons é uma estilização que se converte em 

comédia, pois não representa uma grande quantidade de desvio e mesmo assim reproduz a 

―essência‖ do conto ―O coração denunciador‖, adquirindo características do mesmo, sem 

deixar de lado o tom cômico característico do seriado. 

 

Considerações Finais 

 

Sant´anna (2000) comenta que: ―[...] em geral, há muito mais estilização, e não 

paródia. Está a meio caminho entre a linguagem clássica e a moderna. Recria sem explodir os 

limites do código‖ (p.75). Assim, se a estilização é aplicada em relação ao cinema e a outras 

formas artísticas, ela se localiza em um meio termo quando se trata de aliar uma linguagem 

entre o clássico e o moderno. 

O episódio ―A rival de Lisa‖ apesar de apresentar uma pequena noção de desvio, de 

certa forma, ainda se mantém fiel ao conto de Poe. Nesse contexto, esse episódio e outros 

dois, ―Lisa – uma Simpson‖, cujo enredo parodia elementos dos contos ―A queda da casa de 

Usher‖ e ―The tell-tale head‖, que o próprio título faz outra referência ao ―coração 

denunciador‖, contribuem para a disseminação da obra de Edgar Allan Poe, divulgando-a e 

explorando-a em novos contextos, devido à grande popularidade que Os Simpsons tem na 

cultura popular contemporânea. 
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Introdução  

 

Ao ler um texto literário, estamos de certa forma criando nossas próprias 

interpretações acerca do que está exposto por meio da linguagem escrita, ou seja, este tipo de 

linguagem pode construir e descontruir nossas leituras de acordo com o caminho que 

queremos percorrer. Logo, o texto literário por utilizar a linguagem escrita como forma de 

representação, muitas vezes deixa uma lacuna no pensamento do leitor e ao mesmo tempo cria 

um ar de mistério a ser desvendado. Mas, nem sempre a linguagem escrita foi a principal 

forma de representação da literatura, pois antes de surgir a escrita, a arte literária já existia por 

meio da tradição oral. 

O mundo das artes, por sua vez ganhou uma nova forma de representação a partir do 

século XIX, quando o cinema foi inventado, assim a humanidade presenciou uma revolução 

no meio literário, ou seja, agora as obras poderiam ser adaptadas para a linguagem 

cinematográfica e o leitor/telespectador poderia ir muito além nas suas leituras, vivenciando-

as por meio da imagem em movimento. Diante disso, surgiu por meio do cinematográfico a 

adaptação, que neste trabalho será discutido como adaptação de uma obra literária. 

 Partindo do pressuposto anterior, a adaptação nem sempre foi vista pelos críticos como 

algo relevante no meio artístico, pois quando uma adaptação não seguia fielmente as palavras 

do texto literário, não era considerada uma boa adaptação, logo, a qualidade de uma adaptação 

dependia de sua fidelidade ao texto. Vejamos, portanto que o conceito de adaptação que já 

existiu, é de apenas reproduzir por meio de imagens, aquilo que está escrito, não podendo de 

forma alguma reverter a narrativa. 
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 Entretanto, podemos afirmar que a adaptação é muito mais que transmitir o que está 

dito no texto, mas sim tentar criar uma nova perspectiva por meio de uma ideia já existente, 

de tentar seguir outros caminhos, complementar a ideia do autor, sendo portanto uma releitura 

de uma obra já existente, como afirma Linda Hutcheon (2011) e Robert Stam (2006) em suas 

discussões. 

Diante disso, a Literatura por ser uma das formas de artes mais antigas da humanidade, 

conseguiu ganhar o espaço dedicado especialmente aquilo que pode ser definido como arte ou 

não, logo o cinema que também pode ser considerado uma forma de arte, teve que percorrer 

um longo caminho até que seu reconhecimento ganhasse de fato clareza entre os críticos. 

Assim, este trabalho apresenta como ponto de partida a Literatura e o Cinema, buscando 

empreender uma análise comparativa entre Felicidade clandestina, conto de Clarice Lispector 

(1971) e a adaptação livre (curta-metragem) do conto, dirigida por Beto Normal e Marcelo 

Gomes, Clandestina felicidade (1998).  

Considerada um dos maiores cânones da Literatura Brasileira, Clarice Lispector (1920 

-1977), apresenta uma obra cuja linguagem pode ser considerada hermética, tornando-se então 

de difícil compreensão, mas suas discussões perpassam por questões filosóficas e existenciais. 

Como, A hora da estrela (1977) que ao contar a simples história de uma jovem nordestina que 

tenta uma vida melhor numa cidade grande, acaba tendo um final trágico ao atravessar a rua, 

assim podemos afirmar que a A hora da estrela é muito mais que isto, é uma discussão que 

Lispector faz sobre a condição da mulher em nossa sociedade. 

 Ao longo das discussões apresentadas, vamos entender que uma adaptação de um 

texto literário pode ser considerada um novo texto, mas que surge de uma ideia já existente. 

Para isto, vamos utilizar discussões teóricas de Linda Hutcheon (2011) e Robert Stam (2006).  

 

Discutindo Adaptação Literária 

 

Muitos têm sido os conceitos apresentados a respeito do que seria adaptação e sua 

relação com a obra literária. Já sabemos, portanto, que o processo de adaptação vai muito 

além de apenas representar por meio de cenas a narrativa exposta no texto literário. Em outras 

épocas, por exemplo, o conceito de adaptação era configurado como algo negativo para a 

literatura, pois as adaptações apresentadas não seguiam de forma fiel ao texto, logo estariam 

desmerecendo à Literatura.  
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Como toda forma de representação de arte, o cinema por sua vez também apresenta 

sua própria linguagem, sendo, portanto, seu foco central, a imagem, ou seja, enquanto a 

Literatura preocupa-se com a palavra, o cinema está preocupado com o visual. Diante disso, 

Linda Hutcheon (2011, p. 21), afirma em Uma teoria da adaptação: ―Um filme deve exprimir 

sua mensagem através de imagens e relativamente poucas palavras; ele não é muito tolerante 

à complexidade, ironia ou tergiversações‖ Esta afirmação deixa evidente a diferença existente 

entre ambas categorias, pois enquanto uma faz questão de ser complexa e enigmática, a outra 

torna o contexto em algo mais verossimilhante. 

Logo, a literatura por ter a escrita como linguagem, acaba fazendo com que o leitor 

crie em seu próprio pensamento a sua interpretação individual a cerca daquilo que está escrito. 

E o cinema acaba trazendo de forma mais visual uma interpretação daquilo que está escrito no 

texto, ou seja, a interpretação do leitor, que nesse caso é desenvolvida por meio do diretor da 

obra cinematográfica. 

Ainda de acordo com Hutcheon, entender uma adaptação é também entender à obra 

literária, gerando então uma comparação entre ambas, assim temos: 

 

Quando dizemos que a obra é uma adaptação, anunciamos abertamente sua 
relação declarada com outra(s) obra(s). É isso que Gerard Genette (1982, p. 5) 

entende por um texto em ―segundo grau‖, criado e então recebido em conexão 

com um texto anterior. Eis o motivo pelo qual os estudos de adaptação são 

frequentemente estudos comparados (cf. CARDWELL, 2002, p. 9). Isso é bem 
diferente de dizer que as adaptações não são trabalhos autônomos e que não 

podem ser interpretadas como tais. [...] Uma adaptação tem sua própria aura. 

(HUTCHEON, 2011, p. 27).  
 

Apesar de estar relacionada a determinado(s) texto(s), a adaptação pode sim ter sua 

própria originalidade, para isso Hutcheon traz discussões de Walter Benjamin para explicar a 

questão da aura. 

Robert Stam (2006), também aborda discussões críticas em relação a adaptação. 

Segundo o autor, a adaptação era vista como algo negativo para a Literatura (devido a 

questões expostas acima). Assim, ele parte da infidelidade a intertextualidade, trazendo então 

abordagens sobre dialogismo e intertextualidade para a adaptação. Ao longo, de suas 

discussões vamos entender que o processo de adaptar um texto literário está relacionado a 

muitas mudanças, sendo estas consideradas como ganhos ou perdas.  

Segundo Stam (2006, p. 23), fazendo uma leitura de Bakhtin, a própria literatura não é 

por si só original, isto é, tudo aquilo que foi escrito já existia de certa forma ―a atitude de 
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Bakthin em relação ao autor literário como alguém que habita ―território inter-individual‖ 

sugeriu a desvalorização da ―originalidade‖ artística. Já que as palavras, incluindo as palavras 

literárias, sempre vêm ―da boca de outrem‖. 

 

O ―dialogismo‖ bakthiniano se refere no sentido mais amplo, às infinitas e 

abertas possibilidades geradas por todas as práticas discursivas da cultura, a 
matriz de expressões comunicativas que ―alcançam‖ o texto não apenas 

através de citações reconhecíveis mas também através de um processo sutil de 

retransmissão textual. Qualquer texto que tenha ―dormido com‖ outro texto, 
como disse um gracejador pós-moderno, também dormiu com todos os outros 

textos que o outro texto já dormiu. 

  

Nesse sentido, o dialogismo de Bakthin refere-se a relação existente entre texto 

adaptado e adaptação, havendo um diálogo inevitável entre as duas categorias. Stam (2006), 

aborda não apenas o dialogismo para explicar o processo de adaptação, como também o 

conceito de intertextualidade primeiramente abordado por Genette. 

Para ir mais além, Robert Stam (2006) apresenta os cinco tipos de intertextualidades 

apresentadas por Genette, mas somente uma será abordada neste presente trabalho: a 

hipertextualidade. Nesse contexto, adaptação literária parte de um texto literário já existente, 

logo este será o hipotexto (origem) e a adaptação será o hipertexto (derivado de uma origem).  

 

Clarice Lispector 

 

Naturalizada brasileira, Clarice Lispector consegue até hoje atrair olhares de muitos 

leitores, por ter uma maestria em suas obras literárias no que diz respeito principalmente a sua 

linguagem, pois trabalha com quadros de interioridade que numa perspectiva quase poética 

representa os conflitos da personagem de forma mais hermética. Nascida na Ucrânia em 1920, 

a autora de Felicidade clandestina apresenta na maioria de suas obras, uma instrospectividade 

única, capaz de deixar o leitor com reflexões existenciais densas e conflituosas sobre a 

sociedade. Sua vida perpassa por mudanças gigantescas, assim, após alguns dias de nascida, 

sua família decide viajar para o Brasil e no estado de Pernambuco, seus pais criam os 

primeiros vínculos com a terra brasileira. Logo, Clarice passa sua infância na cidade de Recife 

e, muitos de seus textos vão ter como espaço geográfico esta grande cidade, como é o caso do 

conto aqui analisado. Entretanto, sua vida não se restringiu apenas ao nordeste, anos depois, 

seus pais decidem viajar para o Rio de Janeiro, devido a melhores condições. 
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Desde muito cedo, a escritora já apresentava sinais que a Literatura seria sua grande 

paixão (como é apresentado na adaptação do conto, cuja análise será exposta logo adiante), 

mas no início de sua carreira literária, seus textos não foram aceitos para publicação, 

justamente por serem complexos demais. Além de ganhar vários prêmios com suas obras, 

Lispector possui também uma introspectividade peculiar, sobressaindo talvez para a uma 

melancolia dentro de si mesma, transportando assim para sua escrita. 

 

 

Felicidade Clandestina, o conto 

 

O conto Felicidade clandestina foi publicado incialmente em 1971, no livro que leva 

este mesmo nome. Nesta obra, Clarice apresenta 25 contos que vão refletir sobre sua infância 

e outras questões, mas sem deixar de expor suas angústias. 

 De acordo com Alfredo Bosi (2016, p. 452) ―Há na gênese dos seus contos e romance 

tal exacerbação do momento interior que, a certa altura do seu itinerário, a própria 

subjetividade entra em crise‖, isto é, Clarice não estava preocupada em seguir certos 

parâmetros do Romantismo, Realismo ou Modernismo, mas sim atenciosa para a Literatura, 

independente de escola literária.  

 A narrativa do conto é de fato lispectoriana, pois não deixa de unir a literatura com o 

social da autora, havendo portanto uma mistura de arte consigo mesma. Considerado um 

conto autobiográfico, Felicidade clandestina apresenta uma lembrança muito marcante na 

vida da escritora em sua infância vivida no Recife. A revelação de uma colega deixa a 

pequena Clarice atormentada com o fato de estar perto de um dos melhores livros que ela 

poderia ter naquela época, Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. 

 O início do conto é marcado pela descrição do que seria a menina má que ao longo da 

história, o leitor vai descobrir o que ela consegue fazer com a personagem principal. Nesse 

sentido, a narrativa recupera a vivência de Lispector na infância, construindo a partir disso 

uma reflexão metacrítica, em que une a trajetória da personagem e a descoberta da leitura 

como espaço de descoberta do próprio mundo e das nuances da própria interioridade. 

 

Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio 

arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos 

achatadas. Como se não bastasse, enchia os dois bolsos da blusa, por cima do 
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busto, com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias 
gostaria de ter: um pai dono de livraria. (LISPECTOR, 1971, p. 06). 

 

 Neste primeiro parágrafo, podemos perceber o quão desde pequena a garota gostava 

de ler, por isso de certa forma a menina sentia certa empatia pela possível vivência da filha do 

dono da livraria, pois adoraria ter diante de si todos os livros que quisesse ler. Logo, nos três 

primeiros parágrafos, o narrador foca sua descrição em como a perversidade da menina gorda 

era enorme.  

 É interessante notar que as personagens não possuem nomes, mas por que a autora fez 

isso? Justamente para deixar a narrativa realmente parecida com uma memória que estivesse 

sendo contada a uma pessoa, memória essa que perpassaria as vivências do outro, pois como 

destaca Halbwachs (1990), a nossa memória é construída coletivamente. 

É no quarto parágrafo que é exposto ao leitor o ponto central da história: ―Até que um 

dia veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como 

casualmente, informou-me que possuía as Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato‖. É a 

partir deste ponto que a jovem menina irá começar a desenvolver maneiras para conseguir o 

tão sonhando livro. Neste trecho do conto, podemos ainda ressaltar que o plano da filha do 

dono da livraria já estava arquitetado, sendo comparado a uma tortura chinesa, ou seja, de 

acordo como narrador o desejo da menina gorda era de justamente fazer a outra sofrer, pois 

ela sabia que Clarice gostava de ler, mas que não teria condições de possuir um livro como o 

de Monteiro Lobato. 

―Eu não vivia, eu nadava devagar num mar suave, as ondas me levavam e me 

traziam‖, essas foram as palavras após a descoberta que a menina má possuía o livro. Logo, 

fica claro o quão importante era o livro para menina, pois representava uma forma de 

liberdade que somente a literatura poderia oferecer. 

A menina, então começou uma busca incansável pelo livro. Assim, todos os dias, 

tentava o empréstimo dele, mas a outra garota não queria de forma alguma emprestar, pois sua 

crueldade era maior que si mesma e mentia ao dizer que já tinha emprestado o livro. 

Enquanto isso, o desespero tomava conta da menina e, em uma de suas idas à casa 

dela, sua mãe percebeu que estava acontecendo algo estranho. Foi então, que a personagem 

angustiada pelo livro afirmou que sua filha não queria emprestar o livro, surpresa com esta 

notícia, a mãe da menina alegou que o livro em questão nunca tinha saído da biblioteca de 

casa. Horrorizada, com os fatos, a mulher ordenou que a menina pegasse o livro e que ficasse 

com ele, por quanto tempo quisesse.  
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Finalmente, a menina conseguiu o que tanto sonhava e, mais que isso o fato de ter em 

suas mãos o livro por quanto tempo quisesse a tornava a pessoa que possuía dentro de si uma 

―felicidade clandestina‖, guardada secretamente e revelada pelo processo epifânico da leitura, 

o que se evidencia pela comparação do livro com o amante, em uma relação afetiva de 

descoberta de si e do mundo, apresentando, dessa forma, a recepção do texto literário no 

tecido do próprio conto, por isso, entendido como metacrítico. 

 

 

 

 

Clandestina Felicidade 

 

 Clandestina felicidade (1998) é um curta-metragem de aproximadamente 14 minutos 

de duração, dirigido por Beto Normal e Marcelo Gomes, baseado no conto Felicidade 

clandestina, de Clarice Lispector. Sendo considerada uma adaptação, o curta não apresenta 

narrador, explorando, assim, as ações e emoções das personagens por meio da câmera. A 

narrativa aborda a história de Clarice, mais precisamente momentos de sua infância que vão 

dialogar com outros contos da escritora, como Restos de carnaval (1971, do livro Felicidade 

Clandetina), Amor (1960, do livro Laços de Família), O ovo e a galinha (1964, do livro 

Legião Estrangeira) e o romance a Hora da estrela (1977). 

 A personagem Clarice é interpretada pela atriz Luisa Phebo, que vivencia diferentes 

situações que marcam sua trajetória juvenil na cidade de Recife (cidade onde Clarice 

Lispector passou grande parte de sua infância), recordando assim, momentos como: a 

inquietação de esperar por um livro, a primeira fantasia de carnaval, a visita (na verdade 

bisbilhotice) ao laboratório da escola e observação dos animais mortos e ainda o passeio à 

praia com a família (cujo movimento da câmera faze-nos refletir a aventurança passada). 

 No início da obra cinematográfica, a personagem principal (Clarice) aparece pulando 

nas ruas de Recife, este modo de caminhar é algo normal para ela, já que no conto Felicidade 

Clandestina, a autora diz ―e eu começava a andar pulando, que era meu modo estranho de 

andar pelas ruas do Recife‖. Em seguida, o pai de Clarice aparece com sua nova empregada, 

Macabéa, percebemos, portanto, uma intertextualidade com o romance A hora da estrela, cuja 
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personagem principal é Macabéa, uma jovem nordestina órfã, que viaja para o Rio de Janeiro 

em busca de melhores condições de vida. 

 Restos de carnaval é outro conto de Clarice Lispector, que ao longo da adaptação 

vamos encontrar algumas passagens que remetem a tal obra literária, por exemplo: no 

momento em que a menina está se preparando para aproveitar o carnaval, sua mãe fica doente 

e seu pai ordena que ela vá à farmácia em busca de remédio. No curta, esta cena é bastante 

explorada, realçando a movimentação frenética de alegria versus o desespero de Clarice em 

buscar o remédio para sua mãe. 

 Já o conto o Ovo e a galinha é iniciado em primeira pessoa refletindo sobre a mesa de 

sua casa a origem do ovo, este momento pode ser retratado no curta quando Clarice e sua 

família estão em uma lanchonete e, a menina está numa mesa sozinha observando vários ovos 

com um olhar triste e indivisível de seus pensamentos a respeito de sua vida. 

 O curta por se tratar, não somente da fusão de mais de uma história, mas também 

contém relatos da infância da autora, sugere algo íntegro e forte em torno das emoções 

sobrepostas em seus personagens. Os do curta, transparecem essas intenções em seus papéis. 

 O foco da câmera no rosto, reflete as emoções, os desejos, a insistência, o desespero 

em cada cena da adaptação. Dessa forma, um dos momentos que faz jus a isso é quando 

Rebeca mostra o livro as Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato, a Clarice. Tais cenas 

são grandiosamente representadas, sua respiração fica ofegando demonstrando enorme 

surpresa e desejo. O foco dado em seu rosto reforça essa impressão. 

No curta-metragem, a significação de palavras é importante para o entendimento, mas 

o movimento em que a câmera capta algumas cenas, nos possibilitam interpretar sem fala 

alguma, momento este no qual ela está no balanço com o livro em suas mãos. Seu olhar é 

bastante significativo juntamente com a imagem em movimento. 

   

O diálogo entre ambas narrativas 

 

Ao compararmos o conto Felicidade clandestina e o curta-metragem Clandestina 

felicidade, podemos perceber de imediato o quão o audiovisual recupera a história de forma 

original por meio das interpretações dos personagens, sem perder de vista a verdadeira 

intensão da obra literária. Mas, o curta-metragem apresenta alguns pontos que serão 
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abordados ao longo das discussões que, de certa forma, geram na recepção do telespectador 

uma surpresa. 

No conto, o início da narrativa é marcado pela caracterização da filha do dono da 

livraria, descrita como uma menina feia, pois era gorda, baixa e sardenta. Por ser filha de um 

dono de livraria, a personagem principal que não possui nome, (mas sabemos que trata-se de 

Clarice na sua infância), sentia certa inveja da outra menina, já que adoraria ter um pai dono 

de livraria. Vale ressaltar, portanto, que no conto nenhum personagem possui nome. 

Partindo para uma comparação com o curta-metragem de Beto Normal e Marcelo 

Gomes (1998), os personagens principais possuem nomes e o narrador é a câmara. Diferente 

do conto, o início de Clandestina felicidade é marcado pelo aparecimento de uma menina 

pulando amarelinha e que segura em suas mãos um livro, ou seja, por se tratar de uma 

adaptação literária autobiográfica, nada mais justo que o personagem central tenha como o 

nome, Clarice. Com isso, os adaptadores já demostram que desde criança Clarice Lispector já 

gostava de ler. Assim, eles recriam um outro texto levando em consideração a vida e a obra da 

autora. Hutcheon fala que o ato de adaptar é recontar uma história por meio de objetivos 

diferentes. 

 

A adaptação é repetição, porém repetição sem replicação. E há várias 

intenções possíveis por trás do ato de adaptar: o desejo de consumir e apagar a 
lembrança do texto adaptado, ou de questioná-lo, é um motivo tão comum 

quanto a vontade de prestar homenagem, copiando-o‖ (HUTCHEON, 2011, p. 

28). 
 

Beto Normal e Marcelo Gomes conseguem de forma clara e evidente recuperar o 

sentido do conto e, comprovar o trecho exposto anteriormente, mesclando em sua narrativa 

algumas obras de Lispector, como o romance a Hora da estrela e os contos O ovo e a galinha, 

Amor e Restos de carnaval de forma a surpreender o telespectador. Essa perspectiva põe em 

relevo a intenção do conto de evidenciar o movimento da leitura posto no espaço da recepção, 

destacando o curta como representação das leituras feitas da obra de Lispector, pelos 

criadores de Clandestina Felicidade, ou seja, recupera através da adaptação os conflitos 

existenciais articulados na obra lispectoriana. 

Desse modo, sabemos que a maioria dos textos de Lispector apresenta narrativas de 

introspecção, ressaltando os conflitos interiores e postos no jogo das relações interpessoais, ou 

seja, havendo reverberações de suas crises existenciais na linguagem de seus contos e 

romances. Logo, Felicidade clandestina é um deles, mesmo tendo um início, meio e fim, o 
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narrador acaba misturando a história contada com seus conflitos, como podemos perceber 

nesse trecho: ―o dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira, o 

amor pelo mundo me esperava‖. 

O filme recupera a complexidade dos conflitos lispectorianos a partir da travessia 

intertextual entre várias obras da autora, sugerindo a construção densa da personagem por 

meio da imagem, e simultaneamente, revelando o próprio processo criativo da obra de 

Lispector, tomando Felicidade Clandestina como ato biográfico. 

Sobre a narrativa, no conto a menina má informa que possui o livro as Reinações de 

Narizinho, de Monteiro Lobato, tal afirmação de acordo com o narrador já era planejada, pois 

este livro não foi o primeiro que a menina tentava o empréstimo e, ela sabia que Clarice não 

iria cansar até conseguir lê-lo. E a partir daí, começa uma busca incansável pelo livro. 

No curta, o livro é apresentado a Clarice como presente do pai, Rebeca diz que já 

emprestou o livro a outra menina e assim que ela devolver, emprestará a Clarice. Mas, Rebeca 

tanto no conto, como na adaptação não quer emprestar o livro, aumentando assim o desespero 

de Clarice. Eis que nas duas obras, a personagem inicia diversas tentativas para conseguir o 

livro. Todos os dias, o narrador do conto afirma que ia a casa da menina para tentar o 

empréstimo, mas a resposta da garota era cruel e fatal: ―venha no dia seguinte‖, e lá estava a 

menina todos os dias à porta de sua casa. Na adaptação, Clarice vai à casa de Rebeca apenas 

uma vez e volta para casa sem livro. 

Como citado anteriormente, Beto Normal e Marcelo Gomes trazem na narrativa da 

adaptação algumas cenas que remetem a outros textos de Clarice Lispector, a começar pelo 

nome dado a nova empregada da família de Clarice, Macabéa (nome da personagem principal 

de a Hora da estrela). A cena referente a lembrança de sua família feliz na praia e o momento 

em que seu pai manda Clarice ir buscar remédio para sua mãe na farmácia, em pleno carnaval 

em Recife (remetem ao conto Restos de carnaval). A cena de Rebeca mostrando o chiclete 

que não acaba nunca (faz referência ao conto Amor) e mostra no conflito dramático a 

contraposição da rotina à atitude da própria literatura, configurada no enredo pela personagem 

Clarice e pelo ato da leitura e da escrita como construtores da experiência. Outra referência 

precipita-se no momento solitário de Clarice olhando para os ovos sobre a mesa (remente ao 

conto O ovo e a galinha). 
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 Essas inserções de outros textos na adaptação podem ser explicadas por Robert Stam 

(2006), que considera a adaptação como ato intertextual. Indo mais além, temos de acordo 

com Stam as definições de Genette, em relação a intertextualidade. 

 

Embora todas as categorias de Genette sejam sugestivas, seu quinto tipo, a 

―hipertextualidade‖, é talvez o tipo mais claramente relevante para a 
―adaptação‖. A ―hipertextualidade‖ se refere à relação entre um texto, que 

Genette chama de ―hipertexto‖, com um texto anterior ou ―hipotexto. [...] 

Adaptações cinematográficas, nesse sentido, são hipertextos derivados de 
hipotextos pré-existentes que foram transformados por operações de seleção, 

amplificação, concretização e efetivação (STAM, 2006, p. 33). 

 

Dessa forma, podemos afirmar que o curta-metragem Clandestina felicidade, por ser 

um hipertexto tem a total liberdade de ampliar suas interpretações, ou seja, podendo utilizar 

outros hipotextos para fazer parte de sua narrativa. Beto e Marcelo fazem isso de forma tão 

eficiente, e quem não conhecem as outras obras de Clarice não percebem a junção das 

informações. Com efeito, a adaptação é revelada pelo quadro de intertextos tecidos no texto 

cinematográfico aqui analisado. 

Outro ponto pertinente é a maneira como a personagem consegue de fato o livro 

desejado. No conto, a mãe da menina má percebe que está recebendo visitas diariamente de 

uma menina e questiona o que está acontecendo. Logo, a mãe da garota ordena que sua filha 

empreste o livro e, diz para a menina ―e você fica com o livro por quanto tempo quiser‖, 

surpresa com a notícia, a menina entra em estado de pura felicidade e fica demasiadamente 

contente e recebe o livro em suas mãos. No curta, após a morte de sua mãe, Clarice descobre 

que seu pai quer mudar-se para o Rio de janeiro, desesperada com o fato de nunca conseguir o 

livro, ela vai à casa de Rebeca pela segunda vez e, é recebida novamente pela mãe da menina, 

mas dessa vez ela pergunta o que aconteceu e Clarice explica que veio buscar o livro, a 

descoberta que Rebeca nunca emprestou o livro e muito menos leu, deixa sua mãe 

desapontada. Assim, a mãe de Rebeca manda Clarice ir a biblioteca e escolher quantos livros 

ela quiser. Ao chegar na biblioteca, Clarice fica estonteada com tantos livros em sua frente, 

que comparamos esta felicidade com o momento no conto em que ela recebe o livro da mãe 

da menina. Não parecia que fosse verdade, mas ela finalmente conseguiu. Por fim, temos no 

final do conto: 

 
A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. 

Como demorei! Eu vivia no ar... Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma 

rainha delicada. 
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Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem 
tocá-lo, em, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro: era 

uma mulher com seu amante. (CLANDESTINA FELICIDADE, 1971). 

 

Representar a descoberta da felicidade da personagem Clarice no curta, foi demostrar 

o quanto aquele livro significava para ela, ou melhor o que a Literatura significava para sua 

vida enquanto ser humano. A Literatura representa na vida da autora uma liberdade, uma 

independência que somente a obra literária poderia trazer e assim, com o balançar da rede e 

alegria estampada no rosto da pequena Clarice com o livro em seus braços, a adaptação tem 

seu fim. 

 

Considerações Finais 

  

Ao longo das discussões expostas anteriormente, analisamos o conto Felicidade 

Clandestina, de Clarice Lispector e o curta-metragem feito a partir do conto, Clandestina 

felicidade, de Beto Normal e Marcelo Gomes. 

A autora Clarice Lispector, com sua forma atraente de cativar o leitor, consegue 

utilizar as vivências da infância para chamar atenção para a construção dos conflitos 

existenciais, também relacionados às questões reais (como as barreiras impostas pela 

desigualdade social ao acesso à literatura, trazendo para o foco do debate a importância 

humana e social do texto literário). O mesmo se deu no curta-metragem de Beto Normal e 

Marcelo Gomes. O filme perpassa um olhar curioso, um foco no olhar, onde a produção 

cinematográfica mostra isso através de imagens, valorizando de forma visual o ato da leitura 

por meio do contexto de recepção do texto Lispectoriano através dos intertextos. 

As duas produções ressaltam a importância da leitura na vida de uma criança, pois 

desenvolve suas habilidades de compreensão para quê consigam opinar, criticar e aprimorar 

seu raciocínio. Conto e Curta alcançaram com profundidade cada página lida e cada cena 

assistida. Narrações e expressões foram captadas com excelentes lembranças de Clarice 

Lispector.  
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Introdução  

 

Conhecida por thrillers como The Talented Mr. Ripley, a autora americana Patricia 

Highsmith chegou a receber o título de ―rainha do suspense‖. Em 1952 – sob o pseudônimo 

de Claire Morgan – no entanto, Highsmith escreveu uma obra muito diferente de seu estilo 

característico, trata-se do livro intitulado The Price of the Salt. O livro conta a história de um 

amor entre mulheres que supera as adversidades e tem um ―final feliz‖ – desfecho raro em 

histórias desse tipo na época.  

Highsmith esclareceu assim que The Price of Salt foi concluído recebeu a rejeição de 

seus editores que esperavam que ela continuasse a linha de suspense de seu aclamado 

Strangers on a Train – a autora decidiu então, publicar por outra editora e foi um sucesso. 

Anos depois, Highsmith assumiu a autoria do livro que passou a ser republicado como Carol 

– no pós escrito da obra em 1989, a autora conta que a história surgiu de uma experiência que 

ela própria vivenciara durante um emprego de natal em uma loja de departamentos: ela 

avistara uma cliente em um casaco de peles que se destacava na multidão.  

Carol foi uma das últimas obras de Highsmith a servir de inspiração para a adaptação 

cinematográfica, só chegando aos cinemas no ano de 2015 em um filme dirigido por Todd 

Haynes com roteiro de Phyllis Nagy – o elenco conta com nomes como Cate Blanchett e 

Rooney Mara. O já citado The Talented Mr. Ripley ganhou sua adaptação dezesseis anos 

antes, em 1999.  

No presente artigo buscamos observar o caminho percorrido na adaptação da obra 

literária para o cinema – as operações adaptativas efetuadas no processo. Além disso, 



 
 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

1195 

 

analisamos o crescimento pessoal da personagem Therese Belivet, do ponto de vista literário e 

fílmico. 

 

Definições de adaptação e a questão da personagem 

 

O conceito de adaptação tem múltiplas interpretações e aplicabilidades – a biologia, 

por exemplo, entende a adaptação como o processo pelo qual indivíduos ou espécies 

adquirem caracteres necessários para viver em um determinado ambiente. Por outro lado, a 

adaptação também é compreendida como o ato de transpor determinada obra de um meio para 

outro. 

Os primeiros estudos voltados para o fenômeno da adaptação o admitem como uma 

vulgarização da literatura – é o que aponta o autor Marcel Vieira Barreto Silva em seu livro 

intitulado Adaptação Intercultural: o caso de Shakespeare no cinema brasileiro, publicado 

em 2013. O autor esclarece que essa visão é resultado da ideia de superioridade da literatura, 

essa ideia foi cristalizada pela sociedade que sacralizou a literatura burguesa ao longo do 

tempo (SILVA, 2013, p. 41).  

O conceito de fidelidade contribuiu para a ênfase da superioridade literária e muitos 

estudiosos utilizaram dessa ferramenta para analisar adaptações. Ilustrando a situação, Silva 

cita a opinião da escritora inglesa Virgínia Woolf, sobre uma adaptação de Anna Karenina do 

autor Leon Tolstoi – publicada pela editora Hogarth Press em 1950: Woolf entendia que o 

cinema parasitava a literatura ao não criar suas próprias histórias e se utilizar dos cânones 

literários, acrescentando ainda que o cinema só ganharia sua especificidade quando passasse a 

experimentar as possibilidades do próprio meio (SILVA, 2013, p. 35). 

No entanto, ao longo do tempo, os estudos sobre adaptação foram refutando o conceito 

de fidelidade. André Bazin – um dos maiores estudiosos da área foi citado na obra de Silva. 

Bazin retrata o cinema como uma arte impura por sintetizar elementos e construir sua 

linguagem com base em outras artes – assim a adaptação não deveria seguir os padrões da 

fidelidade (SILVA, 2013, p. 45). Sobre o processo de adaptação, Bazin discorre dizendo que 

apesar de não ser bem vista pela crítica moderna, é uma prática comum que acaba ajudando a 

popularizar obras célebres (SILVA, 2013, p. 46 Apud BAZIN, 1991, p. 84). 

Apesar de não acreditar no conceito de fidelidade para a adaptação, Bazin via a 

essência como o fator que influencia na qualidade de uma adaptação. Silva explica o 
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pensamento de Bazin, quando diz que: ―a qualidade de uma adaptação estaria precisamente no 

modo como captura a essência do texto literário e a transforma em material audiovisual, 

através de elementos equivalentes na linguagem cinematográfica‖ (SILVA, 2013, p. 46). 

Assim, Bazin teria retificado o conceito de fidelidade- e marcado a transição da fidelidade de 

meios para a fidelidade de essências (SILVA, 2013, p. 47). 

Robert Stam concorda com André Bazin do ponto de vista da adaptação ainda ser 

considerada inferior e diagnostica: 

 

O senso intuitivo da inferioridade da adaptação deriva, eu especularia de uma 
constelação de preconceitos primordiais. Em outros textos eu resumi esses 

preconceitos nos seguintes termos: 1) antiguidade (o pressuposto de que as 

artes antigas são necessariamente artes melhores); 2) pensamento dicotômico 

(o pressuposto de que o ganho do cinema constitui perdas para a literatura); 3) 
iconofobia (o preconceito culturalmente enraizado contra as artes visuais, 

cujas origens remontam não só as proibições judaico/ islâmico/ protestantes 

dos ícones, mas também à depreciação platônica do mundo das aparências dos 
fenômenos); 4) logofilia (a valorização oposta, típica de culturas enraizadas na 

―região do livro‖, a qual Bakhtin chama de ―palavra sagrada‖ dos textos 

escritos); 5) anticorporalidade, um desgosto pela ―incorporação‖ imprópria do 

texto fílmico, com suas personagens de carne e osso, interpretados e 
encarnados, e seus lugares reais e objetos de cenografia palpáveis; sua 

cenografia e choques viscerais ao sistema nervoso; 6) a carga de parasitismo 

(adaptações vistas como duplamente ―menos‖: menos do que um romance 
porque é uma cópia, e menos do que um filme por não ser um filme ―puro‖) 

(STAM, 2006, p.20-21). 

 

Outros autores reforçam a ideia de Bazin da essência como fator de boa execução da 

adaptação de uma produção literária. É o que traz a autora Thais Maria Gonçalves da Silva em 

seu artigo Reflexões sobre adaptação cinematográfica de uma obra literária- publicado na 

Revista Anuário de Literatura em 2012. Silva mostra o pensamento de Assis Brasil e seu 

Literatura e Cinema: choques de linguagem, onde o autor afirma que apesar das mudanças 

presentes no processo, a obra deve ter seu ―espírito‖ ou ―intenção‖ mantido (SILVA, 2012, p. 

185-186). 

Silva mostra ainda, opiniões opostas à ideia de essência na adaptação, como o 

pensamento de Randal Johnson em seu livro Literatura e cinema: Macunaíma: do 

modernismo na literatura ao cinema novo. Johnson defende a ideia de que a adaptação não 

deve preservar a essência da obra original, já que romance e filme são meios diferentes- o 

autor ainda acrescenta que a adaptação é uma recriação artística da obra literária, uma leitura 

crítica, portanto, uma obra diferente (SILVA, 2012, p. 187-188). 
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A autora Linda Hutcheon e sua obra Uma teoria da adaptação, publicada em 2011, 

contribui para a discussão desse fenômeno. No capítulo intitulado Abordando as adaptações 

como adaptações, a autora esclarece que a adaptação pode ser definida em três perspectivas 

diferentes. A primeira admite a adaptação como uma entidade formal ou produto – a 

adaptação seria uma transposição de uma ou mais obras e nesse processo podem ocorrer 

mudanças de mídias, foco ou contexto; ou ainda, uma mudança ontológica do real para o 

ficcional. Na segunda, a adaptação é compreendida como um processo de criação, onde está 

envolvida tanto uma (re)interpretação, quanto uma (re)criação, a depender da perspectiva. 

Hutcheon ainda acrescenta que essa prática pode ser chamada de apropriação ou recuperação 

(HUTCHEON, 2011, p. 29). 

A terceira e última perspectiva elencada por Hutcheon, é vista da ótica do processo de 

recepção. A adaptação seria uma forma de intertextualidade – onde nós experienciaríamos as 

adaptações com base na lembrança de obras anteriores (HUTCHEON, 2011, p. 30). A autora 

conclui a ideia dizendo ―Assim, a adaptação é uma derivação que não é derivativa, uma 

segunda obra que não é secundária – ela é sua própria coisa palimpséstica‖. 

A adaptação implica, portanto, em mudanças – em especial quando a transposição 

acontece da literatura para o cinema. Dando um panorama mais prático sobre os estudos da 

adaptação, João Batista de Brito em seu livro Literatura no cinema – publicado em 2006 – 

traz as operações adaptativas. No capítulo Texto literário e filme: como ler o confronto? o 

autor apresenta a redução – que consiste nos elementos que estão no texto literário e não estão 

no filme, Brito esclarece que é a operação mais comum ―porque a linguagem verbal é mais 

extensa, prolixa, analítica que a icônica‖ (BRITO, 2006, p. 6).  

Em oposição à redução, Brito mostra a adição – que é definida pelos elementos que 

estão no filme e não no texto literário. O autor esclarece que essa operação é menos frequente, 

no entanto, desempenha um papel importante – o de dar ao filme sua própria essência 

(BRITO, 2006, p. 7-8). Outra operação explanada por Brito é o deslocamento – que se refere 

aos elementos que estão em ambos, filme e livro, mas não na mesma ordem (BRITO, 2006, p. 

8). 

A última operação elencada por Brito é a transformação, procedimento que o autor 

considera mais difícil de caracterizar. Segundo Brito, na maioria das vezes a transformação 

consiste em dar aos recursos verbais da literatura uma forma não verbal, cinematográfica – ou 

seja, trata-se de elementos que, no romance e no filme, possuem significados equivalentes, 
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mas possuem configurações diferentes. O autor acrescenta que a adaptação implica em perdas 

inevitáveis e que a transformação procura compensar essas perdas com recursos substitutivos 

(BRITO, 2006, p. 8).  

Ainda sobre transformação, Brito aponta que essa operação se divide em simplificação 

e ampliação. A primeira se refere a uma transformação que consistiu em, no filme, diminuir a 

dimensão de um elemento que no romance era maior (BRITO, 2006, p. 10). Já a segunda é a 

transformação que consistiu em, no filme, aumentar a dimensão de um ou mais elementos do 

romance (BRITO, 2006, p. 10). 

Abordamos também no trabalho a questão da personagem. Antonio Cândido em seu 

texto A Personagem do Romance – presente no livro publicado pela editora Perspectiva em 

1963 e intitulado A Personagem de Ficção – ajuda a esclarecê-lo: 

 

quando pensamos no enredo, pensamos simultaneamente nas personagens; 
quando pensamos nestas, pensamos simultaneamente na vida que vivem, nos 

problemas em que se enredam, na linha do seu destino — traçada conforme 

uma certa duração temporal, referida a determinadas condições de ambiente 

(CÂNDIDO, 1963, p.51) 
 

Cândido enfatiza em seu texto que enredo e personagem exprimem, ligados, os 

intuitos do romance. O autor ainda traz outro elemento à discussão, a ideia – Cândido afirma 

que enredo, personagem e ideia são os elementos centrais em um desenvolvimento novelístico 

e só existem quando ligados intimamente para a execução de um bom romance. Então, enredo 

e personagem representam a matéria do romance, enquanto as ideias representam seu 

significado, esses elementos por sua vez, são elaborados pela técnica. 

Para Cândido, o personagem representa a possibilidade de adesão afetiva do leitor – 

devido a mecanismos de identificação, projeção ou transferência. O autor aponta para o fato 

de que o personagem é o ―que há de vivo‖ no romance e sua leitura depende da aceitação da 

―verdade‖ do personagem. Cândido esclarece, também, que apesar do personagem ser o 

elemento mais atuante do romance, este não adquire significado sem um contexto – assim, a 

construção estrutural é a responsável pela eficácia do romance. 

Quanto às abordagens nos estudos de personagens, o autor aponta duas: a primeira traz 

personagens como seres íntegros e facilmente delimitáveis, marcados com certos traços que 

os caracterizam; ou a segunda onde os personagens são seres complicados, que não se 

esgotam em traços característicos, mas tem poços profundos de onde pode jorrar o 

desconhecido. Cândido explica que o romance sofreu uma revolução no século XVIII que 
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consistiu na passagem do enredo complicado com personagem simples, para o enredo simples 

com personagem complicada. 

Cândido apresenta também, duas famílias de personagens: as de ―costumes‖ e as de 

―natureza‖. O primeiro tipo de personagem é apresentado por meio de traços distintivos, 

fortemente escolhidos e marcados – são personagens de característica invariável e desde cedo 

revelada; já o último tipo, é apresentado em traços além dos superficiais, é representado pelo 

modo de ser – essas personagens não são imediatamente identificadas e o autor precisa, a cada 

mudança do seu modo de ser, lançar mão de uma caracterização diferente, geralmente 

analítica, não pitoresca. 

O autor mostra ainda outra abordagem, a de Edward Morgan Forster e seu livro 

Aspects of a Novel – publicado em 1927 –, em que divide as personagens em ―planas‖ ou 

―esféricas‖ (redondas). Enquanto as personagens planas são construídas em torno de uma 

única ideia ou qualidade, as esféricas são personagens em três dimensões – sempre capazes de 

surpreender. 

Outro ponto interessante do texto de Cândido é a distinção feita pelo autor entre Homo 

Fictus e Homo Sapiens – o primeiro sendo equivalente até certo ponto ao Homo Sapiens, já 

que vive de acordo com as mesmas linhas de ação e sensibilidade, mas sob proporção e 

avaliação diferentes. O autor explica que o Homo Sapiens só pode ser passível de 

compreensão ou interpretação após sua morte, diferente do Homo Fictus que com suas 

delimitações pode ser interpretado. 

Cândido finaliza sua explanação sobre o personagem do romance relatando a ligação 

personagem-autor: ―O vínculo entre o autor e a sua personagem estabelece um limite à 

possibilidade de criar, à imaginação de cada romancista, que não é absoluta, nem 

absolutamente livre, mas depende dos limites do criador‖ (CÂNDIDO, 1963, p.68). 

Com base nessas teorias é que iremos analisar o caminho adaptativo percorrido pela 

personagem Therese Belivet em Carol, bem como seu crescimento pessoal. 

 

O caminho de Therese Belivet 

 

No livro escrito por Patricia Highsmith, Carol, a história é contada da perspectiva de 

Therese Belivet – seus pensamentos sobre sua vida, o mundo e as pessoas ao seu redor. 

Quando ao aspecto narrativo a estrutura é linear: com começo meio e fim. No filme 
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homônimo de Todd Haynes, por sua vez, observamos as mudanças estruturais na narrativa 

que passa a ser interpretada do ponto de vista binário/duplo: com as histórias de Therese e 

Carol separadas (temos acesso aos acontecimentos da vida de ambas separadamente, diferente 

do livro onde descobrimos as coisas junto com Therese) e se cruzando no momento em que se 

apaixonam, se desvinculando com a separação forçada e cruzando-se novamente no 

reencontro/desfecho; outra interpretação é a do ponto de vista circular: já que o filme começa 

e termina (ou chega próximo do final) com a conversa entre Carol e Therese sendo 

interrompida no Ritz Tower Hotel. Essa é a primeira parte perceptível do processo de 

adaptação cinematográfica de Carol. 

Therese é retratada de forma um pouco diferente na obra literária e na fílmica no que 

diz respeito à aparência física, no livro, a Srta. Belivet era bem jovem (apenas 19 anos), 

magra e longa, além de ter olhos castanhos: ―Therese se olhou no espelho da porta do armário 

[...] e devolveu o olhar dos próprios olhos castanhos no espelho‖. No filme, Therese aparenta 

ser apenas um pouco mais velha, além de possuir olhos verdes. 

As personalidades e profissões de alguns personagens também sofreram modificações. 

Os irmãos McElroy, por exemplo: o Phil na obra literária é aquele que indica Therese para um 

trabalho, pois conhecia pessoas do meio do teatro e era aspirante a escritor – Therese não 

conversa tanto com ele; a versão fílmica de Phil parece mais próxima de Therese, tanto que 

conserta sua câmera; Dannie é bem tímido no livro, mas a afinidade dele é maior com 

Therese, o rapaz é físico; A versão fílmica de Dannie é menos inibida e ele quem tem 

aspirações de escritor, Dannie trabalha no New York Times e oferece emprego à Therese. 

Resgatando operações adaptativas de Brito (2006), podemos perceber que a que ocorre aqui é 

a transformação.  

Therese sofre uma transformação no processo adaptativo também em relação à sua 

profissão. Na obra literária, a jovem é uma aprendiz de cenógrafa que tenta arrumar um 

trabalho em algum espetáculo mesmo que seja pequeno – Therese também tenta economizar 

para fazer a carteira no sindicato da categoria, mas a taxa é cara: U$ 1,500. A versão fílmica 

da jovem adora fotografar, mas ainda não tem certeza de seu talento – Therese começa o filme 

fotografando apenas paisagens ou animais, por achar que fotografar pessoas seria uma 

―invasão de privacidade‖, isso muda depois que a jovem conhece Carol.  

Analisando o ponto de vista da personagem, podemos concluir que Therese Belivet é 

uma das protagonistas da história. Isso não é mutável na passagem do literário para o fílmico 
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– outro aspecto imutável é que ambas as versões da jovem passam por uma jornada de 

crescimento pessoal desencadeada pelo encontro com Carol. 

Observamos a complexidade da personagem literária Therese por meio de seus 

pensamentos – muitas vezes extremos e desenfreados, um total contraste com sua aparência 

frágil e dócil. Na versão cinematográfica de Therese, notamos os mesmos traços de 

personalidade complexa por meio de suas escolhas – aceitar viajar com uma mulher que acaba 

de conhecer ao invés de viajar com o ―namorado‖ é um dos exemplos. 

Outra das transformações mais interessantes se deu com relação aos pensamentos de 

Therese, que acabamos de mencionar. A versão fílmica substituiu o turbilhão de pensamentos 

da jovem por silêncios (significativos) e olhares carregados – geralmente através de 

superfícies de vidro. Além disso, os silêncios foram cobertos pela emocionante trilha sonora 

de Carter Burwell – ajudando o espectador a preencher as ―lacunas‖. 

Em relação ao crescimento pessoal de Therese, percebemos que em ambos os meios 

há o mesmo ―gatilho‖: o encontro com Carol. Na obra literária, após encontrar Carol, Therese 

passa a descobrir sua sexualidade e entender melhor a si mesma. Carol ainda chama atenção 

para algumas falhas da jovem e a encoraja a melhorar: como quando a mulher chama atenção 

para o fato de que Therese é uma pessoa livre, mas que não se dá conta do valor disso; ou 

quando Carol afirma: ―você não está acostumada a pensar no outro‖; ou ainda, quando Carol 

questiona seus métodos de trabalho – ao dizer que as maquetes produzidas pela jovem estão 

muito subjetivas, o que deixa os ambientes confusos. A separação, mesmo que momentânea, 

serve como impulsão para um amadurecimento – Therese se focou mais em seus objetivos 

profissionais e passou a adotar uma postura mais adulta. 

Por fim, assim como no texto fonte, a versão fílmica de Therese também passa por um 

amadurecimento. Aqui, Therese passa a fazer exatamente o que deseja – conseguindo recusar 

as coisas ou situações que ela não quer, uma mudança interessante, já que é perceptível que a 

jovem não costumava definir as coisas. Esse traço é visível com a evolução do relacionamento 

de Therese e Richard. Mas o aspecto mais agudo do crescimento de Therese se dá do ponto de 

vista profissional, a separação de Carol a fez focar no trabalho e podemos ver o êxito da 

jovem no New York Times – além fazer as fotos e participar da reunião, Therese ainda é a 

responsável pelas manchetes do jornal. A postura diferente é mais nítida no filme, a própria 

Carol ressalta: ―É como se você tivesse florescido de repente!‖.  
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Breves considerações 

 

O presente trabalho buscou ilustrar o caminho percorrido na adaptação da obra de 

Patricia Highsmith, Carol, para o cinema. Além disso, investigamos a jornada da personagem 

Therese Belivet. 

Pela discussão aqui apresentada, é possível concluir que uma adaptação não necessita 

ser ―fiel‖ para obter um bom resultado em relação à qualidade. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRITO, João Batista de. Literatura no cinema. São Paulo: Editora Unimarco, 2006. 

 

CÂNDIDO, Antonio. A Personagem do Romance. In: A Personagem de Ficção. São Paulo: 

Perspectiva, Ed. 2ª, 1963. Disponível em: 

<http://paginapessoal.utfpr.edu.br/rogerioalmeida/teoria-da-

narrativa/Antonio%20Candido%20e%20Outros%20-

%20A%20personagem%20de%20ficcao%20-pdf-rev-1.pdf/at_download/file>. Acesso em: 

14 jun. 2018.  

 

CERQUEIRA, Andréia. Narrativas Cinematográficas. Disponível em: 

<http://knoow.net/arteseletras/cinemateatro/estilos-de-narrativas-cinematograficas/>. Acesso 

em: 13 ago. 2018.  

 

HIGHSMITH, Patricia. Carol. Tradução: Roberto Grey. Porto Alegre: Editora L&PM, 2015. 

 

HUTCHEON, Linda. Uma teoria da adaptação. Tradução: André Cechinel. Florianópolis: 

Editora UFSC, 2011. 

 

SILVA, Marcel Vieira Barreto. Adaptação intercultural: o caso de Shakespeare no cinema 

brasileiro. Salvador: EDUFBA; Brasília: Compós, 2013. 

 

SILVA, Thais Maria Gonçalves da. Reflexões sobre adaptação cinematográfica de uma obra 

literária. Revista Anuário de Literatura. v. 17, n. 2. p. 181-201, 2012. Disponível em: 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/literatura/article/viewFile/2175-

7917.2012v17n2p181/23272>. Acesso em: 22 fev. 2018.  

 

STAM, Robert. Teoria e Prática da Adaptação: da fidelidade à intertextualidade. In: Ilha do 

Desterro, Florianópolis, n. 51, p. 019-053, jul./dez. 2006.  

 

SOUZA, Amanda Felix de Lima. Anne Elliot (Austen): personagem e escrita feminina. 

Artigo final para a disciplina de Literatura e Estudos Itinerartes do Programa de Pós-

Graduação em Letras, Universidade Federal da Paraíba. Professor: Luiz Antonio Mousinho 

Magalhães. João Pessoa, 2017, p.8. 

 

http://paginapessoal.utfpr.edu.br/rogerioalmeida/teoria-da-narrativa/Antonio%20Candido%20e%20Outros%20-%20A%20personagem%20de%20ficcao%20-pdf-rev-1.pdf/at_download/file
http://paginapessoal.utfpr.edu.br/rogerioalmeida/teoria-da-narrativa/Antonio%20Candido%20e%20Outros%20-%20A%20personagem%20de%20ficcao%20-pdf-rev-1.pdf/at_download/file
http://paginapessoal.utfpr.edu.br/rogerioalmeida/teoria-da-narrativa/Antonio%20Candido%20e%20Outros%20-%20A%20personagem%20de%20ficcao%20-pdf-rev-1.pdf/at_download/file
http://knoow.net/arteseletras/cinemateatro/estilos-de-narrativas-cinematograficas/
https://periodicos.ufsc.br/index.php/literatura/article/viewFile/2175-7917.2012v17n2p181/23272
https://periodicos.ufsc.br/index.php/literatura/article/viewFile/2175-7917.2012v17n2p181/23272


 
 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

1203 

 

SOUZA, Amanda Felix de Lima. Sherlock Holmes dos livros à TV: adaptação e 

desconstrução de personagens. Monografia da Graduação do Curso de Comunicação Social- 

Habilitação em Jornalismo. Centro de Comunicação, Turismo e Artes, Universidade Federal 

da Paraíba. Orientador: Prof. Dr. Marcel Vieira Barreto Silva. João Pessoa, 2017, p.56. 



 
 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

1204 

 

ALEGORIAS POLÍTICAS NA REVOLUÇÃO DOS BICHOS: DO ROMANCE À TELA 

 

Auricélio Soares Fernandes  

(UFPB-UEPB) 

Waldir Kennedy Nunes Calixto 

(UFPB)  

 

Introdução 

 

Após ser rejeitado para a publicação diversas vezes, o romance A revolução dos 

bichos, de George Orwell, foi lançado em sua primeira edição em 1945, tornando-se um best-

seller.  

O romance conta a história dos animais da Granja Solar, que são explorados pelos 

humanos até cansarem da vida sofrida e se rebelarem contra seus donos, tomando a fazenda 

para que possam governar sob os princípios do animalismo, ensinados e liderados 

inicialmente pelo velho Major (um porco, personagem do livro). Tudo parecia ir bem até que 

os porcos começam a agir como os humanos e oprimir os outros animais da fazenda, 

revelando, assim, uma nova tirania e clima de ditadura imposta pelos porcos.  

 

[...] A revolução dos bichos causou mal-estar no establishment literário e 
político da época, pois foi imediatamente percebido como uma sátira feroz 

da ditadura stalinista, e os soviéticos ainda eram vistos como aliados na luta 

contra o nazifacismo. Para agravar o desconforto, os líderes do regime 
totalitário da Granja dos Bichos eram os porcos - o que soou como uma 

ofensa direta aos dirigentes russos (ORWELL, 2012, Orelha do Livro).
1
 

 

Nesse contexto, afirmamos que George Orwell usa de metáforas estendidas e de 

alegorias para criticar o totalitarismo do contexto de sua época, em plena II Guerra Mundial. 

Assim, através da representação e caracterização dos animais, o autor alegoriza o regime 

stalinista como ditatorial e persuasivo, atingindo o contexto político da época e gerando um 

desconforto ao se referir, em um segundo plano narrativo, aos líderes de sua época. Desse 

modo, a alegoria está presente do começo ao fim do romance, elevando a outro patamar 

significações, sentidos e críticas da época, atribuindo características aos personagens do livro 

para fazer soar certa semelhança com os líderes socialistas e comunistas. 

                                                             
1 Trecho retirado da orelha do livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Versão da Companhia das 

Letras, 37º reimpressão, traduzido por Heitor Aquino Ferreira, 2007. 
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Desta forma, pretendemos analisar as representações do discurso alegórico presentes 

no romance A revolução dos bichos (1945) e na sua adaptação fílmica homônima de 1999, 

focando, sobretudo, na investigação de novas significações atribuídas, que em um segundo 

meio semiótico – o filme – adapta do romance. Ainda, ressaltaremos outras questões 

relevantes à adaptação do romance para o cinema e como esse processo ocorre em níveis 

dialógico e intertextual. Tomamos como base teórica dessa discussão, textos teóricos e 

críticos de Grawunder (1996), Hansen (2006), Ceia (2005), Kothe (1986), Benjamin (1884), 

Dezotti (2003), Moisés (2004), Bakhtin (1987), Hutcheon (2006), Stam (1992, 2006) entre 

outros. Desse modo, focaremos em tópicos que discutirão a alegoria, o romance e, finalmente, 

como a alegoria pode ser representada no contexto fílmico.  

 

Alegoria  

 

A alegoria é um recurso artístico que pode favorecer uma mudança radical de sentido 

em um objeto a partir de outro significado já existente, remetendo, assim, a novas 

significações, duplicidades e ambiguidades, possibilitando novas leituras em diferentes 

contextos. Como afirma Grawunder (1996, p. 110), ―Considerado o modo de apresentação do 

significado alegórico por diversos significados, fragmentos que se complementam, a 

ambiguidade surge como traço fundamental‖. À vista disso, a ambiguidade surge como 

elemento primordial da alegoria, em que os significados distintos se complementam, 

exprimindo outras novas significações e interpretações.  

Por sua vez, Hansen (2006), em Alegoria: construção e interpretação da metáfora, 

define a origem da palavra ―alegoria‖ como vindo do grego, cujo significado, grosso modo, 

traduzido para o português, seria a junção de ―outro‖ mais ―falar‖. Assim, a alegoria também 

estaria associada a uma construção metafórica criada a partir de um significado já existente, 

ou seja, a junção de certo significado para originar outro.  

Todavia, Moisés (2004, p. 14) entende a alegoria como um ―[...] discurso acerca de 

uma coisa para fazer compreender outra‖. Desta forma, a alegoria pode ser equivaler a uma 

linguagem que traz consigo, em sinal de sua manifestação, uma duplicidade, a qual implica 

em um sentido literal e outro abstrato, que não é expresso de forma imediata, mas 
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representado de forma opaca
2
. Logo, a alegoria se empresta de um discurso e seu significado 

literal para implicar em outra coisa, com outro significado, como podemos verificar no 

discurso de Moisés (2004): 

 

[...] um discurso que, como revela a etimologia do vocábulo, faz entender 

outro ou alude a outro, que fala de uma coisa referindo-se a outra, - uma 
linguagem que oculta outra, uma história que sugere outra. Empregando 

imagens, figuras, pessoas, animais, o primeiro discurso concretiza as ideias, 

qualidades ou entidades abstratas que compõem o outro (ibidem, p. 14). 
 

Consequentemente, a alegoria faz referência a outro sentido, àquele que se encontra de 

forma oculta, implicando em outra significação que, muitas vezes, atribui a um sentido 

completamente diferente do primeiro. Assim, é recorrente encontrar a linguagem alegórica 

inerente a outras linguagens, como figuras e eventos históricos, animais, entre outras, pois 

através do discurso materializado a partir de um primeiro significado, aplicar-se-ão novas 

possíveis significações, resultando, assim, no(s) outro(s) sentido(s), constituindo a 

duplicidade no que se diz em relação a novas significações e reinterpretações. 

No contexto literário, podemos citar que o romance A revolução dos Bichos, que 

discutiremos mais adiante, a peça As Bruxas de Salém, de Arthur Miller, que critica o regime 

político do macarthismo dos anos 1950 nos EUA e o conto A Máscara da Morte Rubra, de 

Edgar Allan Poe são alegóricos. 

Ainda, sobre a alegoria e sua definição, podemos ressaltar o pensamento de Carlos 

Ceia (2005), que a define como ―aquilo que representa uma coisa para dar a ideia de outra 

através de uma ilação moral‖
3
, como o conto de Poe, citado acima, que através do 

personagem da morte Rubra alegoriza a inevitabilidade da morte. Ora, além do pressuposto de 

que a alegoria se empresta de uma coisa para transmitir a ideia de outra, é nessa nova 

significação que teremos um contexto tomado por um caráter movido por princípios morais. 

Nesse pensamento, as palavras de Kothe (1986) colaboram para a nossa discussão: 

 

Representação concreta de uma idéia abstrata. Exposição de um pensamento 

sob forma figurada em que se representa algo para indicar outra coisa. 

Subjacente ao nível manifesto, comporta um outro conteúdo. É uma 
metáfora continuada, como tropo de pensamento, consistindo na substituição 

                                                             
2 Opaco, o termo aqui empregado diz respeito a algo não totalmente claro, de difícil compreensão, que deve ser 

olhado minuciosamente. Assim, é um conteúdo que só pode ser decifrável com atenção e percepção nas 

entrelinhas. 
3 Conceito utilizado do dicionário eletrônico Carlos Ceia, que objetiva dispor conceitos aos termos técnicos em 

uso nas teorias da literatura, na crítica literária. Disponível em: <http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/alegoria/>. 

Acesso em: 11 abr. 2018. 

http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/alegoria/
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do pensamento em causa por outro, ligando ao primeiro por uma relação de 
semelhança (p. 90). 

 

A alegoria se manifesta através de uma ideia já concretizada com uma primeira 

significação literal, expressando um objeto concluído, mas pode adicionar outras 

possibilidades de mudança em sua significação, resultando em uma nova ideia, a partir de 

fatos concretos, já existentes, comprovados, indicando outra significação de uma forma 

figurada. Todavia, Kothe (1986) adiciona que a alegoria pode ser comparada à metáfora de 

uma forma continuada, ou seja, de uma forma mais ampla, pensamento já defendido por 

Quintiliano, como mostra Moisés (2004).  

Sobre a alegoria e sua representatividade, Walter Benjamin (1984) escreve: 

 
Cada pessoa, cada coisa, cada relação pode significar qualquer outra. Essa 

possibilidade profere contra o mundo profano um veredicto devastador, mas 

justo: ele é visto como um mundo no qual o pormenor não tem importância. 
Mas ao mesmo tempo se torna claro, sobretudo para os que estão 

familiarizados com a exegese alegórica da escrita exatamente por apontarem 

para outros objetos, esses suportes da significação são investidos de um 

poder que os faz aparecerem como incomensuráveis às coisas profanas, que 
os eleva a um plano mais alto, e quem mesmo os santifica. Na perspectiva 

alegórica, portanto, o mundo profano é ao mesmo tempo exaltado e 

desvalorizado (BENJAMIN, 1984, p. 196-197). 
 

Na perspectiva de Benjamim, cada coisa ou pessoa pode significar além do que 

conseguimos enxergar. Para o autor, uma significação alegórica pode significar qualquer outra 

coisa que, quando identificada, é vista de uma forma clara e esclarecedora. Dessa maneira, 

poderá ou não fazer paralelo com outros objetos, assim, podendo exaltá-los ou desvalorizá-

los. Ainda, é relevante a familiaridade do receptor com a linguagem alegórica, que exige um 

conhecimento prévio e específico sobre o que a significação alegórica apontará, com isso, é 

necessário que o receptor seja ativo e atento às possíveis significações que advêm no segundo 

plano proposto pela alegoria.  

Sobre a alegoria no século XX, Grawunder (1996) afirma: 

 

Paralelamente à concepção do relacionamento do artista com seu objeto e 

sua proposta estética na concepção de modernidade, na qual o artista se volta 
com olhar crítico para os motivos do mundo que o cerca, outros pressupostos 

e procedimentos [...] neste século, voltam suas reflexões para a obra de arte 

literária e possibilitam a análise de alegorias na Literatura (GRAWUNDER, 
1996, p. 122). 
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Dessa maneira, a alegoria do século XX se volta para uma concepção crítica sobre o 

mundo, fazendo gerar reflexões, as quais são concebidas na literatura e que possibilitam a 

análise alegórica. Essa perspectiva também é explorada por Walter Benjamin
4
 (1984), que 

defende a alegoria na modernidade e assegura que esse conceito artístico representa a vida 

com um olhar crítico e observador.  

É nesse contexto de alegoria na modernidade que nos propomos a uma análise do 

romance inglês A revolução dos bichos, publicado no meio do século XX.  

 

Um olhar alegórico no romance A revolução dos bichos 

 

Sobre a narrativa alegórica e sua configuração, possibilidades interpretativas e 

condições, Dezotti (2003) aponta: 

 

Para usar uma narrativa como fábula basta que ele [o falante] a configure 

como um discurso alegórico, ancorando o ‗outro‘ significado ao seu contexto 
de anunciação. Essa vinculação [ao discurso alegórico] obriga o ouvinte a 

não só compreender a narrativa, mas também a interpretá-la, buscando 

pontos de contatos significativos entre ela e a situação discursiva que 

motivou sua enunciação. Esse trabalho de interpretação pode ser realizado 
pelo próprio enunciador da fábula, quando ele mesmo fornece uma moral 

para a narrativa. Mas também faz parte das possibilidades lúdicas do gênero 

deixar a narrativa sem moral, para que o ouvinte [ou leitor] se veja obrigado 
a desvendá-la, a partir de indícios textuais ou situacionais. Interpretar uma 

fábula é, pois, como interpretar um enigma [...], o que deixa entrever sua 

condição alegórica, cujo sentido se capta a partir de um esforço 
interpretativo. (DEZOTTI, 2003, p. 22-23) 

 

Como podemos notar no conceito de Dezotti (2003), a alegoria pode ainda estar 

atrelada à fábula
5
, fazendo com que a narrativa leve o leitor não somente a compreender a 

história, mas também a interpretá-la como um enigma, pois o discurso alegórico estará 

condicionado ao ouvinte e sua capacidade interpretativa, resultando num novo significado à 

mesma. Quando falamos de fábula, é necessário lembrar que existe uma moral que se dá no 

                                                             
4 Walter Benjamin, em Origem do drama barroco alemão (1984), contrapondo conceitos de Goethe no que se 
diz alegoria. Assim, vai impor uma nova concepção de alegoria advinda junto ao período moderno e inerente ao 

barroco, todavia, posicionando-se de lado oposto ao romantismo que, na visão de Walter Benjamin, teve um a 

impotência crítica.  
5  ―Narrativa curta, não raro identificada com o apólogo e a parábola, em razão da moral, implícita ou explícita, 

que deve encerrar, e de sua estrutura dramática. No geral, é protagonizada por animais irracionais, cujo 

comportamento, preservando as características próprias, deixa transparecer uma alusão, via de regra satírica ou 

pedagógica, aos seres humanos.‖ (MOISÉS, 2004, p. 187). Logo, o modelo da obra A revolução dos bichos, um 

romance escrito em forma de fábula. Assim, se utiliza de animais para expressar uma moral, em um plano 

superior. 
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decorrer da história e que faz parte do próprio gênero fabular, pois o leitor se encontra na 

posição de interpretá-la a partir das possibilidades e significados que são expostos pela leitura 

alegórica. O receptor passa a ter um pacto, encontrando-se na posição de buscar uma solução 

para o enigma da alegoria através da interpretação, sendo levado a identificar o (possível) 

novo significado.  

Em A revolução dos bichos, romance escrito em forma de fábula, no qual os 

personagens principais são animais, mas têm personalidades e características humanas, o 

leitor pode comparar os personagens dos animais a humanos, pois suas características e ações 

vividas no plano diegético são humanizadas. Ademais, há também associações dos animais a 

políticos da época da escrita e publicação do romance. 

Concomitantemente, o romance foi associado a discursos alegóricos, os quais 

expressam uma forte moral, em segundo plano, pois A revolução dos bichos exprime em suas 

entrelinhas uma crítica mordaz à política dos anos 1930-1940, especificamente àquela relativa 

à ditadura stalinista e também aos soviéticos aliados ao nazi-facismo. 

 A crítica do romance atinge, então, os regimes totalitários representados no livro 

como os princípios do ―animalismo‖. Logo, encontramos um tipo de moral acompanhada de 

uma dura crítica ao comparar os líderes da revolução que ocorre no romance de Orwell aos 

personagens dos porcos Napoleão e Bola-de-Neve. 

Deste modo, podemos ler nas últimas frases da obra de Orwell (2012, p. 112), ―As 

criaturas de fora olhavam de um porco para um homem, de um homem para um porco e de 

um porco para um homem outra vez; mas já era impossível distinguir quem era homem, quem 

era porco‖. Nesse trecho, percebemos o convite a interpretar os porcos como seres humanos 

devido às semelhanças na caracterização dos personagens, que ocorre durante o enredo da 

obra, propondo a interpretarmos também os homens como porcos, animais grotescos. Como 

aponta Bakhtin (1987):  

 

O modo grotesco de representação do corpo é da vida corporal dominou 

durante milhares de anos na literatura escrita e oral. Considerado no ponto 

de vista da sua difusão efetiva, predomina ainda no momento presente: as 
formas grotescas do corpo predominam na arte não apenas dos povos não 

europeus, mas mesmo no folclore, europeu (sobretudo cômico); além disso, 

as imagens grotescas do corpo predominam na linguagem não-oficial dos 
povos [...] (p. 278 – grifos nossos). 

 

Como constatamos no discurso de Bakhtin, a figura do grotesco e sua representação se 

faz presente na literatura escrita e oral, na qual o ser humano é exposto em sua forma 
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burlesca
6
, expressando uma degradação. Sendo assim, o homem é associado a um sentido 

negativo de desvalorização. No contexto da obra A revolução dos bichos, o homem é 

representado em sua forma grotesca quando é comparado a animais, pois está sendo igualado 

a um ser irracional, que não pensa; o mesmo ocorre no caso de alguns animais (como os 

porcos), que repudiam a possibilidade de serem comparados e tratados com humanos. 

No romance, a alegoria se dá através da utilização de bichos para representar os 

políticos russos; a alegoria também se concretiza por meio de uma forma bestializada e da 

sátira
7
 na qual o ser humano é descrito (no caso dos porcos) como um animal com suas 

qualidades já conhecidas, como sujo e com cheiro ruim. 

 Como se isso não fosse o suficiente, no romance, a caracterização dos porcos é ainda 

atribuída à corrupção, alcoolismo, persuasão, ditadura; sem citar nos ideais expressados pelos 

personagens, como vemos nos princípios do Animalismo, defendido de forma deturpada pelos 

porcos e usado como forma de opressão aos outros animais da fazenda. Esses detalhes nos 

fazem perceber que a história contada por Orwell é uma crítica ao socialismo utópico e sua 

forma de governo, que através da alegoria dos porcos, muda o sentindo de sua significação.  

Destarte, a lógica do artista, nesse caso, o escritor da obra, George Orweel, em relação 

a um novo sentido, é imposta ao leitor, que é também é responsável no processo de novas 

significações, como Grawunder (1996) explica:  

 
Na alegoria, pois, o significado sobreposto ao comum significante, como 

outra face, só se revela em ato comunicativo, somente na abrangência 

hermenêutica, na intersubjetividade e reinterpretação de um outro sujeito, 

capaz de sintonizar as relações analógicas percebidas pelo artista. 
(GRAWUNDER, 1996, p. 154) 

 

É na reinterpretação desse novo sentido que as relações impostas pelo artista que 

aplica a alegoria irão ser comunicadas e partilhadas. Assim, em A revolução dos bichos, além 

do romance em forma de fábula, configurando animais que tomam a fazenda Granja Solar 

numa possível solução de melhor governo que o já estabelecido pelos humanos, os animais 

passam a se comportar como os próprios humanos e agem de forma semelhante ou pior, como 

no próprio romance de George Orwell (2012, p. 108): ―Os porcos pareciam perfeitamente à 
                                                             
6 Por burlesco, Moisés (2004, p. 59) compreende: ―[...] as obras literárias ou teatrais que visando ao cômico por 

meio de ridículo ou da zombaria [...]‖. Assim, pode-se atribuir o burlesco aqui associado a algo ridicularizado, a 

representação das autoridades da época em uma forma de zombaria, ou seja, a representação de porcos.  
7 Sátira, exposto por Moisés (2004, p. 425) como sendo uma ―Modalidade literária ou tom narrativo, consiste na 

crítica das instituições ou pessoas, na censura dos males da sociedade ou dos indivíduos‖. Assim, podemos 

afirmar que Orwell se apropria do modo literário para censurar, de forma crítica, os acontecimentos de sua 

época. 
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vontade em suas cadeiras. O grupo estivera jogando cartas, mas havia interrompido o jogo por 

instantes, evidentemente para os brindes. [...] e os copos se enchiam de cerveja‖.  

Através da representação de que os animais possam ser humanos, torna-se mais 

perceptível a representação do cenário da revolução russa, assim, o recurso da alegoria é 

usado como forma de atingir o interlocutor, exibindo sofisticados conceitos abstratos que irão 

refletir também sobre os componentes históricos. Logo, a alegoria presente em A revolução 

dos bichos torna-se uma metáfora de múltiplas significações, expressando assim, uma 

―metáfora viva‖ (PAUL RICOEUR apud GRAWUNDER, 1996, p. 155). 

Num sentido alegórico, podemos também retratar os demais bichos como uma 

representação da classe trabalhadora: ―Eram bichos maravilhosos, trabalhadores incansáveis, 

bons camaradas, mas muito estúpidos. Nenhum mostrou-se capaz de aprender o alfabeto além 

da letra B. Aceitavam tudo quanto lhes era dito sobre a Revolução e os princípios do 

Animalismo [...]‖ (ORWELL, 2012, p. 102). Essa representação da população ocorre através 

da crítica de Orwell sobre como pode haver pessoas de bem, porém incapazes de enxergar 

além do sistema imposto. 

De forma semelhante, podemos detectar uma analogia que implica em uma crítica à 

sociedade e à devoção ao socialismo russo, como Benjamin (1984) aponta sobre a alegoria: 

 

A alegoria é o único divertimento, de resto muito intenso, que o melancólico 

se permite. Ê verdade que a pomposa ostentação com que o objeto banal 

parece irromper das profundidades da alegoria logo reassume seu triste 
aspecto cotidiano, e é verdade que a fascinação do enfermo com o pormenor 

isolado e microscópico cede lugar à decepção com que ele contempla o 

emblema esvaziado, ritmo que o observador especulativo pode encontrar 
repetidamente, e de forma muito expressiva, no comportamento dos símios 

(p. 207). 

 

Assim, no discurso de Benjamin, vemos que a realidade do cotidiano em seu aspecto 

mais triste e melancólico demostrado em A revolução dos bichos vem à tona repetidas vezes. 

Desde o sonho do velho Major, que implica na criação dos ideais do Animalismo e, de forma 

ressignificada, posteriormente implicaria no discurso socialista e nas primeiras ideias 

propagadas por Karl Marx, os mandamentos foram corrompidos pelos personagens tiranos 

que assumiram o poder, Napoleão e Bola-de-Neve, que representam alegoricamente Stalin e 

Trotsky. 

Sobre o processo de alegoria e os personagens que fazem menção às situações 

ocorridas na ditadura stalinista, atribuindo aos porcos uma forma de governo como um regime 
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totalitário e cruel, enxergamos que, com uma nova significação alegórica, os porcos vão 

representar muito além de animais, assim como também ocorre com os outros da Granja 

Solar. Cada um receberá uma significação alegórica que fará menção ao contexto da crítica 

exposta por Orwell, que nos faz refletir sobre a intensidade crítica de Orwell àquele regime. 

Assim, a seguir, apresentamos uma tabela comparando os animais do romance e suas 

possíveis representações alegóricas no contexto político europeu da II Guerra Mundial: 

 

 

 

Alegorias presente na obra: A revolução dos bichos 

Fonte: Tabela desenvolvida pelos autores. 

 

PERSONAGENS 

DO ROMANCE 
PERSONAGENS COM REPRENTAÇÃO ALEGÓRICA 

Porco Velho major 
Tinha o discurso que aludia ao de Karl Marx e ao socialismo; também 

lembra Lênin e o seu idealismo político; 

Porco Bola-de-Neve 
Idealista e inteligente, seguia os ensinamentos do Velho Major. Pode 

ser comparado a Trotsky, um dos líderes da Revolução Russa; 

Porco Napoleão Caráter agressivo, egoísta e corrupto. Pode ser associado a Stálin; 

Porco Garganta  

Orador de Napoleão, usava do seu discurso para persuadir os outros 

bichos da Granja. Assemelhava-se, também, à propaganda usada por 

Stalin durante o governo para se manter no poder; 

Cavalo Sansão 
Associado aos trabalhadores russos, sempre fiel ao governo, mesmo em 

situações desfavorecidas; 

Égua Quitéria  Comparada à aristocracia, sempre tratada com regalias; 

Cães Filhotes  
 Pode ser representada alegoricamente como KGB, a polícia secreta de 

Stálin; 

Corvo Moisés  Personificação da esperança, a qual era marginalizada pelos porcos; 

O Burro Benjamim 
Representa um sábio, mas conformado. Como já tinha conhecimento da 
revolução, faz nada a respeito e silencia; 

Ovelhas, galinhas e 

patos 

Transmite a ideia de uma população bestializada, que aceita tudo o que 

lhe é imposto sem questionar o poder. 
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A tabela acima mostra os principais personagens e suas possíveis representações 

alegóricas, fatores que podem ser discutidos no romance a partir de um segundo plano de 

leitura. Ao nosso entendimento, na ficção, George Orwell ―mascara‖ os animais, seus 

discursos e ações no decorrer do romance para sugerir uma leitura que se fazia presente no 

exato momento histórico que o romance fora publicado. A partir dessas considerações, temos, 

então, dois polos de sentido do romance: um literal, referindo à leitura explícita do romance 

em que os animais podem representar a história de ficção de disputas entre si mesmos, sem 

um caráter ideológico e o segundo plano, o alegórico, que se materializa através de uma 

leitura mais profunda, implícita ao texto e com carga ideológica, referindo a fatos históricos 

reais, que podem ter ocorrido ou estar ocorrendo no momento histórico em que o romance 

foi/é escrito/publicado. 

 

As diversas Revoluções dos Bichos 

 

Logo após sua publicação, A revolução dos bichos se populariza e ganha adaptações 

nas telas do cinema, como a primeira animação baseada no romance, feita em 1954. 

O romance é reconhecido como um grande exemplo de obra alegórica, que influenciou 

a música, a literatura e também o cinema. Até mesmo bandas renomadas como o Pink Floyd, 

na década de 1960, se inspiraram no romance de George Orwell para compor canções, 

abordando temas relacionados aos do livro e contendo nas músicas a sagaz crítica à sociedade 

atual. Orwell fez com que a alegoria de seu livro tomasse uma nova significação em sua 

época, porém ela não morre com o mesmo significado, pois volta a ganhar novas 

interpretações, como é o caso de Roger Waters (Baixista do Pink Floyd), que parafraseou o 

livro de Orwell em seu contexto atual, ou seja, na contemporaneidade, fazendo novas 

aplicações, mas com o mesmo sentido de crítica feroz, associando o grotesco a pessoas e 

bestializando-as como meros animais, fazendo uma comparação de pessoas a porcos, em uma 

natureza desprezível. 

Ao discutirmos a relação intersemiótica entre palavra e imagem, torna-se necessário, 

primeiramente, apontar a independência de cada discurso. Sabemos que a literatura lida 

primordialmente com a linguagem verbal e, para produzir sentido, o artista recorre à 

linguagem literária, expressa na narrativa, através de categorias literárias e de estilo, como 
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personagens, espaço, foco narrativo, tom, caracterização dos personagens, diálogos, símbolos, 

ironias, metáforas e outras figuras de linguagem.  

Já o cinema se utiliza de elementos audiovisuais como imagem, som e diálogos 

(falados ou escritos (como no cinema mudo)) para se definir como arte autônoma. Assim, a 

chamada sétima arte faz uso de procedimentos característicos de outras expressões artísticas 

como fotografia, música, iluminação, a mise-èn-scene, figurino, maquiagem... tudo isso 

manipulado artisticamente através da montagem e de outros recursos advindos do uso da 

câmera, a exemplo dos ângulos, do tempo e da distância do objeto que é filmado e, 

posteriormente, mostrado na tela. Como aponta Robert Stam (2006): ―A arte […] tem seus 

próprios processos independentes e seu papel ideológico. Na arte, a vida social é expressa no 

interior de um material semiótico definido e na linguagem específica de um meio (p. 24)‖. 

Nesse contexto, o cinema se enquadra como uma construção ―híbrida‖, mesclando mídia e 

discursos, um exemplo do que Bazin, na década de 1950, já chamava de cinema ―misturado‖, 

o ―impuro‖ (STAM, 2006, p. 23). 

Inicialmente, ao discorrermos sobre a adaptação fílmica de A revolução dos bichos 

(1999), defenderemos o contexto da recriação do texto-fonte enquanto leitura, o que exclui 

questões acerca da fidelidade e dependência entre dois ou mais textos no processo de tradução 

intersemiótica da literatura para o cinema. Assim, nos apoiaremos nas considerações de Bazin 

(1991, p. 95), quando argumenta que no processo de adaptação é importante procurar a 

equidade das formas em termos de significado e que são ―justamente as diferenças de 

estruturas estéticas [que] tornam ainda mais delicada a procura das equivalências, elas 

requerem ainda mais invenção e imaginação por parte do cineasta que almeja realmente a 

semelhança (p. 95)‖. Apontamos, ainda, que a adaptação fílmica também pode ser 

considerada uma leitura subjetiva de seu(s) produtor(es) e, por isso, sofrerá algumas 

eventuais mudanças quanto ao contexto literário que a originou, retratando novos horizontes e 

mais do que refletindo velhas ideias (STAM, 2006). 

Diante disso, Robert Stam (2006) adiciona: 

 

O termo para adaptação enquanto ―leitura‖ da fonte do romance, sugere que 
assim como qualquer texto pode gerar uma infinidade de leituras, qualquer 

romance pode gerar um número infinito de leituras para adaptação, que serão 

inevitavelmente parciais, pessoais, conjunturais, com interesses específicos 
(p. 27). 
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Tais apontamentos de teóricos do cinema e do fenômeno da adaptação serão úteis para 

embasar nossa discussão sobre o filme A revolução dos bichos (1999). A adaptação fílmica 

baseada no romance homônimo de George Orwell foi dirigida por John Stephenson e 

produzida por Greg Smith. O roteiro foi escrito por Alan James e Martyn Burke e adapta 

livremente alguns dos elementos alegóricos mais característicos do romance de Orwell, apesar 

de divergir com esse em alguns pontos. 

Visualmente, um dos elementos mais perceptíveis na adaptação fílmica de Greg Smith 

é o excesso de planos de filmagem em picado e contrapicado, recursos semióticos que 

acarretam importantes produções de sentido no contexto fílmico. Esses recursos serão melhor 

explanados no decorrer do artigo. O filme se inicia com uma cena de forte tempestade e foca 

em planos gerais na paisagem ao redor da Granja Manor, então, o narrador, a cadela Jessie, 

começa a contar a história em voz over. Tal recurso cinematográfico, na definição de Ismail 

Xavier (1996, p. 17), é entendido como aquilo ―que se superpõe às imagens e cujo foco 

emissor se encontra em outro espaço-tempo frente ao mundo observado pela câmera‖. Jessie 

começa: ―Era uma tempestade de condenação. Passamos anos escondidos sobre pressão. 

Escondidos dos espiões de Napoleon. Mas agora a Natureza expurgava a doença‖ (A 

REVOLUÇÃO DOS BICHOS, 1999, 00: 00: 28 – 00: 01: 21). Durante a narração da voz de 

Jessie, cenas dos animais (os personagens), da fazenda (o espaço), e de alguém pintando 

algumas letras com tinta branca em meio à chuva forte se alternam. Nesse momento, 

percebemos uma metáfora visual no filme: a chuva faz as letras, que uma vez foram os sete 

mandamentos do Animalismo, os quais escorrem até se tornarem ilegíveis, denotando, assim, 

a decadência da bela filosofia proposta pelo Velho Major. 

Relacionando o romance ao filme, inicialmente podemos apontar como uma das 

principais divergências a morte do velho Major: ―Daí a três noites, faleceu o velho Major, 

tranquilamente, durante o sono. Seu corpo foi enterrado no fundo do pomar‖ (ORWELL, 

2012, p.18). Logo, ao lermos o romance, adquirimos a percepção que o velho Major morre de 

forma pacífica e natural, porém, na adaptação cinematográfica, tal fato se dá de forma 

violenta. Durante uma reunião, o barulho dos bichos da Granja, acaba acordando o Sr. Jones, 

dono da fazenda, que vai ao encontro dos animais com uma espingarda e dispara um tiro de 

espingarda para assustar as raposas que ele imaginava serem as possíveis causadoras daquele 

tumulto. O disparo acaba por derrubar o velho Major, que falava pacificamente para os outros 

animais no alto do celeiro, posição privilegiada que expressava autonomia e superioridade.  
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No filme, o ângulo do plano fotográfico que ressalta a posição do personagem Old 

Major apresenta um relevante significado narrativo, uma vez que essa cena é filmada em 

plano contrapicado. De acordo com Martin (2005), existem dois tipos de planos que lidam 

com os ângulos da filmagem: O plano contrapicado (aquele que é fotografado ou filmado de 

baixo para cima) e ―dá em geral uma impressão de superioridade, de exaltação e de triunfo, 

porque engrandece os indivíduos e tende a magníficá-los [...]‖ (p. 51) e o plano picado 

(filmado de cima para baixo), no qual há uma ―tendência de tornar o indivíduo ainda [menor], 

esmagando-o moralmente ao colocá-lo no nível do solo, fazendo dele um [...] um brinquedo 

do destino‖ (p. 51). 

Um exemplo de plano contrapicado se dá na imagem a seguir: 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1: Porco filmado em plano contrapicado 

 

Fonte: printscreen de cenas do filme 

 

Não apenas o personagem do porco Major é filmado nesse ângulo, mas também o 

personagem que posteriormente assume o seu lugar, o porco Napoleon
8
. Ao vermos a imagem 

que a cena retrata, mais um significado pode ter uma representação alegórica: Napoleon se 

porta como um político em cima de um palanque e seu discurso persuasivo ressoa para todos 

os animais que estão abaixo dele, e, metaforicamente, abaixo de seu poder. Ademais, os 

outros animais que se encontram no chão do celeiro poderiam também ser comparados a 
                                                             
8 No filme que usamos para esse estudo, o nome do personagem não foi traduzido para o português, 

permanecendo Napoleon, como no original em inglês. Já no romance, tal nome foi traduzido como Napoleão.  
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pessoas, ou futuros eleitores, que provavelmente estariam dispostas a eleger Napoleon como 

seu representante. 

No filme, um elemento importante que vale a pena destacar é a inverossimilhança, ou 

falta de explicação por parte do diretor, em relação ao contato entre humanos e animais. No 

início do filme, os humanos não entendem quaisquer palavras dos bichos da fazenda; até 

tentam espioná-los, colocando um microfone dentro do celeiro, e ao fazer isso, comentam: 

―[...] é um sinal, um código, é alguma coisa e está se espalhando‖ (ORWELL, 2012, p. 42-

43). Desse modo, os humanos tentam decifrar a linguagem dos animais, mas tal fato, no 

contexto fílmico, não tem sucesso. Porém, de forma inesperada, mais adiante no filme, 

misteriosamente os humanos passam a entender a linguagem dos animais e mesmo a 

negociarem com eles; assim, a falta de justificativas para que a comunicação entre humanos e 

animais ocorra é um dos pontos negativos do filme. 

Além disso, vale ressaltar que o fato de espionar os animais no celeiro com um 

microfone pode também ser uma possível referência a outro romance de George Orwell,  

1984, distopia que retrata uma sociedade futurista controlada por um regime totalitário e as 

ações das pessoas são reprimidas física e mentalmente. Em 1984, a tirania é supervisionada 

pelo Big Brother líder do Partido que busca o poder por seu próprio bem. Não está interessado 

no bem dos outros, mas sim unicamente em seu próprio poder (ORWELL, 2002). 

Ao analisarmos a relação de diálogo entre literatura e cinema, vemos outra 

convergência que se dá através dos personagens dos filhotes de cachorro:  

 

Tão logo foram desmamados, Napoleão tirou-os das mães, dizendo que ele 

próprio se responsabilizaria por sua educação. Levou-os para um sótão que 
só podia ser alcançado pela escada do depósito, e os manteve em tal reclusão 

que o resto da fazenda logo se esqueceu de sua existência (ORWELL, 2012, 

p. 33). 
 

Logo, no romance, Napoleão se responsabiliza pelos cuidados dos filhotes, os nove 

cachorrinhos robustos paridos por Lulu e Branca, porém, na adaptação, temos a presença da 

personagem Jessie (uma cadela velha e quase cega), protagonista que conta a toda história e é 

também mãe dos filhotes, os quais são tomados por Napoleon e confiados a Pitcher, outro 

cachorro; ambos, Napoleon e Pincher, desmamam e os treinam para reprimir os outros bichos. 

Como já fora abordado anteriormente, os filhotes podem equivaler alegoricamente à KGB, 

polícia secreta da união soviética, pois esses cachorros reprimem os próprios bichos e sempre 

estão ao lado de Garganta, porco responsável por ser o porta-voz de Napoleão, e que, 
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alegoricamente, pode ser associado à mídia. No filme, o personagem que no romance 

equivaleria a Garganta, não tem nome, mas tem a mesma função: fazer com que todos os 

outros bichos obedecessem às ordens do animalismo, que ele e os outros porcos 

constantemente mudavam.  

Na adaptação fílmica, os principais elementos semióticos que merecem destaque são 

os planos de filmagem, que alternam entre picado e contrapicado, como já apontamos. 

Porém, há também cenas em que a ênfase nos personagens recai através do recurso 

cinematográfico do close-up - plano que dá importância de sentido a um detalhe, tomando a 

figura humana como base, enquadra apenas os ombros e a cabeça de um ator, tornando 

bastante nítidas suas expressões faciais ou um objeto retratado na cena que o diretor pretenda 

dar ênfase (AUMONT e MARIE, 2003), como podemos ver nas duas imagens abaixo, dos 

porcos Major e seu substituto, Napoleon: 

 

 

 

 

 

Imagens 2 e 3: Os porcos Velho Major e Napoleon 

 

Fonte: printscreen de cenas do filme 

 

Ademais, na adaptação cinematográfica de A revolução dos bichos, podemos salientar 

alguns elementos metaficcionais. Sobre isso, Gustavo Bernardo (2010) adverte que a 

metaficção se dá quando há ―momentos em que a ficção duplica-se por dentro, falando de si 

mesma ou contendo a si mesma‖ (p. 13) Assim, constatamos que o diretor se utiliza da 

http://www.roteirodecinema.com.br/manuais/vocabulario.htm
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própria linguagem do cinema para duplicar o sentido do filme. Na imagem a seguir, vemos os 

animais assistirem a um filme numa projeção de tela idealizada e posta no celeiro da Fazenda 

Manor por Napoleon e seus seguidores:  

  

Imagem 4: Metaficção no filme A revolução dos bichos 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 4: metaficção na adaptação fílmica 

 

Fonte: printscreen do filme  

 

Na imagem acima, vemos alguns animais reunidos diante de um telão que divulga as 

propostas do porco ditador Napoleon. Esse recurso metaficcional, o filme dentro de outro 

filme, é um processo autoconsciente, como aponta Linda Hutcheon (1984):  

  
Existem textos que são […] diegeticamente autoconscientes, ou seja, 

conscientes de seus próprios processos narrativos. Outros são 

linguisticamente autoreflexivos, demonstrando sua consciência tanto dos 

limites quanto do poder de sua própria linguagem. No primeiro caso, o texto 
se apresenta como diegese, como narrativa; no segundo, ele é um texto 

inconfundível, ou apenas linguagem. (p. 22-23 – tradução nossa) 

 

A metaficção pode ainda ser definida, nas concepções de Patricia Waugh (1984), 

como ―um termo dado à escrita de ficção que chama a atenção autoconscientemente e 

sistematicamente para o seu status como um artefato a fim de levantar questões acerca do 

relacionamento entre ficção e realidade‖ (p. 2). Esse tipo de ficção, como Waugh aponta, é 

consciente de seu próprio status como construção narrativa e linguística. Trata-se de uma 

prática comum aos leitores e espectadores contemporâneos que estão cientes da 

autoconstrução da narrativa como narrativa, pois a linguagem compartilha muitas 

propriedades com alguns outros sistemas de signos ou mesmo com todos eles [...]‖ 

(JAKOBSON, 1995, p. 119). Assim, defenderemos aqui que ―a questão das relações entre a 
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palavra e o mundo diz respeito não apenas à arte verbal, mas realmente a todas as espécies de 

discurso‖ (idem). 

Finalmente, um recurso criativo e bastante equivalente em significado à última frase 

do livro de Orwell - ―As criaturas de fora olhavam de um porco para um homem, de um de 

homem para um porco e de um porco para o homem outra vez; mas já era impossível 

distinguir quem era homem, quem era porco‖ (ORWELL, 2012, p. 112) -, que o filme retrata 

pode ser representado nas imagens a seguir: 

 

Figuras 5 e 6: A ambiguidade entre homens e porcos 

  

Fonte: printscreen de cenas do filme 

 

As imagens retratam uma cena de conversa entre Napoleon e o dono da Fazenda 

através do ponto de vista de Jessie, que está da janela com vidro temperado, o que deforma as 

feições dos personagens. Através da percepção de Jessie, há uma dúvida em saber quem seria 

homem e quem seria porco, uma vez que a feição do animal é retratada semelhante a do 

humano e vice-versa. 

 

Considerações finais 

 

Carlos Ceia (2005) defende a alegoria como uma espécie de ―metáfora ampliada‖, 

como ocorre no romance A revolução dos Bichos. O cenário de pós-guerra foi um tema que 

inspirou muitos autores do século XX em uma forma de metáfora continuada, ou seja, 

atribuindo aos animais novas significações políticas e ideológicas. Provavelmente, esses 

podem ter sido alguns dos motivos para as várias negativas de publicação que o romance 

recebeu, pela forma que ironiza o discurso político, comparando os porcos aos ditadores 

russos, representando-os de forma bestializada. O romance tem se tornado referência como 
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uma das maiores obras da literatura inglesa e há quase 70 anos é aclamado por seu artifício 

alegórico, despertando várias leituras. A revolução dos bichos metaforiza o lado animal do 

homem e o lado humano dos animais que, à compreensão do autor, se completam.  

O filme homônimo, por sua vez, também deixa claro o discurso alegórico entre 

homens e animais. Apesar de divergir do contexto geral do enredo do romance, a adaptação 

de John Stephenson retrata semelhantemente o discurso político-alegórico que Orwell usou 

em seu romance. Assim, a criatividade do adaptador relaciona-se diretamente com suas 

reflexões e escolhas estéticas, pois como aponta Linda Hutcheon (2011), a adaptação pode 

também ser considerada como ―Um ato criativo e interpretativo de apropriação/recuperação; 

Um engajamento intertextual extensivo com a obra adaptada‖ (p. 30), evidenciando que cada 

adaptador tem uma escolha subjetiva ao fazer uso de recursos cinematográficos e das 

possibilidades técnicas do cinema em função de transmitir sua estética. 
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O PENSAMENTO CIENTÍFICO IMPULSIONANDO A ADAPTAÇÃO DE 

SHERLOCK HOLMES, CRIAÇÃO FICCIONAL DE ARTHUR CONAN DOYLE 

 

Cristina Imaculada Santana de Oliveira 

(UFC) 

Introdução  

 

Quando falamos em narrativa policial, geralmente a associamos a Edgar Allan Poe, 

considerado o criador do gênero. Contudo, tais histórias já existiam antes dele, mas foi Poe 

que estabeleceu as bases de construção da narrativa policial em seus primeiros contos: Os 

crimes da Rua Morgue (The murders in the Rue Morgue, 1841), O mistério de Marie Roget 

(The mistery of Marie Rogêt,1842) e A carta roubada (The purloined letter,1845), no final do 

século XIX. São nesses contos que conhecemos Chevalier Auguste Dupin, detetive criado 

pelo autor. Vale ressaltar que, no contexto da narrativa policial do século retrasado, a palavra 

detetive ainda não era utilizada, vindo a aparecer somente mais tarde quando foi criado um 

grupo especial de policiais na Inglaterra denominado The Detective Police. Mas foi Dupin que 

serviu de modelo para o gênero policial, pois apresentou os elementos característicos da 

personagem-detetive: caráter analítico, racional, capacidade de encontrar a resolução do 

enigma pela lógica, por meio de método investigativo. 

 Por muito tempo essas narrações foram consideradas ―literatura menor‖, sendo 

colocadas fora do cânone. Ítalo Calvino (1994, p. 10–11) explica que ―[...] o cânone exerce 

uma influência particular quando se impõem como inesquecíveis e também quando se 

ocultam nas dobras da memória, mimetizando-se como inconsciente coletivo ou individual‖. 

Assim, as obras canônicas são aquelas atemporais, imortais que resistem ao tempo, ou ainda 

aquelas que, mesmo morrendo em certo período, possuem o poder de voltar e se revitalizar. A 

lista de livros e de autores que pertencem ao cânone funciona como um indicativo de leitura. 

Lins (1947) explicita as características da narrativa policial como  

 

[...] o romance policial, mais do que outros, é um mundo particular e 
fechado, com seus personagens, com seus episódios, com suas emoções, 

com seus encantos, com as suas grandezas e misérias, tudo diferente do 

normal em que vivemos. A leitura de um romance policial é uma evasão, 
uma troca de realidades, é a entrada num universo de natureza anormal, o do 

crime, apaixonando leitores não só pelo extraordinário, mas também por 

uma ligação secreta com este mundo de horrores, operada na circunstância 
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de que no homem mais virtuoso ou tímido existe a possibilidade de praticar 
o ato anormal e criminoso. (LINS, 1947, p. 11). 

 

Poe conseguiu transmitir ao leitor esse horror que paralisa a todos, exceto o detetive, 

único que pode chegar à solução do mistério. Além disso, o autor também é exímio condutor 

de uma atmosfera de suspense no processo de organização discursiva do gênero policial, que 

cria um efeito de sentido e angústia no leitor na tentativa de descobrir o criminoso. Os 

sucessores de Poe exploraram em graus diferentes esses aspectos de medo, suspense, 

inquietação, curiosidade, assombro e mistério. Para Lins (1947), o romance policial alcançou 

uma expressiva projeção que se espalhou por toda parte, sendo ele cultivado e estimulado com 

os maiores testemunhos de sentimentos e os mais finos requintes de sensibilidade.   

Neste artigo, pretendemos apontar como essas premissas iniciais de Poe contribuíram 

para a escrita e para a formação da personagem-detetive nas mãos do médico Arthur Conan 

Doyle (1859–1930), criador de Sherlock Holmes. Em sua obra inaugural: Um estudo em 

vermelho, temos a apresentação dessa personagem e seu método investigativo. O detetive, que 

já completou mais de um século de existência é tomado como referência para diversas 

narrativas policiais, não só literariamente, mas também para o cinema, teatro, televisão. Essa 

longevidade suscitou algumas questões que pretendemos analisar, dentro dos limites deste 

artigo. Como esse protótipo de detetive policial se tornou modelo para quase totalidade dos 

investigadores presentes nas narrativas modernas do gênero?  Também nos chama a atenção 

como o método está presente nas adaptações para outras linguagens – em especial a televisiva 

– por meio das séries de TV Sherlock
1
 e Elementary

2
. O método de Conan Doyle é de alguma 

maneira facilitador para as adaptações? Observar e deduzir é condição prévia para construção 

de um detetive? 

O cânone holmesiano consiste em um conjunto de 56 contos e 4 romances, publicados 

de 1887 a 1927. Inúmeras são as possibilidades de trabalho com a obra do autor, mas para este 

estudo o direcionamento se dará na defesa da hipótese de que o autor, a partir da criação de 

uma personagem-detetive solidificou um método de investigação. O detetive emerge do 

método científico da dedução, influência de seus antecessores, mas se consolida como um 

arquétipo do cientista aplicado nas mãos do médico Conan Doyle. Assim, não é o detetive 

                                                             
1Série de TV, baseada nas histórias de Sherlock Holmes, criada por Steven Moffat e Mark Gatiss, coprodução 

da British Broadcasting Corporation (BBC) e a WGBH Boston, produzida por Sue Vertue e Elaine Cameron.  
2 A série de TV estadunidense, criada por Robert Doherty, estreou na Columbia Broadcasting System (CBS) em 

27.09.2012. É uma versão contemporânea da personagem Sherlock Holmes, mas ambientado nos Estados 

Unidos. Jonny Lee Miller e Lucy Liu são os protagonistas. Para saber mais, ver: ELEMENTARY (2018).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Série_de_televisão
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sherlock_Holmes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Steven_Moffat
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mark_Gatiss
https://pt.wikipedia.org/wiki/British_Broadcasting_Corporation
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=WGBH-TV&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sherlock_Holmes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jonny_Lee_Miller
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lucy_Liu
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(personagem), mas sim o método de investigação, vindo da A Ciência da Dedução e Análise 

que é descrita no romance Um estudo em vermelho [A study in scarlet, 1887], a maior 

contribuição do autor para tornar sua produção literária objeto maleável para os processos de 

releitura e de adaptação. Pois se há método, há inúmeras maneiras de recriar a personagem-

detetive, e isso o torna plural e atemporal. 

Utilizaremos como perspectiva teórico-metodológica a Semiótica de Charles Pierce 

para averiguar a estruturação do método investigativo a partir das categorias denominadas por 

ele de dedução, abdução e indução.  

Iniciaremos mostrando esses processos de investigação (que podem ser simultâneos), 

no romance Um estudo em vermelho, e sua passagem para as telas como adaptações para 

séries de TV. O detetive, que lidera esse percurso investigativo, respeitando o ordenamento da 

tríade semiótica – indução, dedução e abdução –, mantém sua vantagem cênica no 

protagonismo do processo. A personagem trabalha regularmente com a criação de hipóteses e 

as submete a testes. Produtores e roteiristas exploraram a imagem de Holmes, mas é seu 

método investigativo que tem destaque.  Detetive e investigação (plenamente científica) se 

fundem, tornando esse processo um modelo único e integrado. 

 

O método dedutivo: uma perspectiva semiótica 

 

 No século XIX, as Ciências estavam no centro de inúmeras discussões influenciando 

diversos escritores. Se Allan Poe incorporou a imaginação poética ao seu raciocínio, Doyle 

adotou o modelo das Ciências Naturais. As hipóteses de Holmes são baseadas em sólidos 

princípios de referências dessas Ciências, porque o detetive não pode se basear em 

adivinhações. Uma das maiores inspirações para Conan Doyle, amplamente explicado em sua 

autobiografia, ocorreu quando ele fazia residência médica sob a supervisão do cirurgião Dr. 

Joseph Bell. Assim como o Dr. Bell, que diagnosticava o que o paciente tinha, a partir da 

observação, veremos que qualquer inquérito policial encampado pelo detetive começa sempre 

pela observação clara e precisa dos fatos. Na parte introdutória do romance estudado, 

Sherlock Holmes diz textualmente ―A capacidade de observação constitui no meu caso uma 

segunda natureza‖. Enquanto Dupin resolvia seus crimes meditando no gabinete ou em breve 

visita à cena do crime, Holmes investiga minuciosamente todos os sinais. O fato é que ele 

observa ―o que os outros meramente vêem‖. Os dados observados precedem, portanto, a 
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teoria, mas a observação de Holmes não inclui, nesse sentido, apenas fatos e eventos, prima 

também pela ausência deles. 

Se Poe desenvolveu a ―Ciência da Composição‖, Doyle apresenta no romance 

primeiro de Sherlock Holmes a sua ―Ciência da Dedução e Lógica‖. Didaticamente, o autor, 

vai desenvolvendo e nos envolvendo na sua história mostrando o caminho racional de sua 

investigação. O próprio Holmes relata que ―Como todas as outras artes, a Ciência da Dedução 

e Análise só pode ser adquirida por meio de longo e paciente estudo, nem é a vida bastante 

longa para que um mortal alcance a maior perfeição possível nessa arte.‖, e complementa 

afirmando: ―Sou um detetive-consultor e as teorias colocadas no artigo são tão práticas, que 

dependo delas para ganhar o meu pão. (DOYLE, 2016, p. 25–26). Nos fragmentos a seguir 

apresentaremos fatos e dados que exploram o peculiar raciocínio lógico de Holmes. No 

primeiro temos um trecho do livro Um estudo em vermelho e, em seguida, diálogos transcritos 

das séries televisivas, Sherlock e Elementary
3
.  

O fragmento descreve um trecho do terceiro capítulo do romance, no qual Holmes, 

antes de entrar na casa onde ocorrera um crime, concentra-se em um jardim cercado por um 

muro de tijolos ao redor da propriedade. ―Todo lugar estava sujo por causa da chuva que caíra 

na noite passada.‖ (DOYLE, 2016, p. 41). Assim tece sua linha de raciocínio para analisar o 

solo, as pegadas, a movimentação ocorrida antes do crime. Observa que, se choveu durante 

toda a noite, a terra ainda estaria úmida pela manhã. As marcas da carruagem não 

desapareceram, então elas devem ter sido feitas logo depois do fim da chuva. Conclui, com 

isso, que uma carruagem esteve na cena do crime durante a noite, depois da chuva, o que 

permite uma ideia do momento em que aconteceu o crime. Ele estabelece, então, argumentos 

que se aproximam da verdade, seguindo as formas canônicas de referência para estabelecer 

hipóteses científicas, usa da indução, dedução e abdução para buscar a solução do enigma. 

Essa linha de pensamento será expressa no quarto capítulo, nomeado de O que John Rance 

tinha a dizer, quando Holmes explica para Watson suas hipoteses. 

 
─ A primeira coisa que observei ao chegar á cena do crime foi que um carro 

de aluguel tinha feito dois sulcos com suas rodas junto ao meio fio. Ora, até 

a noite passada não choveu durante toda a semana, de modo que essas rodas 
que deixaram impressão tão profunda devem ter roldo por lá durante a noite. 

Havia também as marcas dos cascos dos cavalos, e o contorno de um deles 

                                                             
3 A frase ―Elementar, meu caro Watson‖, não aparece nos romances e contos de Arthur Conan Doyle. Ela foi 

citada e se tornou ―fala‖ do detetive a partir da atuação do dramaturgo William Gillete, que encenou no teatro as 

aventuras do detetive em 1899 em mais de mil apresentações e ainda participou de um filme mudo em 1916. 
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era muito mais claramente delineado do que o dos outros três, mostrando que 
aquela pata tinha uma ferradura nova. Como o carro de aluguel esteve no 

local depois da chuva ter começão, e ali não esteve pela manhã (tenho a 

palavra do Inspetor Gregson a esse respeito), conclui-se que deve ter estado 

no lugar durante a noite e que, portanto, deve ter levado os dois indivíduos 
até a casa. (DOYLE, 2016, p. 54).  

  

Recorrendo a Pierce (2000), temos argumentos que se subsdividem em: regra, caso e 

resultado. A regra apresenta: toda a terra está molhada pela chuva. O caso: toda a chuva é da 

noite passada; e o resultado: todas as marcas no jardim são da noite passada. Essa sequência 

mental está ligada diretamente ao conceito de dedução. Isto é, há uma regra que aplicada para 

obter um resultado. A regra geral é que quando chove, as marcas são apagadas do solo. 

Analisando o mesmo trecho do romance, também percebemos o uso da indução, que também 

pode ser construída a partir de um argumento. O caso: choveu durante a noite, por isso todo o 

jardim está molhado (resultado). Regra: a chuva molha tudo. O leitor sabe que choveu e 

molhou o jardim, porque realmente a chuva deixa tudo molhado.  

O terceiro elemento é considerado o mais complexo por Pierce(2000), a abdução. É 

mais abstrata uma vez que exprime uma ideia de criação, princípio e evolução. Ele parte da 

regra: a água da chuva molha tudo, logo o jardim ficou molhado. Caso: uma pessoa ligou a 

mangueira e jogou água no jardim. Também chamado de hipótese, a abdução nos leva a 

pensar no que poderia ter ocorrido. Poderia ter sido chuva ou poderia ser uma pessoa que 

molhou o jardim. Testam-se as hipóteses sistematicamente até se aproximar da verdade.  

Em síntese, Holmes começa examinando, anotando, confrontando dados observáveis 

(indução), passa a seguir uma hipótese buscando ligar causas e efeitos (abdução), demonstra 

suas hipóteses e suas consequências por meio da dedução. O método de Holmes se assemelha 

à perspectiva de Pierce. Nas narrativas holmesianas, o detetive mantém a cadeia de 

suposições. Uma cadeia abdutiva que cria hipóteses e as testa sistematicamente até chegar  à 

―verdade‖. O pensamento de Holmes se bifurca: um conjunto de fatos em direção ao resultado 

(síntético) e o raciocinar retrospectivamente das consequências para as causas (analítico). 

Holmes se baseia em hipóteses e suposições. Indução e abdução levam à hipotese, e a 

dedução é experimental e lógica; as premissas levam à verdade.  

Essa demonstração do método é explicitada também de maneira emprírica no primeiro 

episódio da série Sherlock, evidenciando que o produtor opta por valorizar o processo 

investigativo. Na cena inicial, encontram-se Holmes e Watson em um táxi. Eles acabaram de 

alugar um apartamento juntos, mas nada sabem um do outro. Porém Sherlock observando, 
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deduzindo, induzindo e abduzindo constrói o perfil de Watson por meio de detalhes e 

suposições. Transcrevemos a cena que tem como pano de fundo as ruas de Londres.  

 

 

 

 

 

 

SHERLOCK – TEMPORADA 1 / EPISÓDIO I 

 

Numa chuvosa noite de Londres, sob a neblina que cobre a paisagem, dois homens entram em um 

táxi. Conhecem-se a poucas horas. Um deles vira para seu companheiro e pergunta: 

─ Muito bem, alguma pergunta?  

─ Sim aonde estamos indo? 

─ Cena do crime! Próxima pergunta. 

─ Quem é você, hein? O que você faz? 

─ O que você acha? 

─ Eu diria um detetive particular. Mas.... A polícia não contrata detetives particulares. 

─ Eu sou um detetive consultor, o único do mundo, eu inventei a função. 

─ E o que isso quer dizer? 

─ Que quando a polícia não sabe o que fazer, ou seja, sempre, me consulta. A polícia não consulta 

amadores! 

Olham-se ironicamente, Sherlock Holmes, o detetive, fala ao seu companheiro John Watson. 

─ Quando te vi ontem pela primeira vez eu disse Afeganistão ou Iraque. Você pareceu surpreso. 

─ Sim como sabia? 

─ Eu não sabia e aí vi seu corte de cabelo, o jeito que anda é militar. E sua conversa quando entrou na 

sala é diferente do habitual. Disse que estudou em Parkinson, um médico militar é óbvio.  Seu rosto 

está bronzeado, mas sem bronzeado acima dos pulsos. Esteve fora do país, mas não de férias.[...]  

─ Você disse que eu fazia terapia... 

─ Você é psicossomático humano, é claro que faz terapia. E então quanto ao seu irmão. O seu celular 

é caro, acessa e-mail, toca MP3 e procurava alguém para dividir um quarto? Não gastaria dinheiro 

com isso. Foi um presente. Tem muitos arranhões. Esteve no bolso com chaves e moedas [...]. Então 

ele pertencia a alguém. A próxima é fácil.  

─ A inscrição (havia um nome gravado no celular) 

─ Harry Watson, claramente um membro da família que te deu o celular. Não é seu pai, é o celular de 
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um jovem. Poderia ser seu primo, com certeza é alguém mais próximo a você. Pelo custo do celular é 

da esposa e não de uma namorada. Deve ter sido dado recentemente a ele, o modelo só tem 6 meses, 

casamento com problemas. Ele deu o celular para você. Se ela o tivesse deixado ele teria ficado com 

ele. As pessoas são sentimentais, mas não, ele queria se livrar do celular. Ele a deixou. Ele deu o 

celular para você, um jeito de dizer para manter contato. Está procurando um lugar barato, mas não 

foi pedir ajuda ao seu irmão. Isso indica que tem problemas com ele. Talvez gostasse da esposa dele, 

talvez não gostasse do alcoolismo.  

─ Como você poderia saber do alcoolismo? 

─ Foi um tiro no escuro, mas um bom. A entrada do carregador tem pequenas marcas de arranhado. 

Toda noite ele coloca para carregar, mas as mãos estão tremendo, não se vê marcas assim nas mãos 

de um homem sóbrio e sempre na de um bêbado. 

─ Viu você tinha razão – complementa Holmes 

─ Eu tinha razão? ... Eu tinha razão do quê? 

─ A polícia não consulta amadores! 

─ Isso foi incrível.... – completa Watson. 

 

Outra série atual com a presença da personagem-detetive é Elementary. Em sua 

primeira temporada, no episódio um (Piloto), conhecemos também o processo de raciocínio 

do detetive de maneira bastante clara. Utilizando-se de outra personagem, o produtor sempre 

insere um diálogo no qual há o questionamento de como o detetive chega às conclusões. 

Nesse primeiro episódio, Holmes é apresentado como alguém que se envolveu com drogas em 

Londres e vai morar em Nova York. O pai contrata uma ex-médica para acompanhar sua 

reabilitação. É Joan Watson. No primeiro crime a ser desvelado, a polícia acredita que uma 

mulher foi assassinada por seu marido, mas Sherlock vai desconstruindo as assertivas da 

polícia e inicia a sua própria investigação. Dialogando com Joan Watson, Holmes revela o 

trabalho de sua mente, surpreendendo-a: 

 

ELEMENTARY – TEMPORADA 1 / EPISÓDIO I 

 

─ Como você faz isso? – pergunta Watson 

─ Isso o quê? – respondeu Holmes 

─ Adivinha.                                    

─ Eu não adivinho, eu observo, e uma vez observado, eu deduzo.   

─ Você disse que pelas minhas mãos eu era cirurgiã...     
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─ Mão no singular, na verdade. Suave, sem calos e um leve aroma de cera de abelha. Muitos 

cirurgiões, como você sabe, usam a cera de abelha para proteger as mãos da desidratação das 

repetidas lavagens. Você não é mais cirurgiã, mas ainda mantém o hábito e quanto a ter deixado a 

carreira médica para ser uma acompanhante acho que se deve ao fato da vida ter tirado alguém 

próximo. E a morte dele ou dela levou a fazer mudanças drásticas em sua vida. Estou perto? 

 

Para que possamos comprender a complexidade do jogo holmesiano de 

desvendamento do enigma, precisaremos abrir espaço para analisar, mesmo que de maneira 

tímida, como esse método percorre as categorias de dedução, indução e abdução propostas por 

Pierce (2000) no âmbito da Semiótica que, segundo o autor, podem ser aplicadas em outras 

áreas de conhecimento.  

Os três tipos de inferêrencias apontadas foram estudadas por Charles Pierce, no século 

XIX, quando havia uma persistente preocupação em classificar argumentos e verificar a 

condição de verdade nos métodos das Ciências. Ele apresenta a teoria dos três ―tipos‖ de 

raciocínio com padrões semelhantes a um processo de conhecimento. O primeiro movimento 

que se deve fazer é tornar claro o pensamento, as ideias. Dominar tensões nos permite um 

sólido alicerce, o que resultará em um pensamento poderoso. ―O cérebro do homem é como 

um pequeno sótão vazio, é preciso mobiliá-lo. Um tolo pega todo e qualquer traste velho que 

encontra pelo caminho, de modo que o conhecimento útil fica de fora por falta de espaço.‖ 

(DOYLE, 2016, p. 24). A Ciência da Dedução e Lógica, criada por Doyle, introduziu no 

inquérito policial um método de extremo rigor científico que até então não se destacava nas 

páginas de um livro. 

O método em si não é apenas dedutivo (do geral para o particular) ou indutivo (do 

particular para o geral), ele é também abdutivo. Podemos afirmar então que na perspectiva 

Semiótica há um método de experimentação completo, que se articula com o de composição 

iniciado por Poe. Em síntese, Holmes começa examinando, anotando, confrontando dados 

observáveis (indução), passa a seguir uma hipótese buscando ligar causas e efeitos (abdução), 

demonstra suas hipóteses e suas consequências por meio da dedução.  

O encontro dos dois companheiros é significativo de suas personalidades.  Holmes 

começa pela observação física de Watson: corte de cabelo, jeito de andar. Depois, a partir de 

uma informação dada: ―estudei em Parkinson‖, Holmes articula seus conhecimentos gerais 

(quem estuda em Parkinson é médico) que somados à observação primeira deduz que Watson 

é um médico militar. Ele realiza um raciocínio dedutivo. Dedução é o procedimento pelo qual 
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as consequências da hipótese são investigadas. É algo experienciável. É dos três tipos de 

inferência o mais simples, parte de uma premissa maior (Parkinson-medicina) para o menor 

(médico-militar). Por não acrescentar nada além do que já é conhecido, é pouco criativo, mas 

é útil para aplicar regras gerais em casos particulares.  

Os apontamentos na sequência mostram que Watson se afastou da familia, que tem um 

ferimento de guerra e que apesar de ter um irmão que poderia ajudá-lo, ele procura um 

apartamento para dividir. O fato particular é exatamente a busca por um apartamento a ser 

dividido, e Holmes recorre ao pensamento indutivo. Indução ou inferência sintética se refere a 

um fato particular do qual se tira uma conclusão genérica. Iniciada por uma hipótese, ela é 

baseada unicamente em fatos. Nela, o estudo da hipótese sugere a experimentação. É o nome 

que Peirce atribuiu ao procedimento de testar experimentalmente a hipótese. É, então, a 

inferência de uma regra a partir de um resultado. Parte do menor para a maior. Analisando 

todos os detalhes postos no diálogo, há uma teoria maior implicita, não de Watson sob a 

averiguação do detetive, mas do detetive e sua função dentro da narrativa: ―A polícia não 

consulta amadores!‖ É com essa amarração dialógica que o produtor mostra o percurso 

investigativo e o método (vivo) do detetive.  

É um processo abdutivo dentro das etapas do raciocínio. Podem existir várias 

hipóteses para explicar a função de Holmes a partir dos fatos observados, porém uma hipótese 

pode explicar melhor do que outras: é um detetive de mente privilegiada. Esse raciocínio é 

abdutivo.  Abdução ou hipótese é iniciada a partir de fatos e sem uma teoria anterior à 

apuração dos dados, apesar de ter a suposição como característica necessária para explicar os 

fenômenos. Nela, a consideração de todos os dados sugere uma hipótese. Peirce (2000) 

também a considera o Argumento originário, porque das três formas de raciocínio é a única 

que sugere evolução, inovação, criatividade. De maneira mais detalhada, a abdução se dá 

diante de um fato curioso, que pode ser explicado pela suposição de que se trata de caso 

particular de certa regra geral. 

Na série Elementary, as inferências pierceanas estão presentes. O processo de dedução 

é melhor representado pela polícia que atribui o assassinato ao marido (premissa geral: grande 

parte dos assassinatos de mulheres que têm um marido ou companheiro são cometidos por 

eles). É uma premissa geral para o caso específico: o crime investigado. O detetive segue esse 

raciocínio, mas avança para as outras inferências: na investigação sob a ótica da indução, o 

Holmes observa fatos que excluem o esposo como criminoso (em razão do tamanho da 
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pegada, das marcas das mãos no assassino no pescoço da vítima), particularizando a 

averiguação; a hipótese de o esposo ser o criminoso é possível, mas o detetive aprofunda sua 

investigação com base na abdução: outras variáveis são possíveis, mas a mais coerente é que 

não tenha sido o esposo. E com isso vai, ao contrário da polícia – que tem um suspeito e faz 

tudo para enquadrá-lo no crime – Sherlok analisa todos os fatos que flutuam ao redor do 

ocorrido.  

 

Adaptação às séries para a TV 

 

A adaptação de uma obra literária para a tela de cinema ou para a televisão deve 

preservar os pontos essenciais de origem do texto literário. Entre a escrita e a exibição há um 

difícil intervalo de tradução que será, a partir da linguagem fílmica, a obra escrita em imagens 

que se movimentarão e ganharão contornos na tela. Lipovetsky e Serroy (2015) destacam que 

há um movimento sincrônico que envolve os meios de comunicação, as tecnologias, a 

economia, a cultura, o consumo e a estética, os quais têm a mesma dinâmica do cinema, e 

abrangência global. Parafraseando e coadunando com Lefevere (1985) e Stam (2006), as 

reescrituras adaptam (manipulam até certo ponto o original) normalmente para adequá-las ao 

contexto de chegada, respeitando-se suas correntes ideológicas ou literárias dominante na 

época, mas esse processo não acarreta somente perdas, ele revigora e alcança um público que 

talvez não tenha acesso ao texto escrito. Ou ainda como afirma Araújo  

 

[...] um texto funciona como eco das vozes de seu tempo, da história de um 

grupo social, de seus valores e crenças, preconceitos, medos e esperanças. 
As relações textuais nos evidenciam que um texto literário não se esgota em 

si mesmo, ou ainda, um texto pluraliza seu espaço nos paratextos, 

multiplica-se em interfaces, projeta-se em outros textos ou repetem-se em 
alusões, plágios, paródias e citações. (ARAÚJO, 2011, p. 14). 

 

No primeiro episódio de Sherlock, deparamo-nos com a complexidade da personagem 

e com a preocupação de seus criadores em mostrar ao telespectador como funciona a cabeça 

do detetive pela voz de outros personagens, em especial John Watson. Quando Watson 

pergunta: ―como você chegou a isso?‖, ou ―como eu não vi isso‖, traz à luz o pensamento do 

detetive. A função do parceiro do detetive não é apenas a de narrador, ele é também a voz dos 

leitores e espectadores que acompanham os passos do detetive, ou seja, é um dispositivo 

literário. Na série Sherlock, transposta para uma Londres atual, o que se ressalta é o método, 
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como se o detetive fosse realmente uma extensão sua. Como na cena com os dois personagens 

no táxi que tem a primazia de mostrar ao leitor como a personagem principal utiliza as 

categorias de Pierce (2000) para investigar.  

Em Elementary, há o que podemos chamar de transgressão, pois o companheiro de 

Holmes é uma mulher – a Dra. Watson. No episódio um, há um quarto do pânico, que nem o 

marido sabia da existência, onde está o corpo de uma mulher. Holmes percebe um aclive de 1 

a 5 graus no piso e com isso deduz que há um quarto onde o corpo está. É um assassinato 

cometido em um quarto fechado como em Os crimes da rua Morget, de Poe, mas Doyle não 

quer dar uma solução fantasiosa ao crime. Não é um macaco, um fantasma ou algo assim, é 

um complexo plano do assassino que será desvendado ao final.  

 

Considerações Finais 

 

 As adaptações alimentam a curiosidade do espectador em relação do texto-fonte, e os 

transforma em leitores em potencial, aquecendo o mercado literário. Por outro lado, um 

mercado literário aquecido chama a atenção das redes de televisão para adaptar obras, 

gerando, assim, um ciclo artístico-cultural interessante, pois tem o poder de alcançar novos 

públicos que não têm o hábito de leitura.  

As duas séries: Sherlock e Elementary são roteiros que se centram nas histórias de 

Holmes, contudo não necessariamente, os fatos nelas apresentados se inspiram nas histórias 

criadas por Arthur Conan Doyle, isto é, não seguem literalmente seus textos, ou mesmo a 

sequência dos contos e romances publicados.  

A ambientação na Londres atual (Sherlock) ou mesmo na cidade de Nova York 

(Elementary) pode ser considerada uma inovação, assim como a inserção de uma mulher 

como parceira do detetive que realmente é um fato novo e que só é possível nos dias de hoje.  

Os protagonistas carregam algumas características retiradas da narrativa escrita, mas elas são 

estereotipadas – como a arrogância e intolerância de Holmes. Predominam também a ação e 

os efeitos audiovisuais esmerados. Mas o que podemos afirmar é que sem dúvida o método de 

investigação, continua como Conan Doyle o concebeu.  

A personagem-detetive em ambas as séries possuem a capacidade dedutiva semelhante 

à do detetive dos romances e contos doyleanos. Parafraseando Umberto Eco toda a narrativa 

se apoia no conhecimento prévio que o leitor tem da realidade. Quando Watson narra a cena 
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de um crime lida no livro, possibilita que cada leitor imagine a sua própria cena. Nas mídias 

audiovisuais, esse processo é outro: os produtores realizam grande parte do trabalho do leitor: 

apresentam todos os detalhes do assassinato na cena. O fato já está dado (o gênero da vítima, 

objetos que remetem à sua classe social, à idade aproximada, ao cenário, etc.). Muitas 

questões que seriam respondidas no livro lentamente podem ser absorvidas no cinema ou na 

televisão em segundos. Na leitura estabelecemos nosso ritmo, na tela não temos esse controle. 

Na narrativa policial, o crime é um fato quase que instantâneo, se visto no escopo de uma 

investigação, e é essa narrativa que transformará o enigma em solução.  

Nas histórias criadas por Doyle, o caminho mental de Holmes eleva a narrativa, 

criando em cumplicidade com o leitor (na figura de Watson), sem, no entanto, subestimá-lo. 

Isso porque, mesmo que o detetive enxergue a solução antes de todos, o leitor continua seu 

percurso em outro ritmo, mas ele chegará a uma resposta possível, lógica, plausível do que 

aconteceu. Nesse sentido, o pensamento de Doyle, expresso em sua autobiografia, reafirma 

seu objetivo de escritor: não se deve desdenhar da capacidade de dedução do leitor, ele 

merece, percorrer o mesmo caminho que Holmes. Apenas cada um chegará à solução em seu 

próprio tempo, sendo que soluções desprovidas de lógica são inaceitáveis.  
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MANUTENÇÃO DA DOMINAÇÃO POR TRÁS DA CRÍTICA A SISTEMAS DE 

DOMINAÇÃO NA LITERATURA E NO CINEMA 

 

Danielly Cristina Pereira Vieira  

(UFPE) 

 

Introdução  

 

Embora seja uma das questões que torna difícil a definição de literatura, o caráter 

ficcional da obra literária é frequentemente aludido. Atualmente é defendida a concepção de 

que tanto a realidade quanto a ficcionalidade estão intimamente associadas no texto literário. 

A linguagem – no caso, mais especificadamente, a literária – seria, portanto, o instrumento de 

abstração da realidade humana agindo através dos chamados ―efeitos do real‖ (REUTER, 

2002, p. 18). Vale ressaltar que a tensão entre ficção e realidade também se deu durante o 

desenvolvimento do cinema. No entanto, é preciso dizer que, mesmo com uma diferenciação 

mais marcada, a tensão entre realidade e ficção, segue persistindo no cinema tendo em vista 

que ―essa ambiguidade de relação entre o real objectivo e a sua imagem fílmica é uma das 

características fundamentais da expressão cinematográfica‖ (MARTIN, 2005, p.25). 

É nesse sentido, da arte como referência à nossa realidade, que Jean Paul Sartre 

([1948] 2004) afirma que a ―função do escritor é proceder de modo que ninguém possa 

ignorar o mundo nem alhear-se dele‖ (p. 21). Nessa perspectiva, volta-se para a dimensão 

sociocultural não só da literatura, mas das artes em geral. Assim, toda obra artística é um ato 

político, independentemente de tematizar ou não questões sociais ou de ter ou não um 

objetivo político. Dessa forma, acredita-se que, além dos escritores, diretores também 

transparecem as suas próprias crenças e estilo na produção cinematográfica que pode, 

inclusive, diferenciar dos existentes nas obras que os inspiram ou que buscam adaptar. Além 

de que, do ponto de vista do público, ―a nossa percepção e apreciação das técnicas 

cinematográficas e literárias não é transcendente nem a-histórica‖ (MCGEE, 1997, p. 13 

[tradução nossa]). Aludimos, então, para a conceituação de visão em contraponto presente em 

Edward Said (1993) – voltar-se para um texto entendendo os elementos envolvidos na 

representação, levando em conta o contexto histórico da obra e sua recepção tanto à época, 

quanto numa perspectiva diacrônica. Para isso, um exercício necessário seria ampliar a 
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perspectiva de análise das obras ―de forma a incluir o que antes era forçosamente excluído‖ 

(SAID, 1993, p. 104), exercício o qual esse artigo pretende realizar. Assim, busca-se analisar 

contrapontualmente duas obras artísticas do século XX: Coração das Trevas (1902), de 

Joseph Conrad, e Apocalypse Now (1979), dirigido por Francis Ford Coppola, tradução 

intersemiótica do romance. Objetiva-se analisar a representação do Outro em ambas voltando-

se principalmente para os espaços de silêncios e silenciamentos presentes. Para tal, 

buscaremos trabalhar criticamente a aparente contradição presente nas obras: serem críticas a 

sistemas de dominação sem, no entanto, abrir espaço para o dominado. Escolhe-se analisar a 

representação desses indivíduos pois trata-se de um conceito controverso, com dupla 

possibilidade, podendo se referir ao ―'falar por', como ocorre na política‖ ou referir-se a uma 

―re-presentação‖ (SPIVAK, 2014, p 39) mais presente nas artes, mas que acreditamos serem 

percepções indissociáveis do termo, além de serem a chave para o entendimento de toda uma 

estrutura que sustentou e sustenta sistemas de dominação. 

 

Questões Intersemióticas 

 

Ainda hoje há uma celeuma no que diz respeito às relações entre literatura e cinema. 

Questões sobre tradução intersemiótica, possibilidades de adaptação e o simples fato do 

cinema buscar na literatura inspiração para se realizar, suscitam diversos questionamentos. 

Neste artigo, trabalharemos com a visão de que há uma certa naturalidade nessa relação tendo 

em vista que a literatura ―é um sistema ou subsistema integrante do sistema cultural mais 

amplo, que permite estabelecer relações com outras artes ou mídias‖ (CAMPOS, 2003, p. 9). 

Salientando que, por haver uma diferença nas linguagens utilizadas, deve-se estimar e analisar 

as obras de acordo com os conceitos e valores particulares de cada campo artístico. 

Dito isto, no que diz respeito às relações de tradução intersemiótica, é natural o 

estranhamento, a primeira vista, das duas obras em questão devido a sua diferenciação: 

enquanto que Conrad trabalha com o mercantilismo colonial, Coppola aborda a Guerra do 

Vietnã. No entanto, mesmo com essa distinção narrativa, existem inúmeros elementos que 

corroboram para sua relação, já que a ―tradução intersemiótica ou transmutação consiste na 

interpretação dos signos verbais por meio de sistemas de signos não verbais‖ (JAKOBSON, 

1988, p. 64). Enfatiza-se, assim, que se trata de uma questão de interpretação, o que colabora 

com irrelevância dos debates acerca da fidelidade na tradução intersemiótica, pois além de 
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não haver a necessidade dessa fidelidade, tal percepção tenderia a constituir níveis de 

valorização entre obras artísticas, ou seja, seria dizer que uma obra (frequentemente a 

literária) seria mais valiosa que a outra (no caso, a cinematográfica), enquanto que, na 

verdade, ―literatura e cinema mantiveram entre si, ao longo do tempo, um conjunto de 

relações sob a forma de um circuito de mão dupla‖ (GUIMARÃES, 1997, p. 109). Assim, a 

adaptação não se encerra em uma transposição, pois ―ela pode gerar uma cadeia quase infinita 

de referências a outros textos, constituindo um fenômeno cultural que envole processos 

dinâmicos de transferência, tradução e interpretação de significados e valores histórico-

culturais (GUIMARÃES, 2003, p. 91-92). 

Nota-se que tanto em Coração das Trevas (1902), quanto em Apocalypse Now (1979), 

o contexto histórico muda – colonialismo europeu e Guerra do Vietnã –, mas que ambos 

representam dilemas pessoais dos homens brancos – o marinheiro Marlow e Kurtz – a serviço 

de sistemas de dominação – o colonial sistema mercantilista belga e o governo norte-

americano – que constantemente os confrontam com os horrores de tais contextos, numa 

crítica que objetiva expor os males das missões civilizadoras apregoadas primeiramente pelo 

sistema colonial e reiteradas pelo imperialismo norte-americano. Isso se dá, pois: 

 

Afinal, livro e filme estão distanciados no tempo; escritor e cineasta não têm 

exatamente a mesma sensibilidade e perspectiva, sendo, portanto, de esperar 
que a adaptação dialogue não só com o texto de origem, mas com o seu 

próprio contexto, inclusive atualizando a pauta do livro, mesmo quando o 

objetivo é a identificação com os valores nele expressos (XAVIER, 2003, 
p.62). 

 

No entanto, se tratando de uma tradução intersemiótica, há inúmeros pontos 

convergentes. Um deles, que reflete incomodamente uma (falta de) sensibilidade e 

perspectiva presente em ambas as obras é justamente o ponto de análise central deste artigo, a 

nomear: a representação do Outro e os espaços de silêncios presente em Coração das Trevas 

(1902) que são perpetrados em Apocalpse Now (1979) mesmo com 77 anos separando-as. 

 

O outro 

 

O enredo de Coração das trevas (1902) gira em torno da narração do marinheiro 

Marlow acerca da sua subida pelo rio Congo enquanto contratado por uma companhia belga 

de comércio até o encontro com Kurtz – um caçador e comerciante de marfim possuidor de 
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uma fama de excelência que tanto impressiona quanto causa receios e que precisa ser 

resgatado de volta à civilização. Nessa jornada, percebe-se que Marlow é frequentemente 

surpreendido por uma estranheza relativa ao local e seus habitantes que o intrigam e 

perturbam. Em uma das primeiras menções à terra africana, por exemplo, Marlow conta: 

 

Parti num vapor francês que fazia escala por todos os danados portos que 

eles lá têm, e, segundo percebi, só para desembarcar tropa e funcionários da 
alfândega. Ia observando a costa. É estar debruçado para um enigma, 

observar uma costa à medida que desliza ao longo do navio. Lá estava ela – 

risonha, macambúzia, convidativa, grandiosa, medíocre, insípida ou 

selvagem, mas sempre calada e com ar de quem nos diz um segredo: Vem cá 
e adivinha (CONRAD, 2000, p. 16). 

 

Assim, nota-se que a terra africana, para Marlow, é possuidora de características que 

se contradizem: ela é tanto risonha, quanto macambúzia; grandiosa e medíocre; insípida, mas 

seduz. Uma mistura de caracterizações que causam um divergir de sentimentos em si mesmo: 

―Só há que viver no meio do incompreensível e detestável também. Mas fascinante e capaz de 

actuar em nós. Como sabem, a fascinação do abominável.‖ (CONRAD, 2000, p. 8-9). 

Esse embricamento de sentimentos e caracterização são estendidas quase que por 

metonímia aos nativos dessas terras, como pode ser viso no seguinte excerto: 

 

A terra não parecia terrestre. (...) Não parecia terrestre e os homens... não, 

desumanos não eram. Bem pior do que isso – era a suspeita de não serem 
desumanos. Aos poucos se chegava a tê-la. E eles gritavam, saltavam, 

rodopiavam e faziam caretas que eram um horror; embora nos assustasse a 

sensação de terem uma humanidade – igual à nossa –, a ideia de termos um 

parentesco remoto com aquela selvagem e apaixonada refrega. Feia. 
(CONRAD, 2000, p. 44). 

 

Percebe-se que enquanto a terra africana sequer parece terrestre, o homem africano por 

extensão não parecem humanos. E é justamente a suspeita de que eles sejam tão humanos 

quanto o homem branco que causa um torpor e um desassossego que tende a desestabilizar 

momentaneamente o seguro lugar do dominador que traçou uma distinção entre o ―eu‖ e o 

―eles‖, que tende a deteriorar essa fronteira aparentemente tão rígida e intransponível. 

Marlow, assim, segue, de seu lugar como homem branco, representante do colonialismo 

mercantilista, a traçar a imagem do corpo negro africano: ―Já de longe se lhes via o branco 

dos olhos. Gritavam, cantavam; os corpos escorriam suor e os rostos pareciam máscaras 

grotescas (...)‖. (CONRAD, 2000, p. 17). 
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Percebe-se que todas as representações do nativo africano recaem sob o olhar do 

marinheiro Marlow, que o faz como uma extensão do pensamento europeu para com os seus 

subjugados. Dessa forma, a pergunta de Stuart Hall (2011) ―como nós temos sido 

representados‖ (p. 109) é de grande importância para se pensar essa obra. O teórico afirma 

que ―as identidades são construídas por meio da diferença e não fora dela‖. (HALL, 2011, p. 

110). Ou seja, enquanto que o marinheiro branco é Marlow, o comerciante branco é Kurtz, o 

nativo é o negro, o selvagem. O próprio não nomear diz muito acerca da imagem projetada do 

nativo, mas nota-se que a questão de representação vai além da (ausência de) nomeação, pois 

há, na obra, outros personagens que não são nomeados, como os companheiros do primeiro 

narrador – os ouvintes da história que Marlow (um desses personagens) narrará: 

 
O director da Companhia era nosso capitão e anfitrião. De costas, com os 

olhos postos no mar, a nós quatro inspirava simpatia. Em todo o rio nada 

havia mais náutico do que ele. Tinha ar de piloto de barra, o que entre 

marinheiros quer dizer confiança personificada. (…) O advogado – o melhor 
dos camaradas – era homem com tantos anos e virtudes que lhe dávamos 

direito à única almofada e a estender-se no único tapete do convés. O 

contabilista já tinha à frente a caixa do dominó e divertia-se a fazer 
construções com pedras de osso. Marlow, esse estava à popa com as pernas 

cruzadas e encostado ao mastro da catita. Era um homem de rosto cavado, 

tez lívida e tronco hirto, com ar ascético de ídolo (…) (CONRAD, 2000, p. 

5). 
 

Como já mencionado, a problemática desse artigo é a questão da representação. 

Comparemos, assim, a representação desses homens brancos com o homem africano: ―(...) eu 

também precisava de andar em cima do selvagem que fazia de fogueiro. Era um exemplar 

aperfeiçoado; (…). Eu via-o de cima e, palavra de honra, tão edificante era olhá-lo como um 

cão de calções e chapéu de plumas a dançar nas patas de trás‖ (CONRAD, 2000, p. 45, grifos 

nossos). Enquanto os homens brancos, representantes do sistema de dominação são 

representados por um dos seus – tanto o narrador da história quanto próprio Conrad –, o negro 

é unicamente representado também por esse ―nós‖ que o exclui para existir, objetificando-o, 

animalizando-o e marcando-o como o polo negativo desse sistema maniqueísta. 

É nessa perspectiva que Edward Said (1993) bem resume a condição de Joseph 

Conrad, refletida no marinheiro Marlow. Percebe-se, logo pelo título da obra a carga negativa 

que o sistema de dominação possui para o autor. Quanto mais Marlow adentra no contexto da 

dominação européia, mais violência, barbárie e horror ele encontra. Mas essa consciência não 

o impede de seguir retratando os africanos de forma desumanizada e animalizada, afinal, eles 
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ainda constituem o Outro, o outro lado da moeda da civilização/barbárie. ―Pois, se é verdade 

que Conrad enxerga ironicamente o imperialismo (...), também é verdade que ele escreve 

como homem cuja visão ocidental do mundo não ocidental está tão arraigada a ponto de cegá-

lo para outras histórias, outras culturas e outras aspirações. (…) (SAID, 1993, p. 19). 

Isso ocorreria, pois, como explica Stuart Hall (2011), ―as identidades estão sujeitas a 

uma historicização radical, estando constantemente em processo de mudança e 

transformação‖ (p. 108). Dessa forma, o teórico enfatiza que a questão da representação, 

suscitar qustões que ―têm tanto a ver com a invenção da tradição quanto com a própria 

tradição‖ (p. 109). Concorda-se com Hall, particularmente, quando este destaca o fato da 

tradição ser uma invenção, ou seja, uma construção perpetrada pelo discurso no qual se 

pautaram a identidade dos povos no decorrer da história através de exercícios de poder.  

Essa perspectiva é corroborada pela visão estruturalista de Laclau (1990) quando este 

diz que ―a constituição de uma identidade é sempre baseada na exclusão de algo e no 

estabelecimento de uma hierarquia violenta entre os dois polos resultantes: forma / matéria, 

essência / acidente, preto / branco, homem / mulher etc.‖  (p. 32 [tradução nossa]). Ou seja, o 

segundo termo carrega a marca da diferença contrastante enquanto que o primeiro é o termo 

essencial, primevo, não marcado.  

Sendo essa marcação um exercício de poder e exclusão ―elas são o resultado não de 

uma totalidade natural inevitável ou primordial, mas de um processo naturalizado, 

sobredeterminado, de ‗fechamento‘‖ (HALL, 2011, p. 111). Essa naturalização, extremamente 

perigosa, ajuda a responder as já mencionadas perguntar de Hall (2011) sobre a representação 

que, agora, estendemos para a obra: como o negro africano foi representado? Como essa 

representação afeta a forma como eles eram vistos e como o são hoje? Como essa 

representação afetou e afeta a forma como eles próprios podem se representar? Eles podiam e 

podem se representar? O que os seus silêncios, na obra, transparecem? 

Coração das trevas é uma obra de 1902, período no qual a colonização europeia na 

África, a exploração do negro e da terra vigorava. Podemos dizer que Coração das Trevas 

(1902) segue a corrente de seu tempo tematizando as questões da dominação, mas escolhe 

expor ao grande público europeu os horrores desse mercantilismo colonial, expor a realidade 

cruel de uma missão ainda entendida positivamente como civilizadora – diferente do 

pensamento contemporâneo que exaltava a experiência colonial e negava toda a sorte de 

sofrimentos que as populações dominadas sofriam. O que salienta-se nesse artigo é a 
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incapacidade de Conrad de ir além da imagem do negro apenas como seu Outro subjugado, 

desumanizado e traduzir essa visão na sua obra através da sua representação silenciada – só 

não silenciosa pois a figura do negro está presente entorno de barulhos e gritos frutos 

principalmente da violência – e disforme que foi perpetrada e que seguiu distorcendo a visão 

Ocidental do negro. Kurtz, o comerciante e caçador de marfim, profissional idealizado do 

mercantilismo colonial, morre, mas sua voz ecoa até hoje. É na sua voz, é no seu ―O horror! O 

horror!‖ (CONRAD, 2000, p. 85), que são materializados os absurdos da dominação e não na 

boca dos ditos selvagens, a-históricos, silentes, já que, nesse contexto, apenas a eloquência 

imperialista seria capaz de reverberar por entre a tecitura dos tempos. Assim, deve-se atentar 

que a dominação nunca é só física, mas psicológica, intelectual. Dessa forma, vemos a força 

que a representação negativa do Outro possui num quadro global, já que após o fim do 

sistema colonial, nota-se uma perpetração do imperialismo e da visão desdenhosa que o novo 

centro – nomeadamente os Estados Unidos da América – possuem do seu Outro – o não 

homem-branco-norte-americano. É em concordância com esse pensamento que iremos nos 

voltar para a representação do Outro, neste caso, do vietnamita, no filme Apocalypse Now, 

película baseada no romance analisado. 

Como já defendido nesse artigo, Apocalypse Now (1979) é uma adaptação do romance 

Coração das Trevas (1902), de Joseph Conrad. No entanto, o filme nos transporta não à selva 

congolense, colônia do imperialismo belga – situação contemporânea à Conrad –, mas para 

um contexto contemporâneo ao diretor Francis Ford Coppola: a Guerra do Vietnã – conhecida 

nesse país como Guerra de Resistência contra a América.  

Conrad, sujeito colonial, ao escrever Coração das trevas (1902) encontrava-se 

embebecido em uma atmosfera que respirava o colonialismo, entretanto, na medida do 

possível, já tece criticas a esse sistema de dominação. Diferentemente da obra literária, o 

filme Apocalypse Now (1979) foi concebido num mundo recentemente pós-colonial, cujas 

feridas do colonialismo ainda encontravam-se abertas e cujos sobreviventes lutavam para se 

reerguer e por serem, finalmente, entendidos pelo mundo como indivíduos, cidadãos. Além 

disso, o mundo Ocidental já havia vivido duas grandes guerras nesse meio tempo, cuja 

exclusão, massacre, subjugamento e menosprezo do Outro, foi, inclusive, bandeira do 

fascismo alemão – polo derrotado da Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto, é de se 

esperar que os erros do passado, ainda bem nítidos no imaginário da humanidade, não fossem 

repetidos. No entanto, como bem salienta Said, ―o que Conrad via como futilidade latente na 
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filantropia imperialista – cujas intenções incluíam ideias como ‗tornar o mundo seguro para a 

democracia‘ – o governo americano ainda é incapaz de perceber, quando tenta implementar 

seus desejos em todo o planeta, sobretudo no Oriente Médio‖ (SAID, 1993, p. 20). 

No que diz respeito à intervenção militar estadunidense no Vietnã, sabe-se que, por 

trás, estava uma ideia da pressuposta luta norte-americana por difundir suas noções de 

democracia, política e economia, que apregoava o controle e redução do comunismo – 

movimento que se expandia pelas ex-colônias asiáticas através da promoção dos soviéticos 

em guerrilhas locais. Sendo assim, percebe-se que, se houve uma missão civilizadora no 

período colonial, nesse contexto existia uma espécie de missão salvadora que, supostamente, 

ansiava por libertar essa população dos males do comunismo, mesmo que isso significasse 

dizimar toda uma comunidade. É de se notar, então, as semelhanças entre ambas empreitadas. 

Nessa perspectiva, Apocalypse Now (1979) segue os passos de Coração das Trevas (1902) na 

medida em que busca criticar a Guerra do Vietnã e seu sistema de dominação repleto das 

evidências falsificadas que buscavam validação popular da empreitada. O filme seria, assim, 

uma alternativa à narrativa oficial estadunidense. 

Nota-se que o filme buscou trabalhar a guerra em si, utilizando os efeitos visuais 

disponíveis à época, além de cenas com um certo apelo cômico – como a do surf entremeado 

por tiros e bombas e da inserção das coelhinhas da Playboy, o uso de drogas alucinógenas – 

que, na verdade, demonstram aspectos da esquizofrenia estadunidense no que diz respeito à 

guerra. Desse modo, essa conjuntura daria ao filme uma aura mais leve, com o aspecto 

político menos óbvio e mais voltada ao entretenimento. Por outro lado, percebe-se uma 

preocupação em dosar esse entretenimento com a reflexão filosófica acerca da guerra e dos 

malefícios psicológicos que ela acarreta. O início do filme, por exemplo, é composto por uma 

luta psicológica de Willard (inspirado no marinheiro Marlow de Corand) consigo mesmo: 

uma incongruência psíquica entre a vontade de estar em casa e a vontade de voltar para a 

guerra e cumprir o seu dever patriótico que culmina no desejo por uma nova missão. Além 

disso, a jornada empreendida por ele, permeada por esse alívio cômico e por cenas com maior 

tensão, cumina na representação do êxtase da loucura: no encontro com o coronel Kurtz, 

ensandecido pelos horrores da guerra e que eleva esses horrores a nível máximo. É nessa 

perspectiva que Peter Cowie, em The Apocalypse Now book (2001) afirma que: 

 
Apocalypse Now é uma releitura do pequeno clássico de Joseph Conrad, O 

Coração das Trevas. Situado no Vietnã durante a guerra em 1968. É a 

intenção do cineasta criar um filme extenso, espetacular que, contudo, seja 
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rico em tema e questionamento filosófico sobre a mitologia da guerra; e a 
condição humana… (…)  A intenção é fazer um filme que é de um escopo 

muito mais amplo; e fornece ao público uma alegre jornada até a natureza do 

homem, e sua relação com a Criação. (COWIE, 2001, p. 35-36 apud SILVA, 

2015, p. 43) 
 

A perspectiva de Peter Cowie corrobora com a desse artigo na medida em que 

defendemos que Apocalypse Now (1979), tal como Coração das Trevas (1902), fala para o 

público dominante, ou seja, para o norte-americano, tal como Conrad se dirige ao europeu 

colonial. Esse direcionamento do discurso influencia diretamente o aspecto que mais nos 

interessa: a representação do Outro.  

Diferentemente do livro, por tratar-se de outro suporte, o filme é essencialmente 

visual. A linguagem verbal, no caso oral, só é utilizada nos diálogos e digressões dos 

personagens. Enquanto que o livro, constituído pela linguagem verbal escrita, utiliza as 

palavras para descrever os ambientes e as pessoas que deles fazem parte, o filme mostra 

através da captação da câmera e dos seus efeitos. Dito isso, percebe-se que, enquanto que em 

Coração das Trevas (1902), o negro é um elemento aludido com certa frequência – mesmo 

que de forma pejorativa, como já demonstrado; o vietnamita, em Apovalypse Now (1979), 

passa o mais despercebido possível, mesmo o contexto sendo de guerra com essa população e 

no próprio Vietnã.  

A título de comparação, os personagens principais são todos membros do exército 

estadunidense. O capitão Willard – inspirado em Marlow –, possui quase 8 minutos nas cenas 

iniciais apenas mostrando seu impasse psicológico e sua vontade de ser contemplado com 

uma nossa missão e, mesmo que não seja um personagem possuidor de um grande número de 

diálogos, sua expressão e seu pensamento são cruciais para o filme. Em segundo lugar, tem-se 

o coronel Walter E. Kurtz. Personagem emblemático, é constantemente caracterizado durante 

a narrativa fílmica. Descrito como um homem que outrora fora brilhante, bom, humanitário, 

esperto, com senso de humor, oficial de primeira linha, possuidor de incontáveis 

condecorações, careira militar impecável, mas que se tornou irracional, que caiu na tentação 

de ser um deus para os nativos – o que é dito como se fosse algo fácil, que seja esperada a 

possibilidade de que os nativos idolatrem um estadunidense – e que estaria enlouquecido a 

partir do momento que não aceita mais as ordens norte-americanas e proclama seu próprio 

pequeno império no Camboja.  

Nesse ponto, sendo a missão de Willard assassinar o coronel, um dos membros do 

exército chega a mencionar que isso seria uma medida para se acabar com ―extremo 
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preconceito‖. É verdade que Kurtz domina os nativos e os controla violentamente, mas nota-

se uma ponta da missão salvadora nesse aspecto tendo em vista que os próprios membros do 

exército, durante o filme, destilam preconceitos contra os vietnamitas através de 

nomenclaturas pejorativas – incluindo selvagem, comum na narrativa conradiana. Por fim, há 

os quatro companheiros de missão de Willard: Chef – um chef de cozinha de Nova Orleans, 

Lance – um surfista profissional –, Clean – um adolescente do Bronx – e Phillips – o capitão 

do barco. Todos são brevemente caracterizados e possuem mais caracterizações atribuídas no 

decorrer do filme. 

Enquanto isso, do lado vietnamita, as primeiras cenas com nativos ocorrem com cerca 

de 25 minutos transcorridos. A cena é um bombardeio aéreo, no qual os nativos são apenas 

figurantes, na qual os soldados americanos, em volta de corpos, reafirmam que estão naquele 

território para ajudar os nativos. Aos 30 minutos de filme, um vietnamita agonizando é 

captado pela câmera, mas como plano de fundo para o coronel demonstrar certa humanidade 

dando-lhe água, mas ironicamente esquecendo-o ao descobrir que dentre os rapazes 

estadunidenses encontra-se o surfista Lance, o que demonstra um total afastamento enquanto 

ser humano entre o coronel e os outros militares para com o vietnamita. 

Em seguida, perto dos 40 minutos, a câmera, em movimento, capta o que aparenta ser 

uma escola de vietnamitas e toda uma comunidade sumariamente bombardeada por cerca de 

10 minutos de cena, na qual apenas um vietnamita aparece interagindo – e não apenas sendo 

assassinado. Trata-se de uma mulher que surge, aparentemente pedindo ajuda, com uma 

criança. Mas a sua aparição é construída através de restritos murmúreos repetidos que não 

foram traduzidos e que encontram-se no plano de fundo da conversa entre os soldados 

estadunidenses que planejam novos ataques. 

Após essa cena, já com mais de 1h30 minutos de filme, há uma nova interação entre 

soldados estadunidenses e vietnamitas. O barco com os personagens principais cruza com um 

barco vietnamita que carrega alimentos, animais e algumas pessoas. Nesse contexto, os 

soldados fazem uma busca e por causa de um movimento brusco de uma vietnamita para 

proteger um filhote de cachorro, todos são brutalmente assassinados. Novamente, nessa cena, 

a fala dos personagens são restritos a murmúreos que não foram traduzidos, construídos como 

plano de fundo para o diálogo americano que consiste essencialmente em nomes pejorativos e 

incitação de violência, culminando em um questionamento desesperançado de Chef :―Vamos 

matar todos. Idiotas! Vamos estourar os miolos deles! Por que não? Jesus Cristo! Por que 
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não?‖. É notável, principalmente por essa fala de Chef que essa cena seria uma crítica à 

violência gratuita da guerra, já que esse foi um ataque totalmente desproporcional, haja vista 

que o grupo de vietnamitas não consistia em uma ameaça. No entanto, percebe-se que, quem 

realmente sofre nessa cena – a família vietnamita –, encontra-se em segundo plano, como um 

mero objeto motivador para o questionamento do soldado estadunidense, como se o seu pesar 

fosse o malefício da guerra à que o filme se refere.  

É ainda mais esclarecedor a posição inferiorizada do vietnamita em Apocalypse Now 

(1979) quando, em cerca de 2h de filme, o grupo encontra-se com uma família francesa que 

habita no centro da floresta em um casarão protegido. Durante cerca de 20 minutos há uma 

grande interação entre eles, diálogos contundentes e vigorosos e, inclusive, sexo. Essa 

sequência contribui para o efeito de escolha de silenciamento dos vietnamitas, tendo em vista 

que foi determinado dar voz para os franceses, como se eles fossem mais dignos de se 

manifestarem por serem possuidores da eloquência ocidental. 

Por fim, quando Willard encontra-se, finalmente, com Kurtz, a grande maioria das 

pessoas presentes são nativos, mas todos aparecem unicamente em caráter de figurantes – 

sejam vivos ou em pilhas de cadáveres ou apenas cabeças. Em contrapartida, há um 

americano, um fotojornalista, presente na cena que afirma documentar a guerra e que é 

inserido para que ocorra uma interação e diálogos nessas cenas enquanto Kurtz não é 

introduzido – o que corrobora com a tese defendida nesse artigo de que o nativo é envolto de 

silêncios e silenciamentos nessa representação fílmica. 

Por fim, é importante salientar que, a população das Filipinas, local no qual o filme foi 

gravado, foi utilizada como mão de obra local para a construção de diversos sets de filmagem, 

ao custo de cerca de 1 dólar por dia (SILVA, 2015). O que colabora com a tese de que a 

preocupação maior da crítica à Guerra do Vietnã se assemelha com a crítica conradiana ao 

colonialismo mercantilista: os horrores dos sistemas de dominação prejudicam o dominador, 

enlouquecendo-o, perturbando-o; enquanto que os nativos, o verdadeiro polo que sofre as 

investidas imperialistas, estão sempre em segundo plano. 

  

Considerações Finais 

 

Concluímos, em primeiro lugar, salientando que, como defende Said (1993), ―ler essas 

grandes obras do período imperial em retrospecto e numa heterofonia com outras histórias e 
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tradições em contraponto, lê-las à luz da descolonização, não significa minimizar sua grande 

força estética nem tratá-las de modo reducionista como propaganda imperialista‖ (SAID, 

1993, p. 212). Estendendo esse pensamento para a produção fílmica, compreendemos que 

criticar faltas em um filme à luz da crítica anti-imperialista, salientando as lacunas da crítica 

que o próprio filme se propõe a fazer, não significa minimizar a sua importância cultural e 

artística. No entanto, acreditamos que um ―erro muito mais grave é lê-las desvinculadas de 

suas ligações com os fatos políticos que lhes deram espaço e forma‖ (SAID, 1993, p. 212). 

Dessa forma, nesse artigo trabalhamos com as produções buscando encontrar, salientar 

e dar voz ao que foi (in)voluntariamente calado. Ou seja, nos voltamos tanto para o que está 

explícito no texto quanto para o que foi excluído, já que as produções são, essencialmente, 

reflexo de um momento histórico-cultural e que, por isso, suscitam diversas revisões em 

diferentes momentos (SAID, 1993). 

Deve-se, portanto, compreender ambas as obras como frutos de um encadeamento 

iniciado muito antes delas, no início do sistema colonial. E que, enquanto a obra literária 

critica o colonialismo mercantilista, mas sustentando à ausência de dignidade e 

individualidade do negro africano; o filme, segue cometendo os mesmos erros, mas de modo 

muito pior já que a crítica ao imperialismo que o filme se propõe a fazer – que não deixa de 

ser herdeira do mesmo processo imperialista vivido por Conrad – é sustentada por essa visão 

imperialista que des-historiza a população vietnamita, mesmo 77 anos depois da obra 

conradiana. Essa triste realidade é um possível sinal de que não conseguimos evoluir o quanto 

imaginamos com os nossos erros, já que, ―parafraseando Marx: os artistas não operam de 

maneira arbitrária, em circunstâncias escolhidas por eles mesmos, mas nas circunstâncias com 

que se encontram na sua época, determinadas pelos fatos e as tradições‖ (PLAZA, 2003, p. 5). 
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Introdução 

 

O trabalho aqui proposto e intitulado Homoerotismo, afetividade e simbologia no rito 

de passagem ―Pequeno Monstro‖ de Caio Fernando Abreu faz uma análise com o objetivo 

de contribuir com mais visibilidade acerca de obras literárias brasileiras com temáticas 

homoeróticas. 

O conto de Caio Fernando Abreu é marcado pelo rito de passagem numa relação 

íntima entre os personagens pequeno monstro e Alex, dois personagens que, em um primeiro 

instante, não apresentam qualquer vínculo afetivo e que, no decorrer da trama narratológica, 

acabam se aproximando e dando início a todo um processo ritualístico de relações sexuais-

carnais. Tomou-se como referência para esta pesquisa, teóricos como Michel Foucault, 

Georges Bataille, Octavio Paz; Jamake Highwater, Jean Chevalier e Carl G. Jung. É 

pertinente proferir que todo o arcabouço teórico utilizado fora usado como ferramenta 

fundamental para estruturar a pesquisa acerca da literatura homoerótica. 

Esta pesquisa privilegia a literatura de caráter homoerótico e cobiça desenvolver um 

trabalho que some à valorização da presença maior da diversidade sexual na Literatura 

Brasileira. Acreditamos que uma discussão como essa, leva a refletir sobre como não deixar 

passar o debate sobre o homoerotismo no âmbito literário acadêmico, em função de promover 

e estimular novos trabalhos analíticos que abordem temáticas de cunho homo, as quais, ainda 

hoje, são pouco exploradas no âmbito dos estudos literários. 

 

Homoerotismo e afetividade na construção do universo sexual em Pequeno Monstro 
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Ao falar de erotismo mergulhamos no universo da sexualidade e do desejo, pois em 

todo encontro erótico há um ser invisível e sempre ativo utilizando-se da imaginação e do 

desejo para satisfazer vontades e pulsões dentro de uma condição sexual.  

Na obra Pequeno Monstro, de Caio Fernando Abreu, há a presença de sentidos 

imaginados, pois a imagem é exercida pelo fio condutor dos sentidos, (―eu pensava numas 

coisas meio nojentas [...] um peito da negra Dina que eu vi uma vez na beira do tanque, uns 

gemidos de gente e rangidos de cama no quarto do Pai e da Mãe‖ (ABREU, 1988, p. 122-123) 

e, ao mesmo tempo, compulsivos (―abri a minha bunda com as duas mãos bem no lugar onde 

as ondas arrebentavam [...] deixando as ondas arrebentarem e a espuma morna do fim da tarde 

entrar pela minha bunda aberta‖ ABREU, 1988, p. 128), os quais configuram-se como 

elementos necessários para dar força as sensações de desejo eróticos. Vejamos o que PAZ nos 

diz sobre sentidos: 

 

Os sentidos, sem seus poderes, convertem-se em servidores da imaginação e 

nos fazem ouvir o inaudito e ver o imperceptível. Não é isso, afinal, o que 
acontece no sonho e no encentro erótico? Tanto nos sonhos como no ato 

sexual abraçamos fantasmas. Nosso parceiro tem corpo, rosto e nome, mas 

sua realidade, precisamente no momento mais intenso do abraço, dispersa-se 

em uma cascata de sensações que, por sua vez, dissipam-se. Há uma 
pergunta que se fazem todos os apaixonados e que condensa em si o mistério 

erótico: "Quem é você?" Pergunta sem resposta... Os sentidos são e não são 

deste mundo. Por meio deles, a poesia ergue uma ponte entre o ver e o crer. 
Por essa ponte a imaginação ganha corpo e os corpos se convertem em 

imagens. (1994, p. 11-12). 

 

 Os sentidos culminam na transfiguração de imagens (o peito da negra Dina; o barulho 

no quarto dos pais) por meio da imaginação erótica praticada pelo personagem. No conto a 

imaginação é desenvolvida por meio de pensamentos e lembranças retomadas pelo pequeno 

monstro, as quais refletem no estado corporal daquele, pois ele sente o pênis ereto, chegando 

a doer, e esfrega-o no lençol. 

O erótico proporciona a cerimônia que engloba ritos corporais voltados aquilo que não 

é sexual e sim imaginativo e representativo (movimentos entre dois corpos, gemidos de 

prazer, toque no pênis, felação (sexo oral), sexo anal, suruba, etc), pois sexualidade e erotismo 

não encontram-se ligados diretamente aos mesmos propósitos, já que o primeiro ocorre em 

todas as espécies animais e é diversificado e o segundo, possível somente na espécie humana, 

não tem a reprodução como primordial, comunga com o libido em relação com a sensação de 
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prazer desenvolvido pela imaginação, já que o libido não é apenas sexual, mas abarca tudo 

quanto agrada, seja vital, mental e espiritual (HUBERTO, 2007). 

A exclusividade do erotismo cabe aos seres humanos, logo é a transfiguração pela 

imaginação e vontade do ser humano, uma vez que em contraste com a sexualidade, suas 

formas de manifestações variam ―de acordo com o clima e a geografia, com a sociedade e a 

história, com o indivíduo e o temperamento‖, também, ―com a ocasião, a sorte e a inspiração 

do momento‖ (PAZ, 1994, p.16-17), porque o erotismo volta-se a invenção criativa variante, 

enquanto o sexo ―é subversivo: ignora as classes e hierarquias, as artes e as ciências, o dia e a 

noite; dorme e só acorda para fornicar e voltar a dormir‖ (PAZ, 1994, p.17).  

A atividade erótica se difere das atividades sexuais, uma vez que a primeira é 

direcionada a transfiguração de imagens refletidos por pensamentos, atividade esta de 

exclusividade da espécie humana, enquanto a segunda é formada por ações mais concretas, ou 

seja, ligadas ao contato do corpo e pode ser exercida em várias espécies, já que em alguns 

casos (heterossexual) servem somente para fins reprodutivos. É o que explica Bataille: 

 
A atividade sexual de reprodução é comum aos animais sexuados e aos 

homens, mas, aparentemente, só os homens fizeram de sua atividade sexual 

uma atividade erótica, e o que diferencia o erotismo da atividade sexual 

simples é uma procura psicológica independente do fim natural encontrado 
na reprodução e na preocupação das crianças. (1987, p. 10) 

  

A prática sexual humana, principalmente ao que tange a heterossexualidade, prende o 

ser a uma única forma de ato sexual (sexo dogmático, restrito), haja vista que esta função está 

somente relacionada aos seres sexuados humanos e não humanos, porém a prática sexual 

erótica tem por função ―a libertinagem como expressão do desejo e da imaginação 

exasperada, é imemorial‖ (PAZ, 1994, p. 25) entre as vontades obscuras que permeiam o da 

imaginação humana.  

Os discursos que levam ao erótico na obra Pequeno Monstro, se voltam para um 

desejo imaginado o qual está retratado nas primeiras passagens da narrativa. O personagem 

pequeno monstro, ao se deparar com algo que não sabe explicar se é ―entre-sono‖, faz com 

que aquela primeira sensação se torne a princípio ―aterrorizante‖, ou seja, ao sentir desejos e 

sensações corporais (pênis ereto), ocasionadas pelas lembranças eróticas por meio da 

imaginação, o protagonista tem suas primeiras imagens eróticas. A descrição do narrador-

personagem ao se referir sobre o momento em que relembrava imagens, chamadas por ele 
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como nojentas, acarreta no pulsar forte de seu pênis pressionado contra o lençol 

configurando-se como um sentimento erotizado. Vejamos no trecho: 

 

Mas comecei a cair naquela coisa que eu chamava de entre-sono, porque não 
era bem um sono. Meu pau ficava tão duro que chegava a doer, toda manhã, 

então eu apertava ele contra o lençol, parecia que tinha uma coisa dentro que 

ia explodir, mas não explodia, tudo começava a ficar quente dentro e fora de 
mim, enquanto eu pensava numas coisas meio nojentas. Não sabia direito se 

eram mesmo meio nojentas - um peito da negra Dina que eu vi uma vez na 

beira do tanque, uns gemidos de gente e rangidos de cama no quarto do Pai e 
da Mãe. Eu não sabia quase nada dessas coisas. Mas era justo nelas que 

ficava pensando sempre no entre-sono, o pau apertado contra o colchão, até 

tudo ficar mais sono do que entre. Daí eu caía fundo no poço sem me 

lembrar de mais nada. (ABREU, 1988, p.122-123) 
 

Essa primeira experiência vivida pelo protagonista, remete ao início de desejos 

intensos, que até naquele momento eram desconhecidos, pois, ao imaginar, ele se transportava 

para um mundo em que só ele seria capaz de ter acesso, pois ―toda a concretização do 

erotismo tem por fim atingir o mais íntimo do ser, no ponto em que o coração nos falta‖ 

(BATAILLE, 1987, p.17), já que o erótico é vivenciado por misturas de prazer e desejo 

sexual, por meio da imaginação. Logo, temos nesse primeiro contato uma busca para uma 

possível libertinagem sexual, uma vez que ao sentir e criar em seu interior imagens e sons que 

remetem ao universo do prazer (toque no pênis para masturbação, toque no ânus, gritos de 

prazer, gozo, toque entre os corpos suados, etc.), o personagem se mantém em estado de 

excitação. 

O afetivo é caracterizado por casos em que o indivíduo em um ambiente social se 

manifesta a outro e/ou a algo em que o transmita uma sensação peculiar, essas sensações 

peculiares, como um olhar, um toque, um abraço, o próprio silêncio, o entrelaçar de corpos, o 

convívio social e a relação entre os indivíduos, remetem-se às demonstrações de afeto ou 

carinho que poderão ser modificados e transmitidos de acordo com o contexto que estiverem 

inseridos. Segundo Ribeiro (et al., 2005, p.2): 

 

Constatam a existência de uma pluralidade de vocábulos para definir o 
domínio afetivo, a saber: atitudes e valores, comportamento moral e ético, 

desenvolvimento pessoal, desenvolvimento social, motivação, interesse e 

atribuição, ternura, inter-relação, empatia, sentimentos e emoções. 
 

Nota-se a diversidade de fatores que influenciam na afetividade, uma vez que ao se 

apresentar a um ser afetivo temos um certo impulso em relação a expressão dos sentimentos e 
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emoções vigentes, dessa forma, a formação inicial torna-se essencial no ser afetivo, já que 

para deter e/ou transmitir esses elementos precisamos ter uma concepção construída.  

O envolvimento afetivo entre os primos pode ser caracterizado na própria observação 

do pequeno monstro em relação ao seu primo, o olhar, a forma como o descrevia. 

Constatamos no trecho da obra de Abreu (1988, p. 121 - 122): 

 
A luz da lua batia direto nele. Ele estava deitado por cima do lençol, 

completamente pelado. Meus olhos se acostumavam cada vez mais, e eu, 

podia ver o primo Alex virado sobre o lado direito, as duas mãos juntas 
fechadas no meio das pernas meio dobradas. Ele parecia muito grande, tinha 

que encolher um pouco as pernas, senão os pés batiam lá na guarda do fim 

da cama-patente. Ele tinha muitos pêlos no corpo, a luz da lua batendo assim 

neles fazia brilhar as pontas dos pêlos. Ele tinha a cara virada de lado, 
afundada no travesseiro, eu não podia ver. Via aqueles pêlos brilhando - uns 

pêlos nos lugares certos, não errados, que nem os meus - descendo para 

baixo do pescoço, pelo peito, pela barriga, escondidos e mais cerrados 
naquele lugar onde ele enfiava as mãos, depois espalhados pelas pernas, até 

os pés. 

Era um olhar totalmente diferenciado do que ele imaginava sobre aquele ser 
(ogro, com mal cheiro, ou que roncava durante a noite), pois, agora, o que 

vira em sua frente era um corpo nu, transbordado pela luz do satélite 

terrestre (lua), o transformando em um ser de uma essência peculiar 

(prazerosa de se olhar) naquela cama, o qual brilhava diante do olhar daquele 
admirador, ainda, secreto e até mesmo curioso para saber o que mais aquela 

criatura poderia revelar no decorrer daquele verão. 

 

A afetividade representada, sobre a cena no quarto, não precisou necessariamente de 

um toque ou de um simples ato corporal, mas, principalmente, do olhar observador, do 

silêncio que imperava naquele recinto em que os dois estavam, ou seja, não foi necessária 

nenhuma linguagem proferida, pois como dizem Almeida e Simão (2003, p.6): 

 

A linguagem pode levar-nos ao desconhecido, porém ela possui ―freios, 

nem tudo que pensamos/sentimos/imaginamos podemos pôr no papel, ao 
contrário do pensamento, da imaginação. O silêncio faz o leitor imaginar, diz 

o que não pode ser dito, o que é mal visto, o que fere com a moral.  

 

É essa a capacidade que o silêncio tem de dar mais força e vida para afetividade das 

personagens em questão, pois se o silêncio fosse quebrado, talvez, a relação seria desfeita ou 

ignorada e, isso não traria uma intensidade maior no futuro. Logo, o silêncio se fez escritura 

para intensificar o desejo e a curiosidade para descoberta do pequeno monstro em relação ao 

seu primo Alex. A capacidade que tinha ao usar a sua imaginação, para caracterizar seu primo 

negativamente, foi quebrada naquele momento que o enxergou em seu quarto e acima de tudo 

o fez guardar para si as melhores sensações (como o próprio brilho dos pelos sobre o luar), 
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marcas estas deixadas por um início de uma profunda afetividade, que naquele primeiro 

momento ficou em seu inconsciente e ao decorrer da narrativa foi se concretizando em algo 

mais visível, sincero e marginal. 

 

Relações sexuais carnais entre as personagens Alex e Pequeno Monstro 

 

A vida humana também se constitui por meio da sexualidade, do sexo. Os corpos em 

comunhão, em função de práticas sexuais, muito podem expressar acerca do ser humano em 

diferenciados contextos históricos e sociais, apesar de vivermos em uma cultura ocidental 

com concepções de sexualidade como fato físico do ser humano. E isso ocorre por estarmos 

inseridos em um contexto que muito falamos sobre ato sexual e pouco procuramos 

compreender as raízes de tais práticas, assim, não encarando a sexualidade como na verdade 

deveria ser encarada: uma questão cultural.  

Os tempos vem e vão e, ainda, crê-se em um conceito de ―homem natural‖ criado pela 

visão mecanicista do século XVI e apoiado em teorias da psicologia humana, conceito ao qual 

define o ser humano como ser que vive fixo a um comportamento sexual; a sexualidade ainda 

abordada como parte de um ser dito ―universal‖. A crença na falácia sobre ―homem natural‖ é 

tão aceita ao decorrer dos tempos que se instala como verdade absoluta, regras que nos regem 

e nos governam, inquestionável. Verificamos por meio de Highwater como configura-se de 

forma equivocada: 

 

Semelhante noção da sexualidade obedece à crença em um ―homem natural‖ 

inato, trans-histórico e transcultural. Essa adesão à idéia de uma natureza 
humana fixa, eterna, leva-nos a imaginar que todos os personagens históricos 

tinham os mesmos motivos, preocupações e finalidades que nós, de modo 

que Moisés e Jesus, Leonardo e Manet, Chaucer e Joyce representam seres 
humanos idênticos que só se afastam uns dos outros pelo acaso do tempo e 

da cultura. (1992, p. 11-12) 

 

A percepção de sexualidade precisa partir de uma perspectiva que possibilite entender 

que o destino de cada sociedade influencia, diretamente, na edificação da sexualidade, ou seja, 

a sexualidade consiste em uma questão moldada de acordo com a cultura do contexto em que 

se vivem e que não pode ser tratada como imutável. 

A visão de ―homem natural‖ e ―universal‖ está tão arraigada em nossa sociedade, por 

meio da autoridade das teorias como a de Freud (A anatomia é destino), que já não 

conseguimos nos desvincular de tais conceitos, assim, sustentamos crenças sobre a 
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sexualidade que tratam as relações sexuais vinculadas como, apenas, meios de reprodução e 

manutenção da espécie humana. Confirmamos a seguir: 

 

A sobrevivência da espécie, por meio da reprodução, tornou-se o aspecto 
básico do nosso modelo de homens e mulheres, traduzindo assim a biologia 

em imperativos sócio-culturais. Dessa forma, não se vê o comportamento 

humano como o resultado do livre arbítrio, mas como uma reação necessária 
aos órgãos e hormônios sexuais.  

A pesquisa sexual vive obcecada pela anatomia desde os seus primórdios. 

Ao pensarmos em sexo, quase toda a nossa atenção vai para a operação 
mecânica dos genitais. Raramente a desviamos dos órgãos sexuais 

propriamente ditos para as fontes sutis de pensamento a eles associados. 

(1992, p. 14) 

 

Dessa forma, as práticas sexuais não são envoltas em formas que despertem meios 

novos para outras práticas sexuais fora de um padrão já estabelecido culturalmente, esse 

padrão não encarrega-se da sexualidade como instrumento constituído conforme o meio, pois 

descarta as específicas manifestações sociais e históricas em sua formação. 

 Ao que compreende o século XVI, o termo ―sexo‖ era estabelecido como meio de 

―divisão dos seres humanos em homens e mulheres‖ (HIGHWATER, 1992, p. 14), bem 

como, o mesmo termo, ao que concerne o século XIX, possuía significado que se relacionava 

as ―relações físicas entre os sexos, ‗fazer sexo‘.‖ (HIGHWATER, 1992, p. 14). A tal 

modificação no significado do mesmo termo ao decorrer dos séculos constitui as formas 

diferentes que a sexualidade assume em nossa cultura ao passar dos tempos, já que reflete 

exatamente as alterações nos valores sociais estabelecidos.  

A cultura a qual estamos inseridos, ainda, acredita no sexo como determinante fechado 

em homem e mulher; e, isso são resquícios de concepções enraizadas em teorias que 

privilegiam o ser ―natural‖, ser biológico. Comprovemos esse modelo hierarquizado 

assinalado por HIGHWATER (1992): 

 

Este esquema sugere aquilo que o sociólogo Jeffrey Weeks chama de ―um 
modelo piramidal de sexo (...) uma hierarquização sexual que se estende 

para baixo, desde a correção aparentemente da Natureza que é o intercurso 

genital heterossexual, até as estranhas manifestações de ‗perversão‘, as quais 
se espera estejam definitivamente sepultadas na base, que, infelizmente, 

estão sempre brotando em lugares incertos‖. (p. 15) 

 

Assim, ainda crê-se no sexo (lê-se homem e mulher) como forma de justificativa para 

atos e decisões, centrando questões do comportamento nas genitálias, principalmente ao que 

diz respeito ao órgão sexual masculino (pênis). 
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A compreensão da sexualidade como fato moldado pelas variedades socioculturais, 

pura criação desenvolvida pelo espírito humano, é uma alternativa que burla as afirmativas da 

tradição ocidental sobre tal questão; ―essa posição alternativa sugere que a sexualidade não 

representa um ‗fenômeno primordialmente ‗natural‘, mas antes um produto de forças sociais e 

históricas... uma ‗unidade imaginária‘.‖ (WEEKS apud HIGHWATER, 1992, p. 15). Assim, a 

sexualidade assume um caráter longe do que se pensa sobre ser algo inerente ao ser humano, 

já que são as forças sociais que lhe dão subsídios para mantê-la capaz de receber influências.  

A sociedade é a base responsável que nos constrói e nos destina a caminhos que 

moldam nosso corpo e nossa sexualidade: a sociedade assume um novo formato e, logo, 

refletirá em nossas práticas quanto ser humano que não é fixo a uma só ideia de sexualidade, 

pois esta não é natural e sim edificada. Portanto, torna-se necessário salientar que o ponto de 

vista aqui admitido não objetiva descartar a total relevância dos estudas da biologia humana, 

no entanto, adotou-se a perspectiva alternativa acerca da sexualidade, exatamente para 

incorporá-la como parte dos padrões da vida sexual que a biologia não abarca. 

 

Relações carnais (o corpo) 

 

O corpo é parte do que somos, falamos e sentimos. É expressão e comunicação. O 

corpo reflete a sociedade em que vivemos, nosso contexto. É metáfora viva da sociedade. A 

forma que vemos nosso corpo é, também, a forma como vemos a sociedade em que estamos 

inseridos.  

Ao decorrer dos tempos o ser humano criou ações que precedem o ato sexual carnal, 

configura-se por meio da cerimônia (balé, dança) que envolve os corpos em comunhão 

(erotismo), um avanço para além da compreensão de corpo como um simples conjunto 

arquitetado de membros que desenvolvem funções essencialmente biológicas, ditas 

―naturais‖. Constatemos uma afirmação, segundo Foucault (2004), sobre a ascensão da vida 

criativa em consequência do sexo: 

 

A sexualidade faz parte de nossa conduta. Ela faz parte da liberdade em 
nosso usufruto deste mundo. A liberdade é algo que nós mesmos criamos — 

ela é nossa própria criação, ou melhor, ela não é a descoberta de um aspecto 

secreto de nosso desejo. Nós devemos compreender que, com nossos 
desejos, por meio deles, instauram-se novas formas de relações, novas 

formas de amor e novas formas de criação. O sexo não é uma fatalidade; ele 

é uma possibilidade de aceder a uma vida criativa. (p. 260) 
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 O corpo em ato sexual expressa os desejos da carne, sugerindo uma teia de 

comunicação, quem sabe a mais intensa confissão de ideias, precisões e emoções que nos 

brotam com coragem e de imediato.  

No conto de Caio Fernando Abreu, o afloramento do sexo carnal entre as personagens 

pequeno monstro e Alex ocorre após processo de iniciação sexual do primeiro em relação ao 

segundo, mesmo que não tenha nenhum tipo de penetração durante a envolvência dos corpos. 

O contato sexual por meio da masturbação entre os dois personagens ocasiona descobertas do 

protagonista sobre si mesmo. Confiramos na passagem abaixo: 

 

Quase fiquei com vergonha, mas ele segurava os olhos dele bem dentro dos 

meus, sem sorrir nem piscar. Ele levou a mão direita até o seu pau duro, 

enquanto com a mão esquerda pegava a minha mão direita e levava até o 
meu pau duro. Ele segurou meu braço, mexendo devagar para que eu 

movimentasse para cima e para baixo, que nem ele fazia. Ele era tão bonito. 

Ele se torceu e gemeu um pouco. (ABREU, 1988, p. 135) 
 

A materialização do prazer sexual durante a masturbação, entre as personagens, torna-

se relevante ao considerarmos que o pequeno monstro passa a reconhecer sentido para sua 

vida, que antes parecia vaga, e inicia, também, a expansão de suas percepções da carne (o 

desejo sexual, a reciprocidade no contato físico, gozo), mundo sexual o qual nem sabia antes 

nomear ou nele viver. Vejamos um fragmento do texto que expressa tal mudança em sua vida: 

 

– Na hora de dormir, a Mãe olhou bem pra mim e disse baixinho:  

– Parece que tu está sentindo muita falta do Alex.   
Eu falei que não. E não estava mentindo. Eu sabia que ele tinha ficado para 

sempre comigo. Ela foi dormir, apaguei o rádio. Sozinho na sala, em 

silêncio, eu não era mais monstro. Fiquei olhando minha mão magra morena, 
quase sem pêlos. Eu sabia que o primo Alex tinha ficado para sempre 

comigo. Guardado bem aqui, na palma da minha mão. (ABREU, 1988, p. 

136-137) 

 

Essa etapa decisiva na vida do protagonista torna-se importante ao que pertence a 

relação iniciada com o indivíduo que chega ao seu contexto, ocorrendo, por parte do pequeno 

monstro o rompimento da imagem negativa sobre si mesmo.  

Ao que concerne à cultura atual ao qual estamos inseridos, a relação sexual entre dois 

homens é vinculada a práticas ―pecaminosas‖ de ―perversão‖, uma visão desqualificadora 

instalada pelo cristianismo, o qual delimitou as relações em heterossexuais e, ainda, demarcou 

o ato sexual com fins para procriação. Averiguemos, através da citação, como a visão sobre 

sexo, na Antiguidade, gera contraste ao modelo heteronormativizado que vivemos hoje: 
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Na Grécia, a verdade e o sexo se ligavam, na forma da pedagogia, pela 

transmissão corpo-a-corpo de um saber precioso; o sexo servia como suporte 

às iniciações do conhecimento. Para nós, é na confissão que se ligam a 

verdade e o sexo pela expressão obrigatória e exaustiva e um segredo 
individual. (FOUCAULT apud JUNIOR, 2006, p. 81-82) 

 

As práticas sexuais entre homens eram exaltadas na Grécia e os gregos as tratavam 

sem muito problema, ao contrário, as usavam como meio de transmissão de saber entre os 

corpos em ato, estipulando um significado positivo à relação homossexual.  

Em suma, sobre todos os pontos aqui levantados, podemos destacar a relevância do 

sexo carnal, por meio da masturbação, entre Alex e pequeno monstro como burladora de 

conceitos de uma sociedade que baseia, predominantemente, as suas visões de mundo em 

perspectivas cristãs. O sexo carnal entre as personagens transgrede a metáfora de uma 

sociedade que considera a relação homossexual associada ao mal. 

 

Análise simbólica do elemento lua no componente cenográfico dos encontros afetivos e 

sexuais 

 

 A linguagem humana foi, é e sempre será permeada por símbolos, sejam eles 

utilizados por meio da escrita, fala ou imagem; é representatividade sobre algo, ou alguma 

coisa, em determinada cultura e/ou sociedade. 

Os símbolos podem ser compreendidos como termos, nomes e imagens que expressem 

valor simbólico, sugerindo algo, por mais vago que aparente ser, sobre o que é incógnito, 

complexo e/ou oculto em nossas vidas, isto é, palavra ou imagem apresentam uma feição 

"inconsciente" repleta por uma vastidão que nunca podemos definir ou por tudo encaixar em 

uma explicação definitivamente precisa. Como muito bem introduz Jean Chevalier no famoso 

Dicionário de Símbolos: (mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores números) 

(1993):  

 

Por força do seu próprio objetivo, este dicionário não pode ser um conjunto 
de definições, como os léxicos ou vocabulários usuais. Pois um símbolo 

escapa a toda e qualquer definição. É próprio de sua natureza romper os 

limites estabelecidos e reunir os extremos em uma só visão. Assemelha-se à 

flecha que voa e que não voa, imóvel e fugitiva, evidente e inatingível. As 
palavras serão indispensáveis para sugerir o sentido ou os sentidos de um 

símbolo; mas, lembremo-nos sempre de que elas são incapazes expressar-lhe 

todo o valor. (p. XIII) 
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O ser humano dentro de suas limitações sensoriais, ao analisar um símbolo, acaba 

caminhando por formas e ideias não alcançadas pela razão, por isso a impossibilidade, ao 

tentar encaixar um símbolo em uma definição fixa, é pertinente, já que ao explorar um 

símbolo desenvolvemos funções interpretativas, as quais devem sempre estar em aberto às 

novas possibilidades de leituras e interpretações, pois ―cada pessoa é, a um só tempo, 

conquista e dádiva; ela participa da herança biofisiopscológica de uma humanidade mil vezes 

milenar; é influenciada por diferenciações culturais e sociais próprias a seu meio‖ 

(CHEVALIER, 1993, p. XIV); a perceptividade é individual, pessoal, varia de acordo com o 

indivíduo. 

Os símbolos existem pelas diversas coisas que fogem a compreensão da mente 

humana, visto como, somente através deles somos capazes de estabelecer um valor 

representativo sobre algo que não podemos definir integralmente. Tomemos como exemplo os 

nomeados, por Carl Jung, como símbolos culturais, os quais ―são aqueles que foram 

empregados para expressar ‗verdades eternas‘ e que ainda são utilizados em muitas religiões‖ 

(1968, p. 93), mesmo que tenham passado 

 

por inúmeras transformações e mesmo por um longo processo de elaboração 
mais ou menos consciente, tornando-se assim imagens coletivas aceitas pelas 

sociedades civilizadas. Estes símbolos culturais guardam, no entanto, muito 

da sua luminosidade original ou "magia". Sabe-se que podem evocar reações 

emotivas profundas em algumas pessoas [...] (JUNG, 1968, p. 93) 
 

 É por isso que as religiões adotam imagens, escritas e falas carregadas por aspectos 

simbólicos; um grande exemplo é a descrição do ―divino‖, possuinte de representatividades 

distintas ao considerarmos a concepção de ―divino‖ em culturas totalmente diferentes, uma 

vez que a limitação intelectual do ser humano consegue apenas nomear e não traçar uma 

explicação devidamente concreta ao que é chamado de ―divino‖. 

 As implicações simbólicas de um dado objeto, por diversas vezes, passam 

despercebidas porque manifestamos relações estabelecidas, apenas, ao que de imediato pode 

ser compreendido por meio de um termo, nome ou imagem, ou seja, uma palavra ou uma 

imagem não é interpretada como um objeto repleto e vasto de simbologia, pois a razão pura 

não comporta o símbolo e seu enorme e não absurdo microcosmo. Como podemos verificar 

no exemplo dado por Jung (1968): 

 
Tomemos como outro exemplo o caso de um indiano que, após uma visita à 

Inglaterra, contou na volta aos seus amigos que os britânicos adoravam 
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animais, isto porque vira inúmeros leões, águias e bois nas velhas igrejas. 
Não estava informado (tal como muitos cristãos) que estes animais são 

símbolos dos evangelistas, símbolos provenientes de uma visão de Ezequiel 

que, por sua vez, tem analogia com Horus, o deus egípcio do Sol e seus 

quatro filhos. (p. 22) 
 

Em qualquer situação do cotidiano o ser humano reflete sobre determinado instante, 

como podemos observar no exemplo mencionado por Jung, mas não percebe a plenitude e não 

compreende os símbolos como aquilo que precisa ser sempre decifrado e íntegro de realidades 

cheias de concretudes. 

Os sentidos dos seres humano podem ser enormemente desenvolvidos, porém nunca 

são o suficiente para decifrar um símbolo, já que limita a percepção sobre todo o mundo a sua 

volta, por mais que busquemos meios (binóculo, caixa de som, etc.) de nada adianta, pois em 

um certo momento chega-se a fronteira das evidências e de persuasões que o consciente não 

pode atravessar. 

Portanto, o símbolo não pode ser explorado como signo ou meramente alegoria; é 

necessário compreendê-lo como uma imagem que apropriasse, da melhor forma possível, para 

assinalar a natureza oculta pressentida pelo espírito e esse espírito envolve o uso consciente 

que fazemos do símbolo, o qual é apenas um aspecto de uma ocorrência psicológica bem 

maior: a capacidade espontânea do ser humano produzir símbolos inconscientes por meio do 

sonho. 

 

A representação simbólica lunar nas relações de correspondência de conhecimentos e 

nas fases transformacionais em situações de gozo 

 

A Lua é um símbolo que manifesta dois predicados indispensáveis, quando utilizada 

como objeto de análise e interpretação em uma perspectiva simbólica orientada por Jean 

Chevalier (1993), são eles: a Lua é isenta de luz própria, constituindo correspondência com o 

simbolismo do sol, já que não passa de um reflexo solar; e, a Lua simboliza, com suas fases e 

transformações de formas, as renovações possíveis.  

Ao transcursar de toda narrativa de Pequeno Monstro a Lua compõe diversos cenários 

como elemento simbólico que remete ao conhecimento inicial por dependência de algo ou 

alguém, pois é 

 
[...] símbolo do conhecimento indireto [...]. A Lua, astro das mortes, evoca 

metaforicamente a beleza e também a luz na imensidade tenebrosa, mas 
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como essa luz não é mais que um reflexo da luz do Sol, a Lua é apenas o 
símbolo do conhecimento por reflexo [...] (CHEVALIER, 1993, p. 562) 

 

Vejamos na passagem da obra um exemplo de conhecimento indireto, por reflexo: 

 

Ele parecia enorme, ele parecia brilhante, ele parecia bonito. [...] De repente 

me deu assim como uma vaidade daquelas pessoas todas estarem me vendo 
ali, ao lado dele, e aí aconteceu uma coisa maluca. Por um segundo, parei de 

me sentir monstro. Olhei para o meu braço na mesa. Meu braço um pouco 

fino demais, moreno de sol. Mas parecia bonito também. Eu olhei a minha 
mão morena, quase sem pêlos, depois levei ela até o cabelo e pensei que 

podia deixar ele crescer um pouco, que nem o do primo Alex. E quando 

levei a mão desse jeito na cabeça, percebi que as minhas costas estavam 
muito curvadas para a frente, como se eu quisesse sempre defender do 

mundo alguma coisa funda escondida no meu peito. Então forcei os ombros 

para trás, e não estava me sentindo nem um pouco monstro quando olhei de 

novo para o primo Alex e vi a lua cheia subindo por trás da cabeça dele e do 
telhado da Taberna do Willy. (ABREU, 1988, p. 130-131) 

 

No campo simbólico, podemos compreender o ascender da Lua por trás da cabeça de 

Alex como símbolo que reflete em Alex ensinamentos e experiências que são refletidas em 

seu primo de forma indireta, ou seja, se a própria Lua recebe o reflexo da luz solar, já que a 

Lua só possui luz pelo próprio reflexo da luz do sol, o processo de correspondência atinge o 

pequeno monstro, pois este passa ao se sentir menos monstro por um instante, porque recebe 

o reflexo da luz advinda de Alex que recebe a luz da lua que simboliza a passividade, 

receptividade e dependência. O ser íntimo do pequeno monstro está sensivelmente entregue 

ao encantamento por estar com seu primo e se sentir menos monstro.  

A Lua, também, aparece como parte do cenário que concerne à cerimônia de iniciação 

do sexo carnal (lê-se masturbação proposta por Alex). O processo de dependência, 

passividade e receptividade do pequeno monstro, frente aos caminhos e direcionamentos 

ensinados pelo primo, simbolizam a transformação e crescimento representados pela presença 

fundamental do símbolo lunar citado pelo narrador-personagem. Averiguemos nos trechos 

seguintes: 

 

E fui andando pra minha cama enquanto olhava pra calça lee, a camisa 

banlon, o mocassim e a cueca dele jogados no chão, sem saber direito o que 
fazer com a janela aberta, a lua cheia e o primo Alex completamente pelado 

na cama ao lado. Tentei não olhar pra ele. Mas ele olhava bem pra mim [...]. 

E aí não consegui mais parar de olhar pra ele. Fui ficando meio descarado e 
comecei a olhar mesmo, porque tinha vontade e era bom de olhar. (p. 133-

134) 

[...] 
- Tu já esporrou? - ele perguntou.   
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- Não - eu disse. 
- Nunca, nem sei como é que se faz.  

- Quer que eu te ensine? - Estava rindo outra vez. Aquela cabeça de leão de 

ouro, dentes muito brancos.   

- Quero - eu disse.   
Ele tirou a mão do meio das pernas, bateu na cama ao lado dele e chamou: 

- Senta aqui, eu te mostro como é.  

Tira a roupa e senta do meu lado. Tirei, joguei no chão, em cima da roupa 
dele. Depois sentei na cama dele, só de cueca. (ABREU, 1988, p.134) 

 

 Neste fato da ocorrência do símbolo lunar em meio ao cenário da situação de gozo, o 

personagem pequeno monstro vivencia a prática sexual (diferente do seu estado anterior que 

implicara em não saber gozar) com seu primo em função do conhecimento que adquire sobre 

meios, caminhos e formas sobre práticas sexuais que levem ao esporrar (uma nova fase).  

A aceitação da situação de prática sexual anuncia a transformação e o crescimento do 

jovem, pois existe uma mudança de fases que podem ser compreendidas a partir da análise do 

símbolo Lua, porque existe uma 

 
[...] zona lunar da personalidade é esta zona noturna, inconsciente, 

crepuscular de nossos tropismos, de nossos impulsos instintivos. É a parte do 

primitivo que dormia em nós, vivaz ainda do sono, nos sonhos, nas fantasias, 
na imaginação e que modela nossa sensibilidade profunda. (CHEVALIER, 

1993, p. 564) 

  

 O símbolo Lua com o simbolismo da transformação, modificação, ascensão acena ao 

caminho da imaginação e entrega ao ser à sensibilidade do seu próprio jardim íntimo e 

intocável, refugia-se em seu paraíso entregue à embriaguez e a consternação de um arrepio 

vital que arrebata a alma ao sabor de aventura. 

 

Considerações Finais 

 

A pesquisa apresentada, anteriormente, não foi apenas um estudo de cunho estrutural 

da obra Pequeno Monstro de Caio Fernando Abreu, mas sobretudo, uma proposta de análise 

recheada de conhecimentos sobre as personagens, as relações homo-eróticas-afetivas e 

sexuais, bem como, os elementos simbólicos que compõem os diversos cenários 

narratológicos. Este trabalho foi acima de tudo um canteiro muito bem preparado repleto de 

conhecimentos, aprendizados e, claro, descobertas que foram desabrochando e fazendo 

florescer em nós o tanto/quanto a literatura brasileira, com temáticas variadas de cunho homo, 

é vasta em obras cujo tema é a homossexualidade. 
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Ler uma obra da Literatura Brasileira, estudá-la ou analisá-la requer um grande 

processo que vai desde a seleção do objeto de estudo até a análise minuciosa de determinado 

aspecto a ser escolhido para o proceder do estudo, por outro lado, nesse mesmo processo, 

concluímos que a pesquisa em si proporcionou contato a um universo marcado por 

aprendizados, revelações e um desejo de se aprofundar cada vez mais no mundo da literatura 

de temática homo-erótica-afetiva e sexual que continuam ―gritar‖ por novas produções e bons 

escritores. 

Cremos que este trabalho enriquece e acrescenta aos estudos acadêmicos da Literatura 

Brasileira, cujas temáticas relacionadas ao homoerotismo e homoafetividade, além de 

estimular novas discussões e debates que apontam para resistência do modelo 

heteronormativo, o qual reflete seus valores excludentes até mesmo dento do nosso ambiente 

acadêmico. 
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A TRANSMUTAÇÃO DA PERSONAGEM LOLITA DE NABOKOV DA 

LITERATURA PARA O CINEMA 

 

Jardas de Sousa Silva 

(IFCE) 

 

Introdução 

 

O caráter ambíguo que permeia a construção da personagem Lolita é ainda um grande 

desafio para aqueles leitores e estudiosos interessados em um dos mais controversos romances 

modernos escrito por Vladimir Nabokov. Desde sua publicação, 1955, Lolita se destaca por 

ser uma obra de ficção preenchida por elementos que geram polêmicas discussões em vários 

contextos culturais ao redor do mundo. O enredo é apenas o ponto inicial diante de toda 

complexidade interpretativa que o romance pode oferecer. 

Lolita é a confissão de um professor universitário de meia idade, Humbert Humbert, 

sobre sua trágica vivência em solo americano a partir do momento que conhece e passa a 

nutrir uma obsessiva paixão por uma garota de 12 anos chamada Dolores Haze, Lola ou, 

somente por ele, de Lolita. Para concretizar seus desejos, Humbert se casa com a mãe de 

Lolita, Charlote Haze, e passa a ser então seu padrasto. Tempos depois, como uma artimanha 

do destino, a senhora Haze morre em um acidente e Humbert se torna o único responsável 

pela garota. Inicia-se então uma longa viagem dos dois protagonistas ao redor dos Estados 

Unidos, sendo cada cidade visitada uma fonte de vestígios acerca do trágico desfecho da 

conturbada relação entre Humbert e Lolita. 

No entanto, com o passar dos anos, o foco no enredo dá lugar para questões mais 

direcionadas as complexidades sobre a figura de Lolita. É a ambiguidade observada na 

construção da protagonista título da obra que tem levantado discussões e estudos sobre o 

referido texto literário de Nabokov. Lolita, mesmo sendo uma garota de 12 anos que se vê 

vitima da obsessão sexual de um homem mais velho, é apresentada ao leitor com ideias e 

atitudes ambivalentes que podem ser interpretadas ―tanto como fruto da ingenuidade infantil, 

quanto como da mente ardilosa de uma jovem manipuladora‖ (LAZARIN, 2009, p. 301). 

É sob um rebuscado jogo de palavras e de pluralidades de ideias que Lolita é 

construída nas páginas do romance. Desta forma, Nabokov abre espaço para o desdobramento 



 
 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

1267 

 

de uma série de questões que, através do discurso do narrador, surgem a todo o momento na 

narrativa sobre quem de fato é Lolita. Além do meio literário, muitas são as produções 

artísticas, culturais e de mídia que desafiam representar Lolita em outras linguagens, sendo as 

adaptações cinematográficas as mais populares. 

Os filmes Lolita de Stanley Kubrick (1962) e de Adrian Lyne (1997) apresentam a 

personagem mais famosa de Nabokov para um outro tipo de público, o espectador. Ao 

considerarmos todo esse jogo duplo em relação a Lolita no texto literário é que perguntamos 

como essas adaptações fílmicas trataram tal característica da obra. Para essa análise, 

abordaremos a representação de Lolita na adaptação de Adrian Lyne por considerarmos 

importantes para nossa discussão elementos como ano de produção, divulgação e algumas 

técnicas recentes do meio cinematográfico.    

 

O ser personagem: Na literatura e no cinema 

 

A literatura e o cinema, como formas de expressões de artísticas, seguem o 

pensamento do escritor e filósofo alemão Johann Goethe pela qual é através das artes que 

―distanciamo-nos e ao mesmo tempo aproximamo-nos da realidade‖ (CANDIDO, 2009, p. 

38). De fato, em uma obra de ficção, é possível identificar relações de nossa vida cotidiana 

através do espaço, do contexto histórico e cultural que compõem esses tipos de narrativas. 

Entretanto, são as personagens e suas ações que mais se destacam na interação obra como seu 

público receptor. 

Especificamente na literatura, e no tocante ao romance, as personagens exercem a 

carga de apresentar, viver e muitas vezes narrar os ditames do enredo. A personagem é aquele 

elemento que possibilita uma maior adesão de afeto por parte dos leitores à obra. Segundo 

Antônio Candido, a personagem tem a função de humanizar o texto, dando a presença do real, 

o que contribui para o interesse do leitor na narrativa por meios de mecanismos de 

identificação, projeção, transferência e etc. (CANDIDO, 2009, p. 45).   

Com a ascensão do romance moderno, os leitores foram apresentados a personagens 

com detalhadas descrições físicas e psicológicas, tendo todas elas valores e experiências que 

podem ser reconhecidas como universais. No romance, o autor pode construir com maior 

liberdade a história e a caracterização das personagens, sendo ele (romancista) capaz de 
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representar o mundo objetivo e a ação do homem e sua relação com a realidade externa 

(SANTOS, 2013, p. 26). 

Em seus estudos sobre o texto romanesco, E.M. Forster (1974) analisa e classifica a 

personagem por meio de seu comportamento dentro da trama. Forster aponta os tipos 

―planos‖ e os considerados ―redondos‖. Sem problemas para seu entendimento, os 

personagens planos são definidos por sua linearidade dentro da narrativa. Para o autor, ―em 

sua forma mais pura‖ (personagens planas) são construídas ―ao redor de uma única ideia ou qualidade: 

quando há mais de um fator, atingimos o início da curva em direção às redondas‖ (FORSTER, 1974, 

p. 54). 

Em contrapartida, são os do segundo tipo – redondos - as personagens que mais 

ganham destaque nas interpretações e análises do romance moderno. Foster caracteriza-os 

com maior relevância devido a complexidade encontrada nessas personagens, são elas que 

despertam maiores sentimentos nos leitores. Como não rir e chorar ao conhecer o 

contraditório herói Dom Quixote de Miguel de Cervantes? Por essa perspectiva é que Foster 

destaca que: 

 

Essas personagens [redondas] são definidas por sua complexidade, 

apresentando várias qualidades ou tendências, surpreendendo 

convincentemente o leitor. [...] são dinâmicas, são multifacetadas, 
constituindo imagens totais e, ao mesmo tempo, muito particulares do ser 

humano (1974, p. 56). 

 

Desde meados do século XVIII, a literatura traz a vida e ao nosso imaginário grandes 

personagens de traços complexos e construídos de forma a levantar inúmeras possibilidades 

de leitura. Dentre vários, vale ressaltar as protagonistas de Madame Bovary de Gustave 

Flaubert, Raskólnikov de Crime e Castigo de Fiódor Dostoievski, Capitu de Dom Casmurro 

escrita por Machado de Assis e a célebre personagem de Vladimir Nabokov de nome Lolita. 

Esses personagens literários são relevantes para as obras e seus outros elementos 

inseridos e também para a interação que cada autor tece com os seus leitores. Personagem e 

leitor estabelecem conexões através de algo comum aos dois: viver em um mundo não mais 

objetivo e totalizante, tal como era o mundo clássico. Nas palavras de Candido (2009, p. 35), 

as personagens do romance moderno vivem conflitos e situações-limites, em que são 

revelados aspectos essenciais da vida humana: aspectos trágicos, sublimes, demoníacos, 

grotescos ou luminosos. A personagem é, portanto, a representação do que há de mais vivo no 

texto literário. 
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Outras artes logo perceberam a importância da elaboração de um personagem no 

contar de uma história. O cinema é um dos exemplos que mais transparecem a relevância da 

utilização desse elemento para suas expressões. A personagem cinematográfica, assim como a 

literária, tem a função guiar, persuadir e interagir o leitor com a história. No entanto, o 

cinema, devido a sua linguagem própria, exige não somente o uso das palavras na 

caracterização de seus personagens, mas, sobretudo o uso da imagem. 

A personagem da ficção fílmica é criada através de palavras (roteiro) e ganha vida ao 

ser incorporada por alguém ―real‖, isto é, um ator. Toda expressão de sua sensibilidade 

também depende de uma série de outros fatores como imagem, luz, som, montagem e direção. 

É, portanto, sobre essa ideia de personagem que Paulo Emilio Sales Gomes destaca uma 

simbiose entre o cinema, o teatro e o romance: 

 

Podemos [...] definir o cinema como teatro romanceado ou romance 
teatralizado. Teatro romanceado, porque, como no teatro, ou melhor, no 

espetáculo teatral, temos as personagens da ação encarnadas em atores. 

Graças, porém, aos recursos narrativos do cinema, tais personagens 

adquirem uma mobilidade, uma desenvoltura no tempo e no espaço 
equivalente às das personagens de romance. Romance teatralizado, porque a 

reflexão pode ser repetida, desta feita, a partir do romance. É a mesma 

definição diversamente reformulada (2009, p. 106). 
 

Mesmo observando tais aproximações, não podemos tomar o cinema apenas como a 

soma de outras linguagens artísticas. Como as outras grandes formas de arte (pintura, 

escultura, literatura), o cinema tem seus elementos que são particulares e inerentes somente ao 

seu meio. Especificamente, no trato e na construção de seus personagens, a linguagem 

cinematográfica destaca-se pela materialização das qualidades, defeitos, traços físicos e 

psicológicos do individuo. No cinema, contar é desde logo ―mostrar, dar a ver, anda que o ato 

de narração a isso não se reduza‖ (GARDIES, 2011, p. 86). 

A apresentação de um personagem nas telas passa por todo um processo de 

planejamento em que não só um indivíduo é responsável. Como já mencionado anteriormente, 

o ator empresta seu corpo, sua voz e sua sensibilidade para criar a figura de um personagem 

para o publico espectador. Além disso, a construção da personagem em imagens é resultado 

de uma criação coletiva, a qual René Gardies resume: 

 

Entre o argumento, o realizador e ao ator, mas também o sonoplasta, o 
operador ou o desenhador de guarda-roupa, instaura-se um verdadeiro 

trabalho de negociações que, lentamente, faz emergir a figura fílmica da 

personagem. Neste sentido, deve-se conceber sempre a personagem como o 
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resultado de um conjunto complexo de transações (...) Pelo menos quatro 
componentes de base  entram no ´fabrico` da figura actorial: o actante, o 

papel, o personagem e o ator-intérprete, cada qual participando de maneira 

especifica na elaboração da figura, e isto numa interação constante ( 2011, p. 

81). 
 

Contudo, como no texto literário, a personagem cinematográfica completa seu círculo 

de construção apenas após atingir seu público consumidor, neste caso o espectador. Esse 

argumenta se confirma quando, mesmo as descrições físicas e a exposição do psicológico das 

personagens já serem dadas por um contexto visual, concreto, ainda sim, o cinema é capaz de 

criar indivíduos altamente complexos e fruto de muitas discussões interpretativas. Como não 

lembrar Carlitos de Charles Chaplin? 

Mais atualmente, são as adaptações fílmicas que se consolidam como meios de 

cristalizar personagens nas mais variadas culturas. A partir de romances considerados 

clássicos literários juntamente com outros de textos não-canônicos são alvo dessas adaptações 

que desafiam a representar os mais diferentes tipos de personagens para as telas. Nessas 

adaptações, protagonistas de grandes obras como Hamlet, Macunaíma e a própria Lolita de 

Nabokov são resignificadas e até re-canonizadas graças as suas transmutações em imagens. 

 

Adaptação fílmica como tradução 

 

Desde o advento do cinema, outras formas de arte como o teatro, a pintura e a 

fotografia influenciam as composições das mais variadas obras cinematográficas. No entanto, 

muitos estudiosos afirmam que é com a Literatura que o cinema mais dialoga e mais trabalha 

em suas produções. O grande número de romances adaptados para as grandes telas nos 

últimos anos apenas reitera a longa trajetória de interação entre as duas artes. 

Com o avanço dos estudos de Tradução, podemos argumentar e compreender esse 

fenômeno da adaptação fílmica como um tipo de tradução.  Mesmo não tratando exatamente 

sobre cinema, foi Roman Jakobson (1991) um dos pioneiros a introduzir o conceito de 

―tradução intersemiótica‖ para designar a transmutação de mensagem de um meio para outro. 

Na terceira categoria desse conceito, signo verbal traduzido para signo não-verbal, é que 

muitos estudiosos da adaptação se baseiam na elaboração de seus pressupostos. 

Ao entender essa transmutação de uma linguagem para outra, é que a adaptação 

fílmica de uma obra literária não pode mais ser analisada pela ideia de uma busca por 

fidelidade, ou por um ―romance filmado‖. Robert Stam ao observar esse transmutar do 
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literário para fílmico, afirma que o resultado desse processo é a produção de algo diferente, 

não fiel ao texto de partida, pois:  

 

Uma adaptação é automaticamente diferente e original devido à mudança do 
meio de comunicação. A passagem de um meio unicamente verbal como o 

romance para um meio multifacetado como o filme, que pode jogar não 

somente com palavras (escritas e faladas), mas ainda com música, efeitos 
sonoros e imagens fotográficas animadas, explica a pouca probabilidade de 

uma fidelidade literal (2008, p. 20). 

 

Segundo Andre Lefevere (1992), as adaptações fílmicas, como também outras formas 

de tradução, podem ser encaradas como reescrituras. Lefevere em suas análises não foca 

somente os aspectos linguísticos que compõem a tradução, mas também aqueles relacionados 

ao histórico e ao social. Além de dialogar com as ideias de Stam sobre a impossibilidade de 

equivalência entre as linguagens literária e cinematográfica, Lefevere aponta outras razões 

para se entender tradução não como cópia, mas como diferença. Em seu conceito de 

reescritura, o autor assume que: 

 

A tradução é uma reescrita de um texto original. Todas as reescritas, seja 

quais forem suas intenções, refletem sua ideologia e poética e manipulam a 
literatura para se adaptar a uma determinada sociedade. A reescrita é uma 

manipulação a serviço do poder, e no seu aspecto positivo, pode ajudar na 

evolução de uma literatura e de uma sociedade (1992, p. 41). 
 

Essas ideologias que permeiam a tradução é que, segundo Lefevere, tem o poder de 

criar novas ―imagens‖ do texto de partida e, portanto, contribuir para o sucesso ou o fracasso 

na inserção de uma obra de um sistema cultural para outro (1992, p. 45). Por esse argumento 

de tradução como manipulação, seleção e amplificação é que Patrick Cattrysse (1992), ao se 

apropriar do conceito de polissistemas de Even-Zohar, destaca a relevância de se analisar as 

adaptações fílmicas e outros produtos traduzidos não somente pela busca de atribuir valores, 

mas, sobretudo, a análise deve partir do processo envolvido na produção desses e de suas 

ressignificações. 

 

Lolita do romance para as telas 

 

Após mais de duas décadas desde sua primeira adaptação para as telas, produzida por 

Stanley Kubrick (1962), o diretor inglês Adrian Lyne (1997) leva novamente ao cinema a 

personagem mais famosa do escritor Vladimir Nabokov: Lolita. O filme de Lyne foi bastante 
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aguardado pela indústria cinematográfica e pelo público espectador, já que o romance de 

Nabokov e a própria adaptação de Kubrick se mostravam ainda como referências máximas 

quanto a representação de Lolita. 

No inicio da adaptação de Lyne, é possível identificar de imediato uma tentativa de 

aproximação com o texto de Nabokov. O personagem Humbert, interpretado por Jeremy 

Irons, dirigi seu carro em uma estrada deserta e, em voz-off, ele declama o  célebre trecho  de 

abertura do romance: 

 

Lolita, luz da minha vida, fogo da minha carne. Minha alma, meu pecado. L-
o-l-i-t-a: a ponta da língua toca em três pontos consecutivos do palato para 

encostar, ao três, nos dentes. Lo. Li. Ta. Era Lo, apenas Lo, pela manhã, um 

metro e quarenta e cinco de altura e um pé de meia só. Era Lola de calças 

compridas. Era Dolly na escola. Dolores na linha pontilhada. Mas nos meus 
braços sempre foi Lolita (NABOKOV, 2011, p. 13). 

         

A partir da cena mencionada anteriormente, a personagem Lolita já começa a ser 

construída para quem assisti, pois é Humbert que ao rememorar sua obsessiva paixão pela 

garota vai descrevendo-a e formando uma imagem sobre quem ela é. Logo após, com a 

aparição de Charlote Haze, muitas outras informações e características de Lolita são expostas. 

Mrs. Haze descreve sua filha como ―maldosa‖ e ―mal-comportada‖. Dessa forma, mesmo 

antes de aparecer, Lolita é envolvida por uma série de discursos que guiam e precocemente 

determinam quem ela é para o espectador. 

Lolita aparece na adaptação de Adrian Lyne sendo interpretada por Dominique Swain. 

A atriz participou de uma rigorosa seleção e foi escolhida entre mais de 2.500 garotas que 

almejavam ser a próxima Lolita cinematográfica. Com traços físicos bastante diferentes 

daqueles encontrados no romance, a Lolita apresentada por Lyne parece ser mais próxima de 

uma adolescente do que a criança de um metro e quarenta e quatro e peso de trinta e seis 

criada por Nabokov. A maquiagem carregada e seus mais diversos penteados também são 

marcas constantes da personagem fílmica.                           

A maquiagem carregada e seus mais diversos penteados também são marcas 

constantes na construção da personagem fílmica de Lyne. Durante a sua viagem com Humbert 

ao redor dos Estados Unidos, Lolita é apresentada como uma garota altamente vaidosa e que 

sempre adota os batons de tom vermelho escuro como seus preferidos. Essa pintura forte e de 

tom marcante em seu rosto se evidencia e aumenta à medida que ela cresce, tornando-se quase 

como parte de sua personalidade.  
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A Lolita fílmica produzida por Lyne também apresenta gostos e objetos particulares 

que muito destacam sua personalidade. No romance, por exemplo, por várias passagens, 

Nabokov também descreve Lolita a partir de objetos e de hobbies que a proporcionam prazer, 

sendo todos essenciais para a imagem que o leitor constrói da personagem. As brincadeiras, o 

jeito desengonçado e suas atitudes despreocupadas com aparências e modos também 

compõem a personagem: 

 

[...] Lá ficava ela, como qualquer criança, a enfiar o dedo no nariz enquanto 
lia as seções menos exigentes do jornal, tão indiferente a meu êxtase como 

se estivesse sentada sobre um objeto qualquer – um sapato, uma boneca, o 

cabo de uma raquete de tênis – e fosse preguiçosa demais para afastá-lo 
(NABOKOV, 2011, p. 167). 

 

Especificamente na obra cinematográfica, Lolita é observada por Humbert e 

transmutada em imagens também como uma garota um tanto desleixada. Porém, mesmo 

nesses momentos, de lazer, de brincadeiras, a personagem é erotizada graças aos ângulos da 

câmera que se posicionam para destacar não Lolita enfiando o dedo no nariz, como em 

Nabokov, mas sua barriga descoberta de roupas, suas pernas envolvidas por uma minissaia e 

sequências que capturam os movimentos que deixam sutilmente sua peça íntima aparecer.  

Ao ir para as telas, a personagem Lolita ganha não somente corpo, mas também voz e 

atitudes próprias. É Lolita quem determina o rumo da viagem, é ela quem escolhe as músicas 

no carro, é ela quem tenta traçar seu próprio destino. No entanto, assim como o leitor do 

romance, o espectador conhece Lolita unicamente pela visão de Humbert. Tal argumento se 

faz verdadeiro ao observarmos a última cena do filme em que Lolita aparece. Não é a imagem 

da garota grávida, sem maquiagem, dona de casa que ganha destaque na tela ao final e sim a 

imagem que Humbert ainda faz dela. É como se a Lolita que passeia pela humbertlândia e por 

todo filme continuasse ainda viva.  

 

Considerações Finais 

 

A adaptação cinematográfica de Adrian Lyne ressignifica não somente a personagem 

Lolita de Vladimir Nabokov, mas também traz como consequência a ressignificação do 

romance por completo. O próprio narrador Humbert pode ser interpretado quase como o 

―mocinho‖ da história, pois seu comportamento é todo reconfigurado para que Lolita seja 

posta em relevância. Humbert passa a ser um homem apaixonado que sofre por não ter o amor 
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de sua amada tão correspondido quanto ele gostaria. Ele não é mais o pedófilo assumido e 

sarcástico de Nabokov, ele, nos filmes, passa a ser um romântico incompreendido. 

Por sua vez, Lolita adquire certa linearidade de construção no decorrer do filme. Todas 

as imagens criadas por Humbert, sua mãe e outros personagens são reforçadas pelas atitudes e 

falas que a protagonista apresenta. A garota desobediente, rebelde, de forte apelo sedutor e de 

caráter duvidoso permeia a construção desta Lolita fílmica. Ao não se comportar como uma 

vitima passiva diante das situações que a cercam, a Lolita de Adrian Lyne pode ser 

interpretada pelos espectadores como a antagonista, como a anti-heroína de sua própria 

história.  

Por tudo é possível concluirmos que, mesmo ao dialogar com o romance, uma 

diferente Lolita é apresentada ao público espectador da adaptação de Lyne. Os aspectos 

inerentes à linguagem cinematográfica, as questões envolvidas no contexto de produção do 

filme e a própria sensibilidade artística do roteirista e do diretor são fundamentais para o 

entendimento de que a Lolita que se ler não poderia ser a mesma da Lolita que se ver. Lolita é 

uma daquelas obras de inesgotáveis leituras e interpretações. 
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A VIOLÊNCIA NO TERCEIRO IMPÉRIO D‘A PEDRA DO REINO: OS 

PROCEDIMENTOS DE ADAPTAÇÃO DE UMA LINGUAGEM PARA OUTRA 

 

Joely Fernandes de Queiroz
1
 

(UFCG) 

 

Introdução  

 

O estudo da literatura comparada (LC) nos possibilita manter o diálogo entre obras de 

diferentes regiões ou países, artes e outras áreas do conhecimento humano. É embasado nesta 

ampla possibilidade que este trabalho é feito, pois a transmutação da obra literária para o 

audiovisual, em formato de microssérie na TV, muito suaviza as cenas de massacre, violência 

e mortes evidenciados na obra primária. 

Sendo de cunho bibliográfico e analítico, a pesquisa foi desenvolvida e dividida em 

três tópicos: Adaptação: a transmutação de um texto para outro, A representação da 

violência: sociedade, literatura e cinema/audiovisual e A Pedra do Reino: duas linguagens e 

dois modos de apresentar a violência. Com isso, o trabalho procura comparar a violência e a 

crueldade descritas no folheto VIII d‘O Romance d‘A Pedra do Reino e o príncipe do sangue 

do vai-e-volta, do escritor Ariano Suassuna e como se deu a adaptação destes traços no 

primeiro capítulo da microssérie televisiva, escrita por Luiz Fernando Carvalho, Luís Alberto 

de Abreu e Bráulio Tavares, sob a direção de Luiz Fernando Carvalho. Para fins de análise, 

além da obra literária, utilizaremos cenas da microssérie A Pedra do Reino, exibida pela Rede 

Globo, em 2007.  

A literatura sofre grande influência das demais artes e áreas de conhecimento, no 

aspecto da obra (violência) a ser analisado, nos cabe entender algumas teorias desenvolvidas 

por estudiosos que antecedem o surgimento da obra em questão. Nosso estudo será tecido 

sobre a violência ocorrida nos rituais acoplados ao mito de Dom Sebastião.  

Ao trabalhar com a comparação de um texto primário e sua adaptação, muitos 

pesquisadores correm o risco de sobressaltar uma das obras. Portanto, salientamos que, não 

cabe ao nosso trabalho julgar importância e valores entre ambas as obras, ou seja, não é 

cabível a nós afirmar que uma representação artística é superior a outra.  

                                                             
1
 Graduada em Letras – Língua Portuguesa – pela Universidade Federal de Campina Grande – Campus 

Cajazeiras. 
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Nem o romance e nem a microssérie foram de fácil absorção, pois acoplam 

características diferenciadas do que normalmente se escreve ou se passa na TV, em que o 

público leitor/telespectador não está habituado a ler/assistir. A audiência não foi abaixo das 

expectativas. Porém, foram obras aclamadas pelos críticos. Nossa análise será desenvolvida 

sobre o episódio violento do massacre na Pedra Bonita, registrado no Folheto VIII (O 

Terceiro Império) e no primeiro capítulo da microssérie, buscando demonstrar as técnicas 

utilizadas para expor e suavizar a violência existente.  

Ao longo deste artigo, quando for necessário, para que não se torne repetitivo, 

utilizaremos as seguintes abreviações: RPR (Romance d‘A Pedra do Reino) e MPR 

(Microssérie A Pedra do Reino).  

 

Adaptação: a transmutação de um texto para outro 

 

A adaptação assume a função de modificar a história, adequá-la ao modo que o adaptador 

preferir e transformá-la em outra arte. A partir desta afirmação é possível começar uma discursão 

sobre adaptações. 

 Começamos nossa abordagem sobre adaptação salientando que as obras podem ser 

homônimas, ou seja, possuir o mesmo nome, mas a obra adaptada não é uma cópia ―fiel‖ do texto 

ou de qualquer manifestação artística primária, pois a ―[...] adaptação é automaticamente diferente e 

original devido à mudança do meio de comunicação.‖ (STAM, 2008, p. 20, grifo do autor). 

Percebemos que nenhuma arte é pura e inédita, são apenas adaptações de coisas vistas, vividas, 

lidas e observadas ao longo da vida do artista e, consequentemente, reproduzidas ao seu modo. Por 

isso, nos é pertinente dizer que sempre haverá a repetição de uma história, mas nunca será idêntica à 

obra primária, na qual foi baseada, pois adaptação: 

 

[...] é repetição, porém repetição sem replicação. E há claramente várias intenções 

possíveis por trás do ato de adaptar: o desejo de consumir e apagar a lembrança do 
texto adaptado, ou de questioná-lo, é um motivo tão comum quanto a vontade de 

prestar homenagem, copiando-o. (HUTCHEON, 2013, p. 28).  

 

Tendo em vista tais considerações, entendemos que quando se decide adaptar uma obra, há o 

desejo da utilização da história já existente, se quer usufruir de alguns elementos do texto apagando 

(reduzindo a história, ocultando algumas cenas que por vezes não se consegue adaptá-las, ou pelo 

fato do adaptador achar alguns fatos irrelevantes para adaptação, portanto existe uma espécie de 

seleção do que se é aproveitável ou não), criticando-os (parodiando), ou, ainda, para prestar uma 
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homenagem ao autor da obra primária, como por exemplo, a microssérie A Pedra do Reino, dirigida 

por Luiz Fernando Carvalho, criada como uma homenagem ao octogésimo aniversário do escritor 

Ariano Suassuna. A microssérie integrou o Projeto Quadrante, que objetivava adaptar clássicos da 

literatura brasileira para a TV, buscando reproduzir para a tela o que antes só existia nas páginas do 

romance.  

 A mudança no texto de partida é indispensável para que se considere o fenômeno da 

adaptação. Tal mudança vai ocorrer de acordo com a cultura e as expressões artísticas. Segundo 

Hutcheon (2013), a adaptação pode ser vista de três perspectivas distintas:  

 

Em primeiro lugar, vista como uma entidade ou produto formal, a adaptação é uma 

transposição anunciada ou extensiva de uma ou mais obras em particular.[...] em 
segundo, como um processo de criação, a adaptação 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 experenciamos as adaptações (quanto adaptações) como 

palimpsestos por meio da lembrança de outras obras que ressoam através da 

repetição com variação.(HUTCHEON 2013, p.29-30, grifo da autora).  
 

O primeiro apontamento destacado por Hutcheon (2013), parte do princípio de que na 

adaptação há uma essência ou um embasamento real. Isto reafirma a existência de obras primárias. 

O ato de adaptar aparece agregado à ideia de mudança, portanto as adaptações podem sofrer 

alterações de mídia ou de gênero, ainda a modificação do cerne, ou seja, o adaptador pode recontar 

a mesma história de acordo com o seu ponto de vista, imprimindo a sua própria interpretação. Ainda 

deve-se considerar que há a possibilidade de transformar um acontecimento real em ficção, como 

um relato histórico ou até mesmo o relato de experienciação de vida de alguém (biográfico). No 

segundo ponto em destaque, a autora trata a adaptação como um processo de (re-)interpretação e 

(re-)criação, isto é, o adaptador terá a missão de juntar suas impressões sobre determinada história e 

exprimi-los para o seu público. Na maioria das vezes, os adaptadores utilizam-se do resgate de 

histórias (acontecimentos históricos, religiosos, culturais, etc.) que não podem ser esquecidas ou 

que devem ser conhecidas por todas as gerações, para que reconheçam sua própria identidade. No 

entanto, não serão todos os públicos que terão a mesma aceitabilidade da linguagem que está sendo 

proposta, então, é nesse momento que entra a função da recriação, que condiz em recontar a história 

com a interpretação e criatividade do adaptador, tornando-a mais atraente para o público que deseja 

alcançar. O terceiro e último ponto destacado refere-se aos palimpsestos da intertextualidade, ou 

seja, um leitor/expectador ao estar diante de uma adaptação conseguirá detectar quais foram os 
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textos adaptados, haverá em sua lembrança a recordação de ter visto anteriormente as histórias que 

foram apresentadas. 

 

Contar e mostrar 

 

O ato de adaptar pode acontecer entre as mais diversas manifestações artísticas, não apenas 

da literatura para o cinema/audiovisual ou o inverso, do audiovisual para o livro. Trazemos para a 

nossa discussão a aproximação e o distanciamento entre o texto (romance) e a adaptação 

(audiovisual), destacando, aqui, os dois principais quesitos em que essas duas linguagens divergem 

uma da outra, que são: a experimentação do leitor/expectador do contar e mostrar e o fator de tempo 

e espaço nas obras. A diferença entre contar e mostrar é pertinente, ao passo que contar é uma 

linguagem inerente à literatura e mostrar é papel das artes audiovisuais. Portanto:  

 

Uma história mostrada não é o mesmo que uma história contada, e nenhuma delas 

é o mesmo que uma história que você participa ou com a qual você interage, ou 
seja, uma história vivenciada direta ou cinestesicamente. Cada modo adapta 

diferentes coisas – e de diferentes maneiras [...] contar uma história, como em 

romances, contos e até mesmo relatos históricos, é descrever, explicar, resumir, 

expandir; o narrador tem um ponto de vista e grande poder para viajar pelo tempo e 
espaço, e às vezes até mesmo para se aventurar dentro das mentes dos personagens. 

Mostrar uma história como em filmes, balés, peças de rádio e de teatro, musicais e 

operas, envolve uma performance, direta, auditiva e geralmente visual, 
experienciada em tempo real. (HUTCHEON, 2013, p. 35, grifo da autora).  

 

No entanto, existem certos fenômenos que o cinema/audiovisual terá dificuldade em captar 

através das câmeras (imagem e som); contudo, sempre procurará formas inteligentes de romper com 

essas barreiras. O interior das personagens (os sentimentos que transcorrem o psíquico), por 

exemplo, sempre foi e será um desafio para os adaptadores. Mesmo sendo de difícil captação, cada 

linguagem artística encontra meios de transmiti-lo, valendo-se de artifícios técnicos próprios de 

cada representação. Uma narração, flash-backs, um olhar, um objeto, todos esses, dentre outros, 

podem ser recursos significativos para a representação no audiovisual. Nesse âmbito, um 

movimento que tinha como cerne a captação do interior era o Expressionismo alemão, que perdurou 

na Alemanha entre anos 20 e 30, sendo influenciado diretamente pela literatura e artes plásticas. 

Este modelo de produção cinematográfica tinha pouco da realidade cotidiana: ―o que se procurava 

era expressar uma realidade interior, era como o cineasta-poeta sentia a realidade‖ (BERNARDET, 

1980, p.53), ou seja, a subjetividade era o ponto-chave da criação. Para tanto, aplicava-se a 

mudança distorcida de cenário e personagens, utilizando maquiagem, recursos fotográficos e outros 
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mecanismos. Tal abordagem trata essa nova expressão da ―realidade‖ como simbólica e metafórica. 

E são esses dois aspectos que o cinema/audiovisual abraça para levar o expectador a pensar sobre o 

que está vendo.  

O cinema/audiovisual capta o exterior e procura meios distintos de expressar o interior, 

enquanto a literatura consegue, através de uma narrativa mais detalhada, transmitir tais sentimentos 

e emoções, deixando que o leitor faça a própria construção imagética no seu imaginário. 

 

O tempo e o espaço  

 

Outra diferença entre as adaptações e a literatura se dá pelo tempo e espaço. Se 

analisarmos teremos três formas de apreensão em relação ao tempo, ponhamo-nos no papel de 

leitor/espectador. Primeiro, se estivermos diante da leitura de um romance (livro), 

investiremos um determinado tempo para tal ação. Segundo, dentro deste mesmo romance 

teremos o tempo da narrativa (as idas e vindas no tempo dentro do enredo). Por fim, 

observaremos o tempo que é empenhado na exibição de uma adaptação do mesmo romance. 

Dependendo da expressão artística (teatro, cinema, ópera, balé, dentre outras), sua 

representação pode durar minutos ou horas.  

Sobre estas diferenças, Aliska Altemann (2010), no artigo O papel do sertão no filme: 

reflexões sobre uma ―literatura-cinematográfica‖, propõe um paralelo entre a escrita e a 

imagem em movimento. Levando em consideração que o espaço e o tempo envolvem o 

espectador/leitor. Primeiro ela relata que espectador/leitor tem uma experiência audiovisual e: 

 

A vivência, participando de uma outra ordem espaço-temporal, o faz num 

determinado espaço (sala de cinema, por exemplo) e num tempo específico 

(duração do filme) – ambos sendo ‗reais‘. A recepção cinematográfica, nesse 
caso, implicaria localidade e durabilidade distintas à recepção do texto 

literário, que se estende temporalmente de acordo com o ritmo do leitor a 

construir sua própria experiência espaço-temporal. O livro, fruído 
indeterminadamente, configura outra ordem imaginária, sendo sua 

especialidade menos literalmente visual do que a cinematográfica, que 

participa de uma lógica ‗encarnada‘, diferente da palavra escrita. 

(ALTEMANN, 2010, p. 46-47). 
 

O cinema/audiovisual mune-se de diversos elementos técnicos para tratar a passagem 

do tempo e o espaço, podendo ser através: de movimentos de câmera, ângulos, planos, 

símbolos, etc. Depois de ter as cenas captadas pela câmera, vem o processo de edição e 

montagem (pós-produção), onde se podem fazer recortes, acrescer efeitos imagéticos e 
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sonoros, sendo assim um conjunto de artifícios utilizados a favor do audiovisual. Um 

espetáculo ou uma projeção fílmica sempre acontecerá no tempo presente, ou seja, uma vez 

assistido, não há como voltar, rever e pensar, é esse fator temporal que torna essas 

representações mais próximas do real.  O tempo no cinema/audiovisual pode subdividir-se de 

três formas: 

 
O tempo da projeção (duração do filme), o tempo da ação (a duração 

diegética da história contada) e o tempo da percepção (a impressão de 

duração intuitivamente sentida pelo espectador, eminentemente arbitrária e 
subjetiva, da mesma forma que sua eventual consequência negativa, a noção 

de tédio, sentimento resultante de uma impressão de duração insuportável). 

(MARTIN, 2013, p. 238). 

 

É possível contar a história de um personagem desde a infância até a terceira idade, 

descrita em um número de páginas definido pelo autor, para tanto o escritor vale-se dos 

elementos que são essenciais para a existência de uma obra literária.  

Com toda a explanação entendemos que no romance tem-se a ilusão do avanço do 

espaço de um pólo a outro do tempo, e na representação fílmica acontece o inverso, pois: 

 

O romance oferece um enredo, seres vivos, uma ideia do mundo e o fluir do 

tempo, como a dimensão que tudo explica (história, personagem e mundo), 

visto que tudo se reduz ao tempo, enquanto ao cinema constitui arte da 
espacialização, do espaço urbano ou não, concebido de um prisma 

antropocêntrico. Daí as dificuldades de um cineasta ansioso em criar o 

tempo, tanto quanto um romancista obcecado pelo espaço. (MOISÉS, 2012, 
p. 532). 

 

A representação da violência: sociedade, literatura e cinema/audiovisual 

 

A violência tem sido objeto de estudo em variadas ciências que buscam argumentação 

para sua origem. Desde a formação das primeiras sociedades, se desencadearam processos de 

violência, atribuídos à forma de agir e à posição tomada pelo ser humano, causando efeito de 

destruição individual ou coletiva. Esse pensamento oriundo da sociologia considera que: 

 

Por mais que a vida em sociedade seja gerida pelo estabelecimento de regras 

jurídicas, valores morais, limitação da vontade pessoal em detrimento da 
convivência harmônica coletiva e ainda pela égide da ordem social para 

alcançar-se o progresso, o ser humano, sempre e através de suas ações 

eventuais ou reiteradas, irá produzir atos que possam ser tipificados 
como violência. (SANTOS, 2016, online, grifo do autor). 
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O fenômeno destrutivo, que é a violência, perdura ao longo dos séculos, manifestando-

se, especificamente, de acordo com os interesses e a época. Sua existência está presente em 

todas as Idades: Antiga, Média, Moderna e Contemporânea. De início, a violência existia 

como forma de sobrevivência (a lei da selva): era necessário matar se quisesse sobreviver. 

Depois, influenciados pelos interesses econômicos e políticos, mantinham-se no auge as 

guerras e batalhas em busca de conquistas territoriais e os grandes massacres e condenações à 

morte, ordenados pelos poderes hierárquicos (políticos e religiosos) contra aqueles que 

fossem opositores às decisões e dogmas impostos. Havia, também, no contexto de algumas 

religiões e na mitologia grega/romana, em tempos antigos, sacrifícios humanos oferecidos às 

divindades para que houvesse purificação e remissão de pecados, ou seja, era necessário pagar 

o preço e haver derramamento de sangue. Sobre essa percepção da violência em sociedade, 

Schøllhammer (2013) ressalta que: 

 

A cultura se constitui sobre um violento ato originário e fundador, um 

sacrifício ou um crime coletivo – a crucificação de Jesus, o rapto das 

Sabinas, o assassinato de Abel, o parricídio originário etc. – a partir do qual 

se instala uma lei regularizadora e simbolizadora da violência. A lei instaura 

a violência, ritualmente, ou, na modernidade, institucionalmente (o 

monopólio estatal da violência), e, garantindo o ―seu lugar‖ na sociabilidade, 

assegura simultaneamente a paz coletiva. (SCHØLLHAMMER, 2013, p. 

125). 

 

Desta maneira, é pertinente a observação da ―[...] capacidade de destruição coletiva 

demonstrada no passado.‖ (GINZEBURG, 2012, p.9), para percebemos os acontecimentos 

evidenciados no presente. Todavia, ―a violência não é a mesma de um período a outro.‖ 

(WIEVIORKA, 1997, p.5), mudam-se o contexto histórico, econômico, político, religioso etc. 

Porém, o reflexo de toda essa violência de outrora, coincide com o que vemos hoje na nossa 

sociedade contemporânea (a luta inescrutável pelo poder, uma violência objetivada em 

benefício próprio, pessoas matando em nome de ―Deus‖, etc.). Tudo que existia desde o início 

do mundo se perpetua na atualidade, e nos leva a crer que a violência acontece de forma 

contínua, não importando a época que esteja sendo reportada e independente de como ela 

apareça. Essa aparição pode ser vista, na sociedade, em várias formas, dentre as quais 

destacamos as violências: física, institucional, intrafamiliar, moral, patrimonial, 

psicológica, sexual, etc. A abordagem da violência coloca-nos diante de um paradigma 

social, induzindo-nos a considerar desde o ingresso do indivíduo na sociedade à história das 
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vinculações de domínio e de exploração, não podendo ser estudada separadamente, se 

pretendermos fazer uma analogia através da complexa ideia de causa e efeito.  

Ao longo dos anos em todo o mundo, a temática da violência está presente nos 

escritos, motivada pelas guerras, disputas políticas, preconceito étnico e religioso, enfim, 

todos os aspectos que instauram o caos no mundo. Ao presenciarem e sobreviverem a 

situações violentas, os homens foram ampliando os conhecimentos e abrangendo a criticidade, 

e, principalmente, os escritores viam a necessidade de transpor em sua arte todos os suas 

inquietações (sentimentos, indignações, angústias, raivas, etc.). Neste sentido, ―[...] escreve-se 

a violência e, em vez de cometê-la ou comentá-la, a escrita encontra na violência um meio de 

liberdade e de transgressão das finalidades da linguagem com maior eficácia maior efeito de 

realidade.‖ (SCHØLLHAMMER, 2013, p. 224), ou seja, é através da violência transposta na 

arte, que se aguça no leitor o ato de reflexão e criticidade sobre o mundo em que vive, sendo 

que essa literatura tem o papel primordial de comunicar algo através de sua expressão.  

A violência que demarca a realidade e a ficção possibilita ao espectador/telespectador 

uma reflexão sobre a mídia e a sociedade, pois: 

 

O discurso e a prática da violência estão marcados por esse contexto 
complexo e pela subjetividade dos grupos e indivíduos, pela emotividade e 

disposição dos envolvidos. É preciso dar visibilidade ao problema, clarificar 

esta questão em níveis acadêmicos e, no cotidiano, capacitar pessoal para 

trabalhar com o enfrentamento da violência. Como ela aumenta 
gradativamente e ameaça não só o presente, mas o futuro próximo, 

correremos sério risco de um regresso à barbárie. (SILVA, 2005, p. 26) 

 

Desta forma, é possível visualizar o indizível, o terror e o medo, cotidianamente, pois 

a violência está exposta nos ambientes: rural, urbano e nas mídias. Com a passagem do 

tempo, os ocorridos violentos aparecem de maneira explicitada, seja nos telejornais, 

microsséries, novelas, filmes entre outros gêneros do âmbito audiovisual. Porém, ―a mágica 

(ou máscara) do cinema, [...] proporcionou encararmos os antigos tabus da humanidade, o que 

gerou uma incessante onda de transformação referente ao modo de como vemos e aceitamos o 

que está sendo expresso na tela grande‖ (NUNES, 2015, p. 75). Por outro lado, a violência 

pode aparecer na obra implicitamente, podendo ser expressa através de símbolos e metáforas, 

sendo percebida com a observação do jogo de imagens e som, construindo toda ilusória 

realidade ficcional, como por exemplo, A Chinesa (1967), de Godard, que, para retratar a 

guerra do Vietnã utiliza ―[...] uma atriz que segura os aviões e faz ruídos com a boca.‖ 

(BERNARDET, 1980, p. 107). Fazendo um paralelo entre violência, literatura e cinema, 
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Francisco Romário Nunes, em sua dissertação intitulada The road: o tema da violência da 

escrita para as telas, diz que:    

 

[...] muitos críticos distinguem pelo menos três tipos de cinema: um cinema 
cru e realista que, mesmo assim, não esconde seu caráter de ficção; um 

cinema burlesco, que consegue instalar a distância como regra artística; e um 

cinema que põe em imagens atos de crueldade até o limite do suportável. 
(NUNES, 2015, p.78). 

 

A primeira pontuação feita nos remete ao pensamento de que, embora o 

cinema/teledramaturgia seja um registro baseado na realidade, aplica-se o uso da imaginação, 

e, é justamente isso o que diferencia a ficção dos gêneros documentário e jornalístico. A 

segunda observação pressupõe um distanciamento, quase total, da realidade cotidiana, dando 

espaço para o subjetivismo. Esse modelo de criação é conhecido como um cinema 

experimental, de baixo custo e com excesso de abstração. O terceiro e último ponto, condiz 

com a livre exposição da violência, no entanto, só é mostrado até onde seja plausível o poder 

de transformar através das lentes, imagens e sons tão aproximados do real. 

Por fim, com base em toda essa discussão, ficamos cientes de que os fatos 

evidenciados nas telas (cinema e televisão) abordam temáticas da atualidade – condizentes 

com a vivência e gosto do diretor/adaptador – ou do resgate de acontecimentos ocorridos e 

registrados no passado. O romance d‘A Pedra do Reino, por exemplo, foi escrito por Ariano 

Suassuna em 1971, e depois transmutado para a teledramaturgia em 2007, pela Rede Globo. 

No entanto, ambas as narrativas trazem em suas composições atos de extrema violência, ao 

retomar literariamente o mito sebástico, que influenciou, posteriormente, no século XIX, um 

grupo de fanáticos religiosos, no Nordeste brasileiro, crentes na ressurreição do Rei 

Português, e no seu retorno melhoraria a situação calamitosa da seca e da pobreza, 

transformando as pessoas que se convertiam ao sebastianismo em ―pessoas ricas, jovens, 

bonitas e saudáveis‖ (GASPAR, 2009, online). Na história, num ritual messiânico, na Pedra 

Bonita, comandado por João Ferreira, houve o segundo massacre envolvendo o sebastianismo 

no país, pois em suas pregações ele declarava que Dom Sebastião ―[...] só voltaria se a Pedra 

Bonita fosse banhada com sangue de pessoas e animais, comandando um grande massacre de 

pessoas inocentes em maio de 1838. Entre os dias 14 e 18 morreram 87 pessoas.‖ (GASPAR, 

2009, online). No romance o número de mortos é diferente, porém Suassuna traz para sua 

obra o mesmo local, as mesmas datas e o personagem herda o mesmo nome, como podemos 

perceber no seguinte trecho:  
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A princípio, a história de minha família era para nós, Ferreira-Quadernas, 

uma espécie de estigma vergonhoso e de mancha indelével do nosso sangue. 

E não era pra menos, quando somente meu bisavô, El-Rei Dom João 

Ferreira-Quaderna, O Execrável, no espaço de três dias, mandou degolar 53 
pessoas, incluindo-se entre elas 30 crianças inocentes, o que aconteceu no 

fatídico e astroso mês de Maio de 1938. (SUASSUNA, 2012, p. 63, grifo 

nosso). 
 

Foi esse acontecimento horrendo, fomentado por ideologias religiosas, que induziu à 

criação da obra literária e, consequentemente, sua adaptação. 

 

 

A pedra do reino: duas linguagens e dois modos de apresentar a violência 

 

Antes de iniciarmos nossa análise, faz-se necessário, para a compreensão das imagens 

e da linguagem técnica sobre o cinema/audiovisual, um quadro com algumas especificações 

de planos, ângulos e movimentos de câmera, percebidos na microssérie: 

 

Quadro 1 – Elementos da linguagem cinematográfica 

 
Fonte: Elaborada pela autora, 2017. (Baseado em leituras feitas no site http://www.primeirofilme.com.br/site/o-

livro/enquadramentos-planos-e-angulos/) 

 

Na MPR, a dualidade humana (bem e mal) é percebida pela ausência de luminosidade, 

persistindo o predomínio das sombras em contraste com a pouca iluminação quente 

(amarelada), proporcionada por refletores, tochas e velas, que exercem ainda mais 

significação às imagens noturnas. Tal composição imagética pode significar o contraponto 

entre a ingenuidade do povo e as más intenções (sádicas) do rei. A noite, por si só, apresenta 

uma carga negativa, simboliza: dor, angústia, medo, terror, etc., o que fica evidente na 

preferência do diretor da microssérie com  a escolha da noite, para representar, em sua obra, 

rituais, massacres e demais abordagens violentas. A luz quente utilizada traz um sentimento 
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de pesar, de algo que facilmente pode ser apagado, como uma tocha ou a chama de uma vela, 

facilmente apagadas, que se pode remeter também à efemeridade da vida e para morte. 

 

Análise comparativa das obras 

 

No romance o primeiro sacrifício é feito pelo pai do Rei, José Maria Juca Quaderna, 

que correu, agarrou-se nas pedras, entregando-se para degola. Na sequência, sucederam-se 

vários sacrifícios: os pais pegavam seus filhos e entregavam-se para terem o pescoço cortado 

ou a cabeça quebrada nas pedras. Na microssérie, essas cenas são ocultadas, sendo mostrado 

apenas o sacrifício de uma mulher que acreditando das promessas de riquezas e de que ―seu 

sangue se transformaria em ouro e prata‖, entregou-se, sem reservas, e a morte da Princesa 

Isabel. A morte da Princesa Isabel aconteceu de forma semelhante a da mulher, porém, a 

Princesa, que já estava em um estágio avançado da gestação, foi levada à força para ser 

sacrificada. 

 

Figura 1 – Mulher se entregando ao sacrifício 

 

Fonte: A PEDRA D‘O REINO. Direção: Luiz Fernando Carvalho. Rio de Janeiro: TV GLOBO, 2007. 

 

 A figura 1 nos mostra a cena da entrega da Mulher. A cena segue, e inicia-se a 

preparação para o sacrifício, suspendendo-se a cabeça da mulher para trás, segurando-a pelos 

cabelos e deixando o pescoço exposto, pronto para a degola. O Rei ergue a espada, e 

rapidamente alternando-se a imagem da mulher e a do Execrável, ouve-se o som da espada 

transpassando a carne e vê-se o sangue jorrar e escorrer no rosto dele, que num super close 

fica evidente o prazer descrito em sua face Ao cair debatendo-se no chão, numa subjetiva, 
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simulando a visão turva, a mulher vê e ouve as pessoas gritando e movimentando-se perto 

dela. 

Na sequência, na MPR, o que se segue é o sacrifício da Princesa Isabel, e esta cena, no 

romance, aparece em duas versões. Uma primeira versão de Sousa Leite, dando conta de que:  

 

Isabel, irmã de Pedro Antônio e do primeiro Rei João Antônio, grávida do 

monstro, é designada para o sacrifício pelo Execrável João Ferreira-
Quaderna, que respondia às suas súplicas de gravidez gritando para Carlos 

Vieira e José Vieira: ´Imolai-a assim mesmo, para ela não sofrer duas dores, 

a do parto e a do encantamento!‘ Tão adiantado era o estado de gravidez 

desta infeliz que momentos depois de ter recebido o golpe na garganta, a 
criança rolava pela rampa da Pedra e estendia-se no chão. [...] conhecida 

como Rainha Josefa por ter se casado também com o monstro João Ferreira-

Quaderna, recebe setenta e tantas facadas. (SUASSUNA, 2012, p. 79, grifo 
do autor). 

 

Numa outra versão mais explícita, com tons de selvageria, a cena é descrita nas 

palavras de Quaderna: 

 

[...] seu desejo sexual exacerbou-se. Mandou trazer sua mulher, a princesa 

Isabel, querendo possuí-la na frente de todos, enquanto o sangue dos 
degolados corria. Ela, porém, estava grávida de nove meses, pronta, já, para 

parir, e recusou-se. Então Dom João II, o Execrável, pegou a irmã dela, a 

Rainha Josefa, e, enquanto se preparava para possuí-la, mandou que lhe 
dessem dezessete facadas, o que foi feito durante a posse, alcançando ele, 

segundo dizia, um gozo como nunca tinha experimentado. (SUASSUNA, 

2012, p. 78-79). 

 

No entanto, Luiz Fernando Carvalho, mais uma vez preferiu a versão de Sousa Leite, 

não mostrando todos os detalhes da execução. Suavizando ainda mais, mostra-se apenas o 

assassinato da Princesa Isabel; ela é trazida à força por homens a mando do Rei e a cena 

violenta do sacrifício resume-se na aparição da espada sendo erguida, o sangue espirrando no 

rosto do Execrável e o corpo ensanguentado caído no chão completamente imóvel, enquanto 

algumas pessoas gritam desesperadas e outras exaltam a D. Sebastião. A figura 14 evidencia o 

desespero da princesa, principalmente, na terceira ilustração da sequência (super close da 

Princesa antes de ser sacrificada). 

 

Figura 2 – A Princesa Isabel sendo levada ao sacrifício 
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Fonte: A PEDRA D‘O REINO. Direção: Luiz Fernando Carvalho. Rio de Janeiro: TV GLOBO, 2007. 

 

Logo após a cena do sacrifício da Princesa, o Reino é invadido. Segundo o RPR, o 

terceiro Império durou de 1836 a 1838, tendo seu fim decidido por uma traição como é 

relatada nos seguintes trechos: 

 

[...] atraindo o Reino sempre novos adeptos, alguns primos nossos, da 

família Vieira, convidaram para que nele entrasse um nosso parente, o 

Conde Dom José Vieira Gomes, homem falso, traiçoeiro, lacaio, fatídico e 
astroso, que terminaria renegado. Era Vaqueiro do Comandante Manuel 

Pereira, Fidalgo rico e poderoso, filho do Barão do Pajeú. A família Pereira 

[...]era uma das famílias mais atingidas pela pregação revolucionária da 
Pedra do Reino.[...] O traidor [...] viu tudo e se aproveitou de tudo, durante 

vários dias.[...] Foi em maio de 1838 [...] naquele mês, meu bisavô teve a 

gloriosa coragem de iniciar o grande banho-de-sangue [...] com a degola 
geral dos proprietários.[...] os que se apresentassem voluntariamente para a 

degola, ressuscitariam daí a três dias como ―Grandes do Império‖, belos, 

poderosos, eternamente jovens e imortais.[...] a princípio voluntarias, depois 

não.[...] o refalsado Conde, Dom José Vieira Gomes, aproveitando os gritos 
desesperados das vítimas e a confusão causada pelas degolações, fugiu por 

uma vereda perdida entre cactos e unhas-de-gato, indo chamar as tropas dos 

Barões do Pajeú, os Pereiras, que aniquilaram o Sagrado Império da Pedra 
do Reino. (SUASSUNA, 2012, p. 75-77). 

 

Ao lermos a citação acima e continuarmos a leitura do romance, percebemos que há 

uma complicação de entendimento para quem conhece o RPR, pois a adaptação nos abre 

espaço para duas interpretações, ou conexões de cena. Pode-se entender a cena da invasão 

remete-se ao motim feito por Pedro Antônio, que dá início ao Quarto Império ou à invasão 

feita pela ―[...] Guarda de Honra do Comandante Manuel Pereira [...] composta por trinta e 

seis Cavaleiros [...].‖ (SUASSUNA, 2012, p. 81), que foram guiados até a ―Serra do Reino‖, 
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por José Vieira Gomes, o traidor, sendo que esta cena pertence à tomada do Quarto Império 

para o Quinto, presentes no Folheto IX. Os invasores entram armados com espingardas, se 

deparando com homens e mulheres munidos de armas brancas. A batalha é travada. Os tons 

escurecidos das imagens, os closes no rosto das pessoas que compõem a multidão de adeptos, 

os movimentos rápidos de câmera e a fumaça transmitem a violência e o desespero no fim 

sangrento do Império. É notório pessoas correndo de um lado para o outro sem saberem aonde 

ir, sons de tiro, as imagens de soldados espancando as pessoas e corpos ao chão.  

 

Figura 3 – Invasão da Pedra do Reino 

 

Fonte: A PEDRA D‘O REINO. Direção: Luiz Fernando Carvalho. Rio de Janeiro: TV GLOBO, 2007. 

 

No romance, o Terceiro Império finda-se com a morte do Execrável, cometida por 

Dom Pedro Antônio, que ao chegar à Pedra do Reino vê toda aquela cena sangrenta e os 

corpos de suas duas irmãs ao solo, executa-o, levando novamente ao trono o nome da família 

Vieira-dos-Santos, iniciando assim, o Quarto Império que durou apenas um dia. Em na 

penúltima cena (do episódio do massacre), na microssérie, vemos a quase queda da espada da 

mão do rei, que sugere a queda do seu governo, do seu império. A MPR não mostra como foi 

a morte de D. João Ferreira-Quaderna, mas no romance, o narrador referencia novamente o 

historiador Souza Leite para contar esse fato, que dispõe de uma violência extrema:  

 

Na manhã, porém do dia 17 de Maio de 1838, quando o Monstro se dispunha 
a preparar o Povo para a matança, Pedro Antônio, indignado pela morte de 

suas irmãs, a Rainha Josefa e Princesa Isabel, e julgando-se talvez com 

melhor direito ao poder, por ser irmão do primeiro Rei, João Antônio, 
antecipou-se em subir ao Trono. Dali anunciou, em voz alta, que Dom 

Sebastião, cercado de sua Corte, lhe aparecera na noite antecedente e 

reclamava a presença do Rei João Ferreira-Quaderna, única vítima que 
faltava para operar-se o seu completo desencantamento. – ―Viva El-Rei Dom 

Sebastião! Viva nosso irmão Pedro Antônio!‖ – tal foi o brado uníssono de 

todos os circunstantes. Poucas horas depois, Pedro Antônio era proclamado 
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Rei, com o nome de Dom Pedro I, e o cadáver do seu antecessor, O-de-
Execrável-Memória, era amarrado de pés e mãos em grossos troncos de 

árvore. As pessoas que estiveram no Reino são acordes em afirmar que se 

viram forçadas a quebrar a cabeça de João Ferreira-Quaderna , a extrai-lhe as 

entranhas e a atar seu cadáver, de pés e mãos, naquelas árvores, por causa 
dos berros e roncarias e dos sinistros movimentos que ele, depois de morto, 

executava com a boca, o ventre e os braços. (SUASSUNA, 2012, p. 80) 

 

Por fim, podemos perceber o quão cruel foi o reinado de D. João Ferreira-Quaderna, 

que com seu discurso manipulador conseguiu atrair várias pessoas para a religião praticada na 

Pedra do Reino, em torno da ressurreição de Dom Sebastião. Ambas as obras retratam a 

violência e a crueldade do massacre, revelados através da história acontecida no sertão 

brasileiro. Os trechos do romance e da microssérie, que analisamos, foram suficientemente 

eficazes para entendermos o quanto as duas linguagens dialogam e o quanto elas se 

distanciam ao mesmo tempo, revelando que cada uma das linguagens tem sua maneira de 

contar e mostrar. 

 

Considerações Finais 

 

Após leituras teóricas e análise das obras, entendemos que a adaptação é um processo 

de transmutação de um texto para outro ou entre linguagens. Partimos do conceito de que 

adaptar é transformar, mudar, pois no caso da adaptação do romance para a microssérie, trata-

se de uma mudança de códigos, é outra mídia, um confronto e/ou interrelação entre duas 

linguagens, então, notoriamente, surgem duas obras distintas. A adaptação não consiste 

apenas na transmutação entre textos: pode-se adaptar acontecimentos históricos, e diversas 

outras linguagens artísticas, como a pintura e as artes plásticas. Com isto, depois de 

analisarmos o romance e a microssérie, e de fazermos pesquisas sobre o massacre da Pedra 

Bonita, percebemos que o episódio sangrento da história sertaneja brasileira, serviu de base 

por duas vezes, primeiro para Ariano ao ouvir e ler sobre o mito sebástico no Brasil e a 

segunda feita por Carvalho na produção audiovisual. Porém, antes de Ariano, outros autores 

fizeram o mesmo, entre eles José Lins do Rego, em 1938, com o romance Pedra Bonita. 

Sobre a violência, pudemos constatar que ela existe desde as primeiras civilizações, 

onde o homem age e suas ações possuem efeito de destruição individual ou coletivo. É um 

fenômeno que resiste ao tempo e serve como objeto criativo (temática) para os artistas e 

estudiosos, inclusive escritores e cineastas.  
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Na literatura, o fenômeno da violência é representado com maior riqueza de detalhes, 

com o objetivo de fazer com que o leitor especule como acontecem as cenas. Na 

Teledramaturgia, encontram-se meios de reforçar ou suavizar a violência, através de cortes, 

inserções de cenas, e elementos técnicos, específicos, como: enquadramento, iluminação, 

sons, etc. Portanto, na literatura há maior possibilidade de retratar a temática abertamente, 

pois ela conta, e o leitor tem a liberdade de interpretação. Já a teledramaturgia mostra, e por 

ser uma mídia de massa, não se torna permissível alguns tipos de representações violentas, 

embora o que lemos e vemos, esteja ligado a nossa realidade.  

Conforme a nossa proposta, a adaptação consegue transmitir, mesmo que de maneira 

suavizada, a violência do massacre no Terceiro Império da Pedra do Reino.  A utilização de 

cores quentes, cortes, movimentos rápidos, supressão de cena e enquadramentos precisos, 

foram elementos eficazes para expor tanto a violência quanto o psicológico das pessoas que 

faziam parte da multidão de adeptos da religião praticada no reino e a superioridade 

estabelecida por Dom João Ferreira-Quaderna.   

Portanto, o estudo da teoria da adaptação e sua aplicação na análise das obras 

abordadas neste trabalho, nos possibilitaram romper com a opinião de que, quando uma obra 

do âmbito audiovisual é baseada numa obra literária, a adaptação tem obrigação de ser uma 

cópia idêntica a obra primária. Entendemos ainda, que nem tudo pode ser adaptado. E, 

pensando nisso as linguagens, com seus recursos específicos, vão procurar um meio de 

transmitir o inadaptável. 
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Introdução  

 

Clarice Lispector, conhecida como uma das maiores autoras da literatura Nacional, 

que por meio de sua linguagem densa, ao refletir sobre as nuances de sua interioridade, 

consegue descortinar o íntimo dos seres humanos. Embora não seja de fato uma autora do 

período modernista, mas se insere em um contexto que absorve as conquistas do Modernismo, 

como uma maior abertura para trabalhar com linguagens diferentes e mais experimentais, 

possibilitando, de acordo com Alfredo Bosi (2015), uma inovação estética na produção 

ficcional de sua literatura. 

 O último romance de Clarice Lispector, A hora da estrela, publicado inicialmente em 

1977, narra por meio de um narrador onisciente, Rodrigo S.M, a história de uma jovem 

nordestina, Macabéa de 19 anos, que deixou sua cidade natal para tentar uma vida melhor na 

cidade do Rio de Janeiro. A jovem Macabéa, órfã de pais, foi criada por uma tia muito ligada 

a conceitos patriarcais, assim, nasce uma personagem que não conhece os verdadeiros 

problemas humanos, que mesmo sendo desprezada e humilhada por Olímpico não perde as 

esperanças de viver um romance com ele, este sendo também nordestino, apresenta essas 

características depreciativas, provavelmente, porque ele transfere a opressão que carrega 

consigo por ser nordestino para a mulher nordestina, duplamente marginalizada: por ser 

mulher e nordestina. 

Na adaptação cinematográfica feita por Suzana Amaral em 1985, pode-se perceber a 

preservação da essência do romance de Clarice, essa preservação ocorreu de tal forma que 
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surge uma nova obra artística, A hora da estrela no cinema, expressa por meio de sua própria 

linguagem cinematográfica, o enriquecimento que o cinema pode trazer ao 

leitor/telespectador, através de outra perspectiva, a da imagem. Vê-se, portanto, que ao 

adaptar o romance ao cinema, o narrador passa a ser câmera. Tal fato pode ser explicado a 

partir das reflexões feitas por Hutcheon (2011), no qual ela afirma que a adaptação tem a 

imagem como linguagem. 

Nesse caso, a adaptação cinematográfica conversa com a tradução intersemiótica, pois 

tanto a adaptação, quanto a intersemiose perpassam por uma tradução não fiel ao outro texto, 

mas uma tradução inovadora, em que, buscam atribuir um novo sentido, um novo significado, 

trazendo consigo uma outra atmosfera, conforme será percebido nas próximas páginas. 

 

Metodologia  

 

Neste presente trabalho, a partir das teorias de Plaza (2003) e Hutcheon (2011), será 

analisado como aconteceu o processo de tradução Intersemiótica de A hora da estrela para o 

cinema. Nesse contexto, vai-se discutir o livro A hora da estrela (1977), comparando-o à 

adaptação do romance feita por Suzana Amaral em 1985, cujo trabalho leva o mesmo nome 

da obra de Clarice, procurando fazer um diálogo intersemiótico entre o texto literário e o texto 

cinematográfico. 

 

Um diálogo entre literatura e cinema pelo viés da intersemiose e da teoria da adaptação 

 

 

A tradução Intersemiótica manifesta-se na transmutação de um sistema semiótico para 

outro, abrindo possibilidades artísticas entre as mídias, no quais eles podem conversar e serem 

recriadas sistematicamente, esta característica da Intersemiose permite, ao artista, reutilizar-se 

de uma obra primária e, ao confrontá-la, construir novos significados. Plaza (2003) define 

esse tipo de tradução como uma espécie de poética sincrônica, já que ela traz o passado 

criticamente em um determinado espaço, ao mesmo tempo, que, pelo processo criativo, 

agrega no presente, elementos que possam reavivar o passado. Pensando nisso, percebe-se que 

as atribuições da Intersemiose se assemelham demasiado as especificidades das adaptações, 

tendo vista que, quando uma mídia é adaptada para outra, acontece um processo de tradução 
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de formas, pelo sistema, de modo que novos sentidos são transmitidos. De acordo com 

Hutcheon: 

 

[...] A adaptação é uma transposição anunciada e extensiva de uma ou mais 
obras em particular. Essa ―trancodificação‖ pode envolver uma mudança de 

mídia (de um poema para o filme) ou gênero (de um 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. (HUTCHEON, 2011, p. 29).  

 

Nesse sentido, a transmutação de mídias acontece não apenas do texto literário para o 

cinema, a exemplo do livro o Pequeno príncipe, que em 2015 foi adaptado para o cinema, e 

tantos outros. Pelo contrário, o cinema também pode ser transcodificado para literatura, basta 

lembrar do poema canto ao homem do povo, no livro Rosa do povo, de Drummond, no qual 

ele recupera de maneira criativa e crítica as falas silenciosas de Chaplin. Dessa forma, na 

linguagem cinematográfica, o responsável por essa recuperação criva do texto literário é o 

diretor, este, por sua vez, tem a função de ressignificar a obra primária, uma vez que o 

processo de tradução/adaptação parte desse atrativo ao passado, ao passo que o diretor, como 

leitor, atribui os sentidos pertinentes do seu ponto de vista em relação a primeira mídia. 

  Além disso, para que uma adaptação seja profícua, ela deve se diferenciar do sistema 

semiótico, que auxiliou na sua transposição, em outras palavras, à medida que ela se distancia 

da primeira mídia, de certa forma, também se aproxima pelo próprio processo de tradução. 

Então, de acordo com Plaza (2003, p. 13) ―fazer tradução toca no que há de mais profundo na 

criação. Traduzir é pôr a nu o traduzido, tornar visível o concreto do original, virá-lo pelo 

avesso‖. Portanto, a tradução Intersemiótica, ao tocar no cerne de uma determinada obra, 

absorve os elementos imprescindíveis para sua transposição, apontando aspectos específicos 

e, evidenciando certas peculiaridades de um texto traduzido, ela ressignifica, amplia, critica, 

permitindo ao tradutor, trazer para fora a essência de um texto sistematicamente.   

 

A hora da estrela e Clarice Lispector 

 

No romance A hora da estrela, o narrador apresenta a história de Macabéa, uma jovem 

nordestina que deixa sua cidade natal para buscar melhores condições de vida no Rio de 

Janeiro. Criada por sua tia, a personagem era privada de muitas situações, sendo assim ela 

pouco conhece os perigos do mundo. Posteriormente, ela divide um quarto com mais três 



 
 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

1296 

 

mulheres que trabalham em uma loja no comércio da cidade. Sozinha no mundo. Macabéa 

encontra um rapaz num dia chuvoso, ele, Olímpico de Jesus e, sem que ela perceba, já está 

apaixonada pelo metalúrgico paraibano, um homem medíocre, que em certos momentos 

aproveita-se dos pertences dos colegas de trabalho. Depois do ―término‖ de seu namoro com 

Olímpico e, incentivada por Glória, que se diz ser sua amiga, Macabéa procura uma 

cartomante para conhecer seu futuro. A cartomante garante a jovem moça que encontrará um 

homem rico que se casará com ela. Macabéa, então, encantada com as ilusões da cartomante, 

atravessa a rua sem olhar para os lados e é atropelada por um carro. 

Entretanto, Clarice Lispector, nesta obra, não quer somente mostrar a simples vida de 

uma pobre moça, vinda de Alagoas, que tem seu final trágico, mas é justamente neste final 

trágico que a jovem tem seu momento de brilhar, tem sua hora da estrela. Afinal, o sonho de 

Macabéa era ser atriz de cinema. Observa-se, desse modo, que as reflexões trazidas por 

Rodrigo S.M perpassam por questões existenciais, e por vezes interiores, isto é, ao tentar 

contar a história da jovem, o narrador entra em seu íntimo, com diversas digreções, deixando 

o leitor confuso, sem saber qual procedência que a narrativa irá tomar. Além disso, o fato da 

obra não ser dividida em capítulos, apresenta um certo estranhamento no leitor, pois exige 

mais atenção, tornando-a mais complexa. Veja-se, portanto, um dos trechos em que o narrador 

tenta explicar ao leitor sua dificuldade em contar história, manifestando o caráter 

metalinguístico da obra: 

 

Não, não é fácil escrever. É duro como quebrar rochas. Mas voam faíscas e 
lascas como aços espelhados. Ah que medo de começar e ainda nem sequer 

sei o nome da moça. Sem falar que a história me desespera por ser simples 

demais. O que me proponho a contar parece fácil e à mão de todos. Mas a sua 
elaboração é muito difícil. Pois tenho que tornar nítido o que está quase 

apagado e que mal vejo. Com mãos de dedos duros enlameados apalpar o 

invisível na própria lama. (LISPECTOR, 1998, p. 27-28). 

 

 Apesar de a obra ser curta, ela apresenta muitas particularidades que somente Clarice 

Lispector com sua maestria consegue fazer. No trecho observado, pode-se afirmar que o fato 

de Rodrigo S.M ser uma pessoa intelectual e por não fazer parte da mesma sociedade de 

Macabéa, isto é, uma sociedade marginalizada, que vive a mercê da pobreza, da infelicidade, 

afirma ter uma certa incapacidade de proceder com a história. Analisando tal afirmação, tem-

se então uma comparação com a alta sociedade que não enxerga a pobreza do outro, sendo 

negligente, apesar de ver as inúmeras possibilidades de injustiça social que aconteciam 

naquela época e acontecem na sociedade atual. 
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 Além do mais, o próprio narrador tem consciência de enfatizar que a história é simples 

demais para ser contada por ele, ou seja, o tempo todo ele afirma que Macabéa é algo 

insignificante, ―Mas desconfio que toda essa conversa é feita apenas para adiar a pobreza da 

história (LISPECTOR, p.26)‖, mas isso cria um certo tom contraditório, pois um homem 

como Rodrigo S.M não perderia seu tempo com algo tão insignificante como diz, este efeito 

contraditório possibilita a construção da identidade do narrador/personagem, bem como 

reflete sobre as dificuldades, presentes no momento de produção de uma obra.  

Rodrigo S.M, em certos momentos, toma para si algumas características da vida de 

Clarice Lispector, quando diz ―Eu era um homem até mesmo um pouco contente, apesar do 

mau êxito na minha literatura (LISPECTOR, 1998, p.26)‖. A autora possuía uma linguagem 

intimista e, no início de sua carreira, alguns críticos não aceitaram sua obra, por ser de 

tamanha complexidade. Percebe-se, além disso, que é um homem que narra a história de uma 

mulher, descrita como pobre, feia e nordestina, ou seja, uma crítica/ironia de Clarice Lispector 

em virtude de que o homem, em uma sociedade falocêntrica, configura-se detentor do poder, 

ditando as regras da sociedade. 

 

A adaptação de Suzana Amaral 

 

Ao ler a obra Lispectoriana, sabe-se que um dos elementos essenciais para construção 

de A hora da estrela está centrada na figura do narrador Rodrigo S.M, responsável pelas 

descrições da vida de Macabéa e, sobretudo, pelo grau de complexidade do texto literário, este 

narrador personagem assume, de certa forma, um protagonismo, que o leva a problematizar a 

história fatídica da jovem alagoana e a prática do fazer literário, ironicamente a algumas 

repressões sofridas por Clarice Lispector, já que ela era conhecida por sua linguagem 

complexa. A adaptação cinematográfica, por sua vez, não apresenta o narrador Rodrigo S.M 

em sua narrativa, tornando a história mais próxima da realidade.  

Suzana Amaral, por sua vez, não tentou reproduzir o romance produzido por Clarice, 

pelo contrário, atribuiu novos significados, pertinentes em relação ao seu objetivo, que era, na 

verdade, reverberar a essência do texto da Lispector para outra forma de linguagem, a partir 

das suas técnicas de adaptação e seu olhar de leitora crítico e inventivo. Segundo Plaza (2003, 

p.18), ―Todo pensamento é tradução de outro pensamento, pois qualquer pensamento requer 

ter havido outro pensamento para o qual ele funciona como interpretante‖.  
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Ao pensar o processo de tradução, levando em consideração o caso específico deste 

trabalho, depreende-se que a adaptação de 1985 é fruto dos pensamentos e significados 

colocados por Clarice de forma traduzida, não igual, uma vez que a tradução pensa uma mídia 

de acordo com a interpretação de uma pessoa que a interpreta. Nesse contexto, Suzana 

Amaral traduz a história de A hora da estrela, modificando o ponto de vista narrativo, pois, ao 

obliterar o narrador, a diretora pode explorar e pôr nessa outra forma de linguagem, seu olhar 

criador. Hutcheon (2011, p. 21) explica que ―Um filme deve exprimir sua mensagem através 

de imagens e relativamente poucas palavras; ele não é muito tolerante à complexidade, ironia 

ou tergiversações‖.  

Desse modo, o principal elemento de complexidade do texto literário estudado (o 

narrador) perde seu espaço na adaptação, porque sua presença é dispensável, sobretudo, 

porque a linguagem cinematográfica não necessita de palavras em excesso. Ademais, a 

ausência desse elemento da narrativa possibilita um caráter mais realista do filme, ao mesmo 

tempo que a imagem traz a dramaticidade social do retirante. Nesse caso, a comunicação se 

embasa na construção de imagens pertinentes, o que possibilita outra forma de transmitir os 

aspectos relevantes do romance, um exemplo disso são as comparações acerca da personagem 

Macabéa, no qual, apesar de não conter palavras, as imagens do cinema recuperam o princípio 

essencial das ideias de Clarice.  

É interessante pensar na maneira em que Macabéa e Olímpico se conheceram tanto no 

livro, quanto no filme. Afinal, a adaptação tem a liberdade de explicar/recriar, de fato, como 

também se deu o primeiro contado do rapaz com Glória. Diferente do cinema, o romance 

Lispectoriano traz esse primeiro contato do primeiro casal em meio às chuvas, repetindo, 

somente, o prenúncio do quase casamento da protagonista.  

 

Maio, mês das borboletas noivas flutuando em brancos véus. Sua 
exclamação talvez tivesse sido um prenúncio do que ia acontecer no final da 

tarde desse mesmo dia: no meio da chuva abundante encontrou (explosão) a 

primeira espécie de namorado de sua vida, o coração batendo como se ela 
tivesse englutido um passarinho esvoaçante e preso. O rapaz e ela se 

olharam por entre a chuva e se reconheceram como dois nordestinos, bichos 

da mesma espécie que se farejam. Ele a olhara enxugando o rosto molhado 

com as mãos. E a moça, bastou-lhe vê-lo para torná-lo imediatamente sua 
goiabada com-queijo. (LISPECTOR, 1998, p. 37). 

 

Todavia, a obra de Amaral mostra esse primeiro encontro em um dia ensolarado, os 

pássaros a cantar e, no qual, Olímpico estava tirando uma fotografia. A origem da foto foi 

explicada depois do término do namoro (no romance).  Acredita-se que essa mudança no 
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tempo chama atenção para o processo da ilusão do retirante, que busca na descoberta do 

espaço da cidade grande uma possibilidade de existência feliz, o que será confrontado com os 

acontecimentos impostos pela malícia das pessoas no respectivo espaço. No livro, a chuva já 

aponta para a melancolia trágica do movimento das águas como representação da ―inocência 

pisada‖ da personagem nordestina. Dessa forma, assim como o tempo pode variar 

repentinamente, as alegrias de Macabéa (representadas pelo sol) se tornaram tristeza (chuva). 

Além disso, com essa mudança de enredo, percebe-se que se pode explicar o porquê de 

Macabéa fazer chover, tendo em vista que a chuva, na mídia adaptada, acontece nas próximas 

cenas, enquanto estão juntos no mesmo dia e não enquanto eles se viam pela primeira vez.  

Nessa perspectiva, a partir da tradução intersemiótica, a adaptação trouxe essa foto 

para a cena, que antecede o encontro com Glória, mas funcionando como elo do enredo 

recriado. Dessa forma, nessa variação, Olímpico permaneceu sendo apresentado por Macabéa 

de modo diferente, já que a oxigenada e o futuro deputado estavam sozinhos no momento de 

encontro, enquanto a alagoana permanecia na empresa onde trabalhava com a máquina de 

datilografar. Assim sendo, como na cena eles estavam distantes, não foi possível entender os 

diálogos.  

O narrador diz que Macabéa é semelhante ao café frio, Olímpico relaciona-a a um 

cabelo em uma sopa e tantas outras comparações, evidenciando características depreciativas 

em relação à personagem. Esse desprezo recupera-se no filme, cujas metáforas condicionam 

sentidos semelhantes às sugeridas no texto literário. A alagoana vive sem viver, não tem sabor 

e, em certos momentos, liga-se ao nojo, por apresentar traços anti-higiênicos e ser inferior às 

coisas grandiosas, como Glória e a sopa.  

 
Embora os seus pequenos óvulos tão murchos. (LISPECTOR, 1998, p. 32). 

 

Então, percebe-se inúmeras antíteses entre Glória e Macabéa, a primeira poderia ser 

muito fértil, a segunda, por sua vez, tem seus órgãos reprodutores, representados de maneira 

insignificante, sem vida. Nesse contexto, esse jogo metafórico foi traduzido na adaptação pela 

representação do gato (Felino, caçador, astuto) e do rato (nojento, indefeso, insignificante 

para sociedade), pois essa metáfora se concretiza após Glória abocanhar Olímpico de 

Macabéa. Junto a esses elementos nas cenas, onde a protagonista perde seu namorado, o filme 

se utiliza da trilha musical, construindo o suspense no receptor ao juntar com o som da 

máquina de datilografar. 
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Na adaptação de Suzana Amaral, Glória em uma conversa de almoço, afirma que já 

impulsionou vários abortos, Macabéa, por sua vez, fala que é virgem, fato explicado pela sua 

―falta de carne‖, segundo Glória. A partir dessa cena, Macabéa aparece diferente nas cenas 

posteriores, ou seja, começa a ter, de certa forma, mais cuidado com sua aparência, pinta as 

unhas, por exemplo, e compra um batom.  

Nesse contexto, esse estreitamento entre Glória e Macabéa permanece na adaptação 

em algumas cenas, a fim de que o telespectador possa visualizar as características das 

personagens, estabelecendo a relação de diferença entre ambas, e levando a trama a ter 

pequenas modificações no seu enredo. Um exemplo disso acontece, quando a protagonista 

pede o primeiro dia de folga. Na obra primária, o motivo foi as dores nas costas: 

 
Pois não é que quis descansar as costas, por um dia? Sabia que se falasse 

isso ao chefe ele não acreditaria que lhe doíam as costelas. Então valeu-se 

de uma mentira que convence mais que a verdade: disse ao chefe que no dia 

seguinte não poderia trabalhar porque arrancar um dente era muito 
perigoso. E a mentira pegou. Às vezes só a mentira salva. (LISPECTOR, 

1998, p.36). 

 

Em contrapartida, a liberdade versada de Amaral transformou essa narrativa em algo 

mais atraente aos olhos do receptor, além de evidenciar a lábia de Glória em ludibriar as 

pessoas, atribui-se esse acontecimento à sua perspicácia em conquistar os homens (Inclui-se 

Olímpico) e a ingenuidade da Macabéa, uma vez que ela acreditou na enfermidade da mãe da 

outra, além disso, mostrar as dores de coluna da personagem não traria nada de pertinente 

para objetivo da diretora/tradutora. 

Dessa forma, Glória exerce sobre Macabéa uma persuasão significativa, fazendo com 

que a protagonista nordestina, apesar de ter sido criada por uma tia muito religiosa, chega a 

mentir para Raimundo, só para usufruir de um dia de folga. Afinal, se Glória poderia mentir 

para o chefe afirmando que sua mãe estava doente, Macabéa, então, poderia fazer o mesmo. 

Ademais, A hora da estrela também traz os singelos desejos de Macabéa, embora ela 

não refletisse com precisão sobre sua infortuna vida, tanto é, que o romance revela uma certa 

atração da jovem por um homem já casado, reconhecido por uma aliança em seu dedo, além 

da masturbação praticada durante à noite. Evidenciando, por conseguinte, os anseios sexuais 

da personagem. De acordo com Stam (2006, p. 27) ―A metáfora da tradução, similarmente, 

sugere um esforço íntegro de transposição intersemiótica, com as inevitáveis perdas e ganhos 

típicos de qualquer tradução‖. Nesse sentido, na mídia adaptada, a imagem do homem casado 
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foi obliterada, em compensação, trouxe outros personagens que agregaram humor e 

possibilitaram a produção da narrativa cinematográfica. Além do mais, torna-se evidente a 

impossibilidade de traduzir um texto literário para outra mídia de forma semelhante as 

palavras literárias, por isso que a interpretação, a capacidade de tradução do adaptador é 

significativa para o telespectador, pois ele já apresenta uma possível interpretação de um texto 

literário. 

Essa autonomia criativa de Suzana Amaral conversou primorosamente com as ideias 

de Clarice, mostrando como Macabéa se comportaria mediante certas situações e respondendo 

a elementos relevantes, presentes no texto literário. Nesse contexto, de acordo com Plaza 

(2003, p. 8) ―o novo não é tão novo, mas é comparável dialeticamente com o antigo 

(existente)‖. Observa-se, desse modo, que houve variação na segunda obra em relação a 

primeira, mas, ao mesmo tempo, promoveu diálogo sistemático entre as mídias. De fato, O 

guarda da estação do metrô, o Cego1na lanchonete e os homens suados no metrô auxiliaram 

na construção dos desejos de Macabéa, estes últimos, sobretudo, foram relevantes porque 

depois dessa cena no filme, a jovem é vista se masturbando, e, logo em seguida, em um misto 

de culpa e alegria faz o sinal da cruz, como no seguinte fragmento do livro.  

 

Ou sonhava estranhamente em sexo, ela que de aparência era assexuada. 

Quando acordava se sentia culpada sem saber por quê, talvez porque o que 
é bom devia ser proibido. Culpada e contente. Por via das dúvidas se sentia 

de propósito culpada e rezava mecanicamente três ave-marias, amém, 

amém, amém. (LISPECTOR, 1998, p. 32). 
 

Esclarecendo assim, que mesmo sendo Macabéa, ela possuía desejos sexuais, o que a 

deixava feliz, mas quando voltava para si, acreditava que sentir isso era tamanho pecado e por 

isso fazia o sinal da santa cruz, sendo uma forma de pedir perdão, cena esta que Suzana 

Amaral traz claramente no filme. 

No romance, Glória, com sua perversidade, toma o namorado de Macabéa e revela 

para a jovem nordestina que Olímpico é seu: 

 
– Olímpico é meu mas na certa você arranja outro namorado: Eu digo que ele 

é meu porque foi o que a minha cartomante me disse e eu não quero 

desobedecer porque ela é médium e nunca erra. Por que você não paga uma 
consulta e pede pra ela te pôr as cartas? (LISPECTOR, 1998, p. 58). 

 

                                                             
1 Assemelha-se ao homem bonito, encontrado no botequim.  
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 Glória, com remorso, empresta o dinheiro para que Macabéa visite Madame Carlota e 

preveja seu futuro, assim, sozinha no mundo, Macabéa novamente é influenciada pela sua 

colega de trabalho, toma um táxi e vai a cartomante. Diferente, da obra literária, na adaptação 

é Olímpico que termina o namoro com a alagoana, afirmando estar apaixonado por outra 

mulher, logo esta cena representa um dos poucos momentos que a personagem nordestina 

toma de fato uma atitude relevante a situação, pois ao ouvir de Olímpico que ela é um cabelo 

em sua sopa e que por isso, ele não tem vontade de comer, isso portanto a deixa extremamente 

triste e manda-o ir embora. 

Para agregar significados a essa fala de Rodrigo S.M, a adaptação, ao trazer a imagem 

dos homens suados no metrô, explicou o sentido da pergunta feita por Madame Carlota, uma 

vez que Macabéa, em um transporte coletivo lotado, indubitavelmente, sentiu a olência 

exalada pelos rapazes, tendo em vista também, que eles estavam com os membros superiores 

erguidos, próximos a ela. 

 
– Você sabe, meu amor, que cheiro de homem é bom? Faz bem à saúde.  

Você já sentiu cheiro de homem– Não senhora. (LISPECTOR, 1998, p. 62).  

 

Nessa perspectiva, a cartomante a indagou se a jovem era virgem. O que ficou claro no 

filme, visto que Macabéa não fez sexo com nenhum dos homens de sua história. Dessa forma, 

Madame Carlota afirma que sua vida irá mudar totalmente, pois ela conhecerá um estrangeiro 

muito bonito e rico por sinal, que se casará com ela. Com esta notícia, a jovem fica êxtase 

com tamanha felicidade e, pensa que toda tristeza de sua vida terá um fim, aliás o único 

responsável pela sua transcendência foi o estrangeiro que a atropelou, dando-a a possibilidade 

de brilhar e encontrar o seu destino. 

Suzana Amaral, não deixou que Macabéa encontrasse seu destino imediatamente após 

a saída da casa da cartomante, pois sabia que ela devia ter seus últimos momentos de sua vida 

felizes, já que até o momento de sua existência, jamais acontecera tamanhos acontecimentos. 

E por isso, ela sai da casa de Madame Carlota completamente feliz com a mudança de sua 

vida, ela sai em busca de dias felizes, em busca de um homem que amaria de verdade. Enfim, 

ela sai para ter sua glória, ter seu momento de triunfo, eis que, portanto, a estrela brilha e, 

finalmente chega a hora da estrela. Macabéa, caída no chão, fica novamente sozinha, assim 

como esteve em todos os dias de sua vida. 

 

Considerações Finais 
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A adaptação é uma forma de tradução, manifestada a partir da interrelação entre 

linguagens. Este trabalho observou o processo de Intersemiose em duas mídias distintas: 

literatura e cinema, enfatizando os traços do texto Lispectoriano em diálogo com a adaptação 

de Suzana Amaral. Nesse sentido, apresentou-se o conceito de Intersemiose segundo Plaza, 

que pode ser relacionada à adaptação cinematográfica do romance: A hora da estrela, de 

Clarice Lispector, feita por Suzana Amaral, no qual se verificou que o processo de tradução 

Intersemiótica enriquece as percepções do receptor, acerca das obras correlacionadas em uma 

adaptação.  

 Além disso, argumentou-se que adaptação vai muito além de reproduzir o que está 

dito na obra literária, ou seja, a adaptação perpassa por um leitura, interpretação e tradução, 

criando um novo significado por meio de sua própria linguagem. Diante disso, ao adaptar um 

texto literário, o adaptador terá que captar sua essência e não ser fiel ao texto, pois estará 

criando uma outra obra artística, que por sua vez não admite uma complexidade tal qual a 

literatura permite, assim tal fato acontece perfeitamente na adaptação feita por Suzana 

Amaral, pois no momento o que a cineasta tira o narrador de sua história, ela dá autonomia a 

Macabéa para ser dona de sua própria existência, sua própria história, mesmo tendo a morte 

como sua hora da estrela.  

Dessa forma, Suzana Amaral foi feliz em trazer a vida de Macabéa para outra forma 

de linguagem, tornando-a uma verdadeira estrela de cinema, a partir do processo 

intersemiótico da adaptação, como seu sonho revelado no livro de Clarice Lispector. A 

sensibilidade da cineasta em trazer uma atriz nordestina para interpretar a personagem 

culminou em uma adaptação qualitativa, no qual Marcélia e Macabéa se fundem e se 

distanciam concomitantemente, por essa razão, é difícil diferenciar uma da outra, uma vez que 

a linguagem adaptada do cinema traduziu, de fato, a essência da literatura anterior, 

manifestada, sobretudo, na interpretação excepcional da atriz. Afinal, é possível perceber as 

imagens do filme respirando o livro de Clarice Lispector.  
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DA TEORIA LITERÁRIA À CINEMATOGRÁFICA: CAMINHOS 

INTERCAMBIÁVEIS 

 

Larissa Brito dos Santos  

(UFPB) 

 

Introdução  

 

Há uma crise que circunda a leitura literária no mundo contemporâneo: não se sabe ao 

certo se a Modernidade Líquida (Bauman, 2001), o avanço e popularização das tecnologias ou 

mesmo a falta de acesso é responsável pelo decrescente número de leitores, que, atualmente, 

totalizam apenas 56% da população no Brasil1.  

A importância da leitura literária para o desenvolvimento do indivíduo já não é mais 

questionada socialmente, visto que a literatura é, inclusive, um dos componentes curriculares 

que permanece durante toda a trajetória escolar no Ensino Básico. Wolfgang Iser, teórico 

alemão criador da Antropologia Literária, afirma que a experiência estética que resulta da 

leitura de literatura é capaz de emancipar os indivíduos através de um salto qualitativo em 

termos cognitivos e emocionais. Essa teoria tem caráter antropológico porque evidencia a 

necessidade humana de ficcionalizar, ou seja, de preencher os vazios com os quais se depara, 

seja na literatura, nas demais formas de arte ou no cotidiano.  

Wolfgang Iser (1996; 1999), ao desenvolver a teoria, esquematizou os processos 

psicológicos responsáveis pela experiência estética, resultado da interação entre texto e leitor. 

Ele afirma que é através desse tipo de experiência, quando vivenciada com qualidade, que os 

indivíduos são capazes de estabelecer sentido, e, consequentemente, se emanciparem.  

A experiência estética, da maneira como foi formulada em O Ato da Leitura (1996; 

1999a) é associada apenas a leitura literária, porém, ao analisar os processos descritos por 

Iser, percebem-se diversas similaridades com as estratégias de atribuição de sentido 

resultantes da interação do indivíduo com outras formas de arte, dentre elas o cinema. A partir 

dessa premissa, o cinema também pode ser considerado emancipador, caracterizando-se, 

portanto, como um caminho intercambiável à literatura, podendo acarretar na emancipação. 

                                                             
1 Estatística apresentada pela Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, elaborada pelo Instituto Pró-livro, em 2017. 
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Considera-se que as implicações entre as linguagens literária e a cinematográfica 

podem promover estratégias para uma reformulação do ensino de literatura, garantindo que 

este continue a cumprir os seus objetivos, utilizando-se do cinema como uma estratégia 

intermediária para tal. 

Logo, a literatura e o cinema, respeitando as idiossincrasias que os circundam, 

possuem similaridades tanto na forma com que são processadas, por meio da experiência 

estética, quanto na forma como são analisadas, já que a própria teoria cinematográfica 

fundamentou-se nas teorias do campo da literatura para se consolidar e desenvolver.  

O objetivo deste trabalho é discutir algumas semelhanças e dissemelhanças entre 

literatura e cinema para que seja possível compreender a experiência estética além da 

literatura, mostrando como o cinema pode auxiliar no processo de emancipação.  

Para isso, utilizamos autores clássicos das teorias literária e cinematográfica, 

apoiando-se, primordialmente no conceito de experiência estética explicitado pela 

Antropologia Literária, de Wolfgang Iser (1996; 1999a), para identificar se o cinema pode ser 

uma alternativa intercambiável à experiência estética proporcionada pela leitura literária. 

 

Caminhos para a construção da experiência estética 

 

A Antropologia Literária descreve a ficcionalização como um processo antropológico, 

ou seja, inerente ao ser humano. Se a leitura literária fosse o único meio possível capaz de 

satisfazer essa necessidade de cunho antropológico, como os declaradamente não-leitores, os 

analfabetos (funcionais ou totais), ou mesmo os leitores de livros de autoajuda, por exemplo,  

com pouco ou nenhum teor subjetivo e, consequentemente, com um número limitado de 

vazios poderiam ser abarcados por esta teoria? Ora, a resposta a este questionamento pode ser 

identificada na própria teoria iseriana: para ela, as ficções vão além do texto literário. 

Iser (1999b, p. 66) afirma que os leitores se engajam em atos de fingir, mesmo cientes 

de que as ficções são ilusórias, pois através da leitura é possível compreender a auto-

interpretação humana. A relação entre as ficções e as experiências vivenciadas enquanto 

indivíduos sociais, associando-as aos processos antropológicos que constituem o ser humano 

podem ser melhor percebidas quando pensamos sobre a mentira, a ilusão, o sonho, o devaneio 

ou a alucinação: todas são manifestações do fictício e do imaginário, que, vivenciados em 



 
 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

1307 

 

maior ou menor grau ―(...) são de cunho antropológico, portanto não se restringem à 

literatura‖ (SANTOS, 2009, p. 213). 

Assim, a leitura é apenas uma das formas em que a ficcionalização se torna possível, 

em um processo que pode ser realizado também no cotidiano, assim como através da 

experiência estética proporcionada por outros tipos de manifestação artística. 

A experiência estética é o produto do efeito causado pela leitura literária, mais 

especificamente vivenciada a partir da atribuição de sentidos. Iser discute o efeito estético que 

resulta da interação entre texto e leitor. Essa interação provoca uma espécie de sensação de 

prazer, caso seja bem-sucedida, e de desconforto, caso fracasse. O sucesso da experiência 

estética depende de três processos simultâneos e complementares: a poiésis, a aisthesis e a 

katharsis (ZILBERMAN, 1989, p. 54).  

A poiésis está relacionada com a consciência produtora, concretizada a partir do prazer 

que o leitor vivencia no momento da atribuição de sentido. Esse prazer está fortemente 

relacionado a uma sensação de coautoria, visto que até o momento anterior à leitura, o texto 

se resume a letras codificadas, mas após a leitura elas transformam-se em algo concreto, a 

obra literária. Quando o leitor não tem o repertório necessário para atribuir sentido a 

determinada obra ele se frustra, seja elaborando um sentido deturpado, que não se combina às 

possibilidades em potência no texto, seja abandonando a leitura, pois não foi capaz de acessá-

la, o que resulta no fracasso da experiência. Se após uma ampliação de repertórios através da 

leitura emancipadora, o mesmo leitor tentar reler a obra antes inacessível, poderá preencher os 

vazios de forma eficaz, vivenciando o prazer da consciência produtora. A poiésis, portanto, 

está associada ao conceito de sentido da Antropologia Literária. 

O segundo processo, a aisthesis, está associado à significação, ou seja, à resposta dada 

pelo leitor ao sentido anteriormente atribuído, que altera as suas percepções com relação à 

realidade no qual está inserido, proporcionando uma reflexão que pode gerar, inclusive, uma 

contestação das normas vigentes, reverberando na sua vida pessoal, nas ações e nas decisões 

tomadas posteriormente. 

A katharsis relaciona-se ao processo de emancipação, pois se refere à identificação do 

leitor com a obra, que conclui a experiência estética, pois alia o prazer com a transformação 

do indivíduo. É responsável por despertar sensações físicas, além de alterar suas estruturas 

psíquicas em termos cognitivos e emocionais, proporcionando um salto qualitativo que 
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auxiliará no processamento de textos cada vez mais complexos, caracterizando-se como a 

finalidade da leitura, descreve Zilberman (1989, p. 49). 

Esses três processos não possuem características que o limitem à experiência 

proporcionada pelo texto literário, portanto, parecem ser passíveis de articulação com a 

linguagem cinematográfica, que além de ser um espaço ficcional, também possui diversas 

similaridades com a linguagem literária. Com isso, a experiência estética descrita por Iser não 

se restringe ao efeito causado pela literatura, mas também por outros suportes que guiem o 

leitor no processo de produção de sentido, ainda que esses suportes se transformem conforme 

se transforma também a sociedade. 

 

Arte em tempos de Modernidade Líquida  

 

O cinema, produto da contemporaneidade, existe há apenas, aproximadamente, 120 

anos. Ele é responsável por movimentar milhares de dólares na indústria cultural, com 

expectadores ao redor do globo. O que justificaria o crescimento do consumo de audiovisual 

enquanto a literatura parece seguir o caminho oposto, com um número limitado de leitores? E 

por que apenas a literatura é considerada emancipadora enquanto o cinema parece servir 

apenas ao entretenimento? É possível estabelecer relações entre os dois tipos de narrativa 

ficcional? A teoria de Iser, voltada para a literatura, pode ser extrapolada para a sétima arte? 

Para tentar responder a estes questionamentos, refletimos sobre os avanços 

tecnológicos que proporcionam uma maior democratização da cultura, assim como a 

constante apropriação, pelo capitalismo, de tudo que parece satisfazer uma necessidade 

humana (MARX, 2013, p. 157).  

Com a criação da imprensa, a literatura tornou-se mais acessível, tornando-se parte do 

cotidiano dos indivíduos daquela época partir de então. Hoje, com a democratização da 

internet, há um grande investimento em serviços de streaming, por exemplo, assim como na 

produção e circulação de filmes e narrativas seriadas, com investimentos por vezes 

bilionários. São justamente esses investimentos que parecem exigir um retorno de capital, 

proporcionando, portanto, que os filmes circulem nas salas de cinema das mais variadas 

cidades ao redor do mundo e que se utilize de campanhas publicitárias massivas para levar as 

pessoas até essas exibições. Em contrapartida, os livros parecem receber menos investimento 

e, quando surge um sucesso de vendas, este é rapidamente adaptado para a linguagem fílmica, 
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fazendo com que muitos prefiram a versão audiovisual, demandando menos tempo para ser 

consumida. 

Bauman (2001, p.8) afirma que, em uma sociedade acostumada com mudanças 

repentinas e estímulos constantemente renovados, necessita-se cada vez mais de recursos que 

provoquem a atenção do indivíduo contemporâneo. Isso se deve à liquidez com que as 

fronteiras comunicativas se dissolvem, exigindo adequações culturais rápidas, já que antes de 

se fixarem, elas já se transformarão novamente. O cinema, ao utilizar incansavelmente das 

inovações tecnológicas, desde a qualidade dos equipamentos de áudio e vídeo, até a edição e a 

computação gráfica, parece contemplar mais efetivamente as exigências desse leitor. 

Mas por que o cinema parece ter um caráter de entretenimento enquanto a literatura 

tem um status de erudição? Ora, ambos os suportes, com ressalvas acerca de suas 

idiossincrasias, possuem muitas similaridades, tanto na forma como são apreendidos quanto 

no modo como as teorias referentes a cada linguagem foram e são construídas, em constante 

convergência. 

 

Literatura e Cinema: caminhos intercambiáveis 

 

As relações entre cinema e literatura sempre foram questionadas. Esses 

questionamentos são deveras plausíveis, visto que a narrativa cinematográfica foi tão 

fortemente influenciada pela arte milenar que é a literatura. Brito (1995, p. 193) afirma que 

 

[o] cinema é uma arte tão narrativa quanto o é a literatura, e há pelo menos 

uma expectativa a partir da qual faz sentido comparar essas duas 
modalidades de arte. É que foi de fato a literatura que inspirou a 

narratividade do cinema. Descrevendo a formação da linguagem 

cinematográfica, os historiadores do cinema não cansam de mostrar como o 
pai dessa linguagem, o americano D. W. Griffith inspirou-se nas técnicas 

narrativas do romancista inglês Charles Dickens para conceber, no âmbito da 

linguagem fílmica, recursos que, por ironia, se tornariam específicos do 

cinema (BRITO, 1995, p. 193) 
 

Identificam-se, para tanto, duas possibilidades comparativas entre os suportes: a 

primeira é voltada para as estruturas sociais e econômicas nas quais o leitor/expectador está 

inserido, escopo deste trabalho; a outra, voltada para a atividade analítica. 

  

Ficcionalizar: um bem incompressível e antropológico 
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 Na sociedade em que estamos inseridos, em que o sistema capitalista é vigente, a 

produção do capital parece ser o principal objetivo do indivíduo. Ainda que, na maioria das 

vezes, o que é produzido não seja em benefício do produtor, mas do detentor do capital, esse 

desequilíbrio, denominado por Marx (2013, p. 225) de mais-valia, é responsável por manter a 

alienação dos indivíduos, privando-os muitas vezes da cultura, lazer e bem-estar, já que estão 

sobrecarregados com suas rotinas de trabalho, remuneradas com salários que atendem apenas 

as necessidades consideradas básicas, como alimentação, moradia, saúde, etc. Por esse 

motivo, a cultura geralmente está associada ao diletantismo e à elite, detentora do capital. 

 A literatura é, ainda hoje, vista como algo sem propósito, que não possui um caráter 

funcional. É uma atividade que exige, além do letramento literário, o tempo e o acesso ao 

livro, que, quando comparado ao cinema, que não exige um código prévio do expectador, 

parece estar mais acessível às massas. Ora, o filme é parte da programação ativa de todas as 

emissoras televisivas de sinal aberto, por exemplo, e com a revolução tecnológica que torna a 

obsolescência dos equipamentos eletrônicos quase programada, um aparelho de televisão já 

faz parte do cotidiano da maioria dos indivíduos independente de sua classe social ou nível de 

escolaridade. Além disso, em poucas horas a narrativa cinematográfica proporciona uma 

experiência estética completa, o que nem sempre é possível quando falamos de literatura, 

tendo em vista que o maior número de livros vendidos é do gênero romance e que, poemas, 

por exemplo, demandam maior repertório por parte do leitor. 

 Por outro lado, a limitação temporal do cinema exige que o pacto ficcional seja aceito 

mais rapidamente, contando com um tempo reduzido para apresentar os personagens, o 

enredo, o conflito e o desfecho em uma média de duas horas, o que parece ser mais facilmente 

satisfeito tendo em vista que uma parte dos vazios é preenchida pelo olhar do diretor via 

câmera, pelas imagens concretas e pela similaridade com o real, demandando menos esforço 

cognitivo, já que não exige a tarefa de decodificação, como posto por Santos (2017, p. 119). 

 Portanto, o cinema parece ser uma forma de arte mais acessível às massas, 

satisfazendo a necessidade de ficcionalizar para aqueles que, por estarem engendrados no 

sistema, não possuem o tempo, o letramento e o acesso aos livros, já que é capaz de 

emancipar o expectador. Evidenciamos, no entanto, que o filme não substitui um livro, mas 

surge como uma alternativa à emancipação, pois, quando enxergamos as similaridades entre 

os processos, podemos expandir os horizontes dos expectadores com relação à leitura de 

literatura. 



 
 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

1311 

 

 Antonio Candido (1988, p. 173), afirma que a literatura é um bem incompressível. Ele 

complementa: ―Não há povo que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em 

contato com alguma espécie de fabulação. (...) Ela se manifesta desde o devaneio amoroso ou 

econômico no ônibus até a atenção fixada na novela de televisão (...)‖ (CANDIDO, 1988, p. 

174). 

Os bens incompressíveis são aqueles que precisam ser satisfeitos para que se assegure 

a sobrevivência física e a integridade espiritual dos seres humanos. Logo, deixam de pertencer 

ao diletante e passam a integrar categoria semelhante a alimentação, saúde e moradia, por 

exemplo, estando o primeiro no campo da integridade espiritual, enquanto os demais 

contribuem para a sobrevivência física. 

 Essa proposição está em consonância com o pensamento defendido por Iser de que a 

ficcionalização – denominada fabulação por Candido, é uma necessidade humana universal, 

portanto, um bem incompressível. 

 Candido também assinala que 

 
(...) assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho 

durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. Desse 

modo, ela é fator indispensável de humanização e, sendo assim, confirma o 

homem na sua humanidade, inclusive porque atua em grande parte no 
subconsciente e no inconsciente (1988, p. 175).  

 

Com essa afirmação, Iser também complementa:  

 

A constituição de sentido que acontece na leitura, portanto, não só significa 
que criamos o horizonte de sentido, tal como implicado pelos aspectos do 

texto; ademais, a formulação do não-formulado abarca a possibilidade de nos 

formularmos e de descobrir o que até esse momento parecia subtrair-se à 
nossa consciência. Nesse sentido, a literatura oferece a oportunidade de 

formularmo-nos a nós mesmos, formulando o não-dito (1999, p.92-93, grifos 

do autor). 

 

Para ambos os autores a necessidade inerente ao homem de se envolver em constantes 

atos de fingir não é satisfeita apenas a partir do texto literário, estendendo-se para outras 

formas de arte, dentre elas o cinema, corroborando a proposta desse trabalho. 

  

Considerações Finais 

 

Pensar a experiência estética como uma possibilidade de emancipação para o 

indivíduo, ampliando-a para a narrativa cinematográfica, pode estreitar as relações entre filme 
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e livro não como atividades opostas ou equivalentes, mas como intermediárias. Se o processo 

de construção de sentido via cinema é desvelado, podemos utilizar dessa estratégia para 

ampliar as possibilidades no ensino de literatura, aumentando de forma progressiva a 

complexidade do objeto estético em ambos os suportes e fazendo com que os saltos 

qualitativos sejam constantes, o que promoverá o raciocínio crítico, o desenvolvimento 

cognitivo, a tradução emocional e até mesmo o combate à alienação imposta pelo sistema 

capitalista.  

Ao compreender a literatura como um processo antropológico, identificamos seu viés 

funcional e extrapolamos esse viés para o cinema. As narrativas ficcionais, nos dois suportes, 

são capazes de propiciar a experiência estética que, a partir da interação com o leitor em 

maior ou menor grau, emancipa.  

Para que a emancipação ocorra efetivamente através da obra, resultante da interação 

entre o indivíduo e a manifestação artística, é necessário que as ficções estejam em 

consonância com o repertório individual do leitor, visto que a condição para a emancipação é 

o sucesso da experiência estética.  

Ainda que os fracassos resultantes dessa experiência possam desmotivar o 

leitor/expectador, o contato com a ficção adequada ao seu repertório, que possibilita o 

processo de atribuição de sentido, proporciona uma sensação de prazer físico e psicológico, 

reorganizando as estruturas psíquicas e transformando o indivíduo e o seu contexto, já que a 

arte segue no caminho oposto da alienação imposta pelo sistema capitalista em voga. 
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COMO AS RELAÇÕES SOCIAIS SE CONFIGURAM DENTRO DO ESPAÇO-

TEMPO: LIGAÇÕES INTERSEMIÓTICAS NO FILME O PEQUENO PRÍNCIPE 

COM O LIVRO O PEQUENO PRÍNCIPE 

 

Luiz Felipe Verçosa da Silva  

(UNEAL) 

José Antonio Santos de Oliveira 

(UNEAL) 

Amanda Ramalho de Freitas Brito  

(UFPB/UNEAL) 

 

Introdução  

 

A Literatura Infantil, assim como as próprias crianças, está atrelada à ideia de 

imaginação, permitindo ao ser pueril transporta-se por inúmeros lugares, vivenciar histórias 

cativantes, participar de diversas aventuras e descobrir o prazer pela leitura desde cedo a partir 

do mundo imaginário. Essa Literatura destacou-se, sobretudo, pelo seu caráter admoestativo, 

sendo contada de geração em geração e, por conseguinte, ainda é transmitida por meio da 

escrita/oralidade nos meandros da sociedade. Um exemplo profícuo desse tipo de literatura, 

são os contos maravilhosos dos irmãos Griim, uma vez que seus textos colaboram com o 

conhecimento literário infantil até mesmo na contemporaneidade. 

Nessa perspectiva, existem outras obras significativas destinadas ao público pueril, 

uma delas é o texto de Antoine de Saint- Exupéry, intitulado O Pequeno Príncipe. Tal livro, 

faz parte dos clássicos da literatura mundial, consequentemente, foi traduzido para outras 

línguas e para outras formas de mídia peculiares, como desenhos e filmes. Desse modo, O 

Pequeno Príncipe é um misto de magia, poesia e frescor da infância. Esse clássico perpassa 

fronteiras, descortinando o íntimo dos homens, justamente por seu caráter retroativo, de fazer 

com que os indivíduos reencontrem o poder da imaginação, em diversos momentos, perdido 

na transição da vida (Da infância para fase adulta). A narrativa aborda o olhar do aviador, 

caído no deserto, que por ventura do destino encontra um menino louro, que lhe conta às 

aventuras da sua misteriosa existência, esse ponto de vista será recuperado na adaptação do 
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Osborne, no qual usará a imagem do aviador, a fim de narrar os acontecimentos presentes no 

texto. 

Na adaptação, agregou-se novos personagens e recuperou alguns da narrativa literária, 

trazendo-os ao contexto social contemporâneo, além de refletir sobre assuntos pertinentes: 

família, amigos, amor, imaginação, infância etc.  Segundo Stam (2006, p.43) ―às vezes o 

adaptador inova para fazer com que a adaptação fique mais ‗sincronizada‘ com os discursos 

contemporâneos‖. Por essa razão, o diretor consegue extrair a essência do livro para a 

linguagem cinematográfica, estabelecendo relações intersemióticas entre as duas mídias, 

traduzindo as falas das personagens em imagens, que possibilitam a fluidez, justamente pelo 

diálogo sistemático entre os elementos antigos do texto de Antoine, concatenados ao olhar 

crítico de Osborne, que repetiu a história do pequeno príncipe a partir de variações no tempo, 

espaço, construindo o caráter metalinguístico do filme, isto é, vê-se a arte (filme) pensando a 

arte (Literatura). 

 

Metodologia 

 

Procurando analisar a temática proposta, este artigo científico será dirigido na 

exploração do tema: Como as relações sociais se configuram dentro do espaço-tempo: 

ligações intersemióticas no filme o Pequeno Príncipe com o livro o Pequeno Príncipe. 

Investigando todos os aspectos pertinentes e relevantes ao tema em específico, na tentativa de 

buscar maior originalidade no desenvolvimento da problemática estudada. 

 O estudo visa comprovar que intersemioticamente o filme O Pequeno Príncipe (2015) 

de Mark Osborne, restaura em sua produção audiovisual elementos discursivos presentes no 

livro O Pequeno Príncipe (2015) de Antonie de Saint Exupéry, transcendendo as percepções 

do livro acerca das relações sociais entre as pessoas e produzindo um discurso que se 

enquadre com as novas representações e vivências dos afetos na realidade. Estabelecendo para 

isso, uma linha de análise para levantar o material necessário para a comprovação dessa 

investigação, utilizando; bibliografias, documentos e pesquisas voltadas para a área da 

Tradução Intersemiótica. 

 

Uma reflexão sobre o processo intersemiótico da adaptação 
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Pensar a adaptação é entrar no campo da própria tradução Intersemiótica, ao 

compreender que ambas constituem corpus de análises semelhantes e concomitantes, isso se 

justifica, uma vez que, traduzir faz parte do adaptar e, obviamente, o processo de adaptação 

conversa proficuamente com a tradução entre as diversas mídias. Ademais, nesse entrelaçar 

de sistemas semióticos, encontra-se, no seu cerne, aquilo que Bakhtin denominou dialogismo, 

pois, nesses processos aludidos, percebe-se que o sentido de uma mídia pode ser ampliado por 

outra, de modo que os vários textos permanecem em constantes diálogos, fomentando a 

produção de novas leituras por meio de relações intertextuais. Com efeito, a adaptação 

possibilita o aparecimento dos traços inventivos/estilísticos tanto do criador primário, quanto 

do leitor/criador que adapta uma determinada obra.  

De acordo com Hutcheon (2011, p. 40) ―O cineasta toma a ideia do autor, agrega 

valor, significado e conteúdo. Cria como o escritor. Percorre o mesmo caminho, faz do texto e 

busca saídas para fazer resultar o texto na linguagem fílmica‖. Nessa perspectiva, sabe-se que 

nesse processo criativo da adaptação, a obra resultante está longe de ser inferior e, 

indubitavelmente, não precisa apresentar um estado de fidelidade exacerbado, tendo em vista 

que, embora a adaptação mantenha relação estreita com a obra que deu subsídios para sua 

criação, ela faz parte de outro sistema de signo, traduzida por um novo autor que atribui 

sentidos pertinentes para sua produção. Confirmando o pensamento de Plaza (2003, p. 46), 

quando ele explica que ―O homem, para sobreviver, começa a transmutar o mundo em signos, 

e palavras e imagens, tomando posicionamentos e delineando as fronteiras da realidade em 

nosso entendimento‖. Desse modo, observa-se que esse comportamento de transmutar os 

sistemas de signos faz parte das idiossincrasias do ser humano, este busca comunicar-se por 

meio da linguagem, gerando, por conseguinte, o surgimento da transmutação desses sistemas 

para outras formas midiáticas. 

Afinal, tem-se, por exemplo, a tradução de um filme para literatura. Da literatura para 

música, de um fato real para o cinema etc. Sempre com variação, reinventando as formas, 

visto que a obra adaptada recupera de modo critico/inventivo a primária, em outras palavras, 

um texto e/ou obra, que passou pelo processo adaptativo, tende a tocar passado ao mesmo 

tempo em que aponta ao futuro a partir do olhar tradutor. O que Plaza (2003) define como 

poética sincrônica e Hutcheon (2011, p. 40) conversará, ao argumentar que ―as adaptações são 

recodificações, ou seja, traduções em forma de transposições intersemióticas de um sistema 

de signos‖. Sendo assim, o processo da adaptação estabelece contato nítido com a 
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Intersemiose, transcodificando sentidos, exaurindo elementos peculiares dos textos e 

metamorfoseando os sistemas semióticos a partir das releituras dos interpretantes. 

 

 

 

 

Tradução intersemiótica em O Pequeno Príncipe 

 

As primeiras páginas do livro ganham movimento e som na linguagem fílmica, no 

qual os desenhos do narrador não permanecem estagnados, embora sejam os mesmos 

produzidos por Antonie. Este fator já a diferencia do texto adaptado, resultado do processo 

intersemiótico, as aquarelas do escritor francês são recuperadas por meio da intertextualidade, 

ou seja, promove a tradução do inicio do livro para o filme. Plaza (2003, p. 66) Explica que 

―Essas linguagens transcodificadas efetivam a colaboração entre os diversos sentidos, 

possibilitando o trânsito intersemiótico e criativo entre o visual, o verbal, o acústico e o tátil‖. 

Com efeito, esse diálogo entre as mídias, no corpus analisado, transmuta a história do aviador 

com pequeno príncipe para animação, ao mesmo tempo em que abre possibilidades de 

produzir significados precisos no desenvolver de uma adaptação. Nesse caso específico, o uso 

de sons (voz do narrador) se junta às imagens, pois não necessita de palavras escritas na 

fomentação de sentidos.  

 

―Se lhes dou esses detalhes sobre o asteroide B 612 e lhes confio o seu 

número, é por causa das pessoas grandes. Elas adoram os números‖. (grifos 
extraídos do livro). 

 

Esse trecho do livro será imprescindível para a construção do filme, é interessante 

perceber como Osborne traz a fundamentação dessa crítica nas imagens, que circundam a 

adaptação, sobretudo, na figura da mãe da menina, tendo em vista que ela calculava tudo, seus 

planejamentos representam o próprio homem moderno. Este, por sua vez, tem necessidade de 

calcular seus passos futuros, estabelecer metas, em diversos momentos, não alcançadas, 

condicionando conflitos.  

Além disso, a imagem do aviador (No livro) está concatenada a infância perdida do 

personagem no passado, tanto é, que, de certa forma, ele detinha um trauma em relação aos 

adultos, uma vez que as pessoas grandes sentem dificuldades em depreender as coisas 
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simples da vida, isto obviamente, antes de seu encontro com o pequeno Príncipe. Na 

animação, o velho aviador tem sua infância recuperada e embasada. Este fator mostra-se 

relevante à medida que o diretor traz um idoso para pensar a idade pueril, evidenciando a 

disparidade e o que, de fato, é ser criança, isto se concretiza ao perceber a diferença entre a 

casa do aviador e as demais do bairro, a dele tem cheiro e cores referentes às da infância, as 

demais são iguais e acinzentadas, como a vida e as roupas dos outros personagens na trama. 

Em outras palavras, o diretor ironiza a infância perdida devido às múltiplas 

responsabilidades impostas a menina e recupera, pelo processo intersemiótico da adaptação, 

aquilo que Antonie escreveu: 

 
As pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de jiboias 

abertas ou fechadas e a dedicar-me de preferência à geografia, à história, à 

matemática, à gramática. (Grifos extraídos do livro).  
 

Dessa forma, de modo intersemiótico, Osborne problematiza esse trecho do livro, 

quando exibe a menina sendo exortada pela mãe a práticas de leituras exorbitantes em relação 

à sua idade, ademais, àquelas leituras não eram prazerosas e isso se ratifica no momento em 

que a criança tem acesso a uma história infantil, nesse caso, a fragmentos do texto do aviador. 

É interessante perceber como a presença de uma leitura cativante pode modificar a vida de 

uma pessoa, por esse motivo, observa-se o encontro profuso de duas linguagens, do texto 

adaptado com adaptação numa espécie de ligação íntima, cujo resultado proporciona 

referência nítida à intertextualidade, estabelecida e evocada pela adaptação. De acordo com 

Hutcheon (2011, p. 24) ―as adaptações têm uma relação declarada e definitivas com textos 

anteriores‖. Com efeito, a animação estudada busca essa ligação com a obra primária a partir 

de aspectos relevantes, que ajudaram a narrativa literária, afinal, assim como o encontro do 

aviador com o pequeno príncipe acontece por causa de um acidente de avião no deserto do 

Saara, no filme, o encontro do idoso (aviador) será pelo mesmo problema: o conserto do 

avião, embora aja uma mudança de tempo-espaço, já que agora esse segundo encontro 

aconteceu anos depois e em lugar habitável. 

Ainda segundo Hutcheon (2011, p.39), ―assim como não há tradução literal, não pode 

haver adaptação literal‖. Desse modo, por conseguinte, certos traços são perdidos e agregados 

no desenrolar na animação, a exemplo de personagens como o acendedor de Lampiões e do 

bêbado, no qual se tem singelas referências a esses visitados pelo Pequeno Príncipe. De 

contrapartida, como a adaptação não pode ser fiel ao extremo, mas sim, pode trazer a essência 
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da história e de alguns personagens para produção de sentidos na animação, Osborne traz para 

o filme, por meio de variações e inserindo-os no contexto social contemporâneo, os 

personagens: O vaidoso, o Rei, a raposa e o contador, este último, torna-se vilão e concretiza 

os seus objetivos, isto é, ter as estrelas. É interessante perceber como o diretor consegue 

imiscuir a personalidade desse personagem à avareza humana a partir dos seus anseios, 

existentes desde a narrativa de Saint-Exupéry. 

Além de tudo isso, embora a serpente tenha sido deixada de lado na historia principal 

da animação, agora mais centrada nos tempos atuais, protagonizado pela menina, sua resposta 

enigmática ao pequeno príncipe aparece sendo traduzida no filme, com imagens, obviamente 

distintas, mas que recuperam, de modo profícuo, a solidão entre os seres humanos, ou melhor, 

em diversas circunstâncias, os indivíduos em busca de riquezas, esquecendo do essencial.  

 

Onde estão os homens? - Tornou a perguntar o principezinho. - A gente se 
sente um pouco sozinho no deserto. – entre os homens a gente também se 

sente só- disse a serpente. (grifos extraídos do livro).  

 

Nesse sentido, a figura da mulher que trabalha pelo futuro da filha, o pai distante, 

enviando apenas presentes frios, demonstram esse aspecto solitário dos seres humanos, pois 

perdem os melhores momentos da vida, de está com a família, justamente por batalhar pelos 

seus interesses. Ademais, em determinada parte da animação, quando a criança olha para o 

globo de neve, surgem homens focados no computador, robotizados. Nessa perspectiva, 

infere-se a disparidade entre o presente gelado e a falta de calor humano, que a menina 

precisava. Afinal, faltavam-lhe afetos, por conseguinte, tornava-se sozinha, isto ratifica a frase 

da serpente. Segundo Plaza: 

 

ou o presente recupera o passado como fetiche, como novidade, como 

conservadorismo, como nostalgia, ou ele recupera de forma crítica tomando 

aqueles elementos de utopia e sensibilidade e que podem ser liberados como 
estilhaços ou fragmentos para fazer face a um projeto transformativo do 

presente, a iluminar o presente. (PLAZA, 2003, p.7). 

 

De fato, compreende-se o presente à medida que se problematiza o passado. Por esse 

motivo, Osborne transmuta o livro para cinema, recuperando frases de alguns personagens, 

mesmo que deturpadas, a fim de granjear sentidos pertinentes, que possibilitam a crítica às 

pessoas, desprovidas de sensibilidade em relação à vida e à felicidade verdadeira, visto que 

seu objetivo era concatenar a ideia do livro (no passado) com os acontecimentos no presente, 
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a exemplo de pais que cobram exacerbadamente dos filhos e não ofertam o seu amor 

necessário, mostrando como os adultos precisam valorizar o essencial da vida.  

Em uma entrevista, Osborne, referindo-se ao livro, disse: ―há algo de especial nele 

sobre o comportamento humano‖. De fato, os traços desse comportamento são ressaltados nas 

obras analisadas, de modo que podem ser trabalhadas em vários tempos, épocas e situações, 

tendo em vista que, tanto os problemas dos seres humanos: vaidade, ganância, falta de amor 

etc., quanto o desejo de amar e possuir amizades autênticas perpassam os séculos, tocando o 

cerne dos homens durante sua existência.  

 

Um alerta ao alento: como o filme O Pequeno Príncipe expõe as relações das pessoas na 

atualidade 

 

―É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar‖. 
 

 O filme de animação O Pequeno Príncipe, produzida em 2015 pelo diretor norte 

americano Mark Osborne, apresenta pela ótica sensorial de captar imagens em movimento (o 

cinema), uma releitura do clássico livro O Pequeno Príncipe, escrito pelo também francês 

Antonie de Saint-Exupéry. Incorporando em sua animação, uma roupagem mais 

contemporânea dos acontecimentos que assolam a vida na atualidade, construindo em cima 

das premissas do livro, principalmente as que remetem a discutir sobre as relações sociais 

entre as pessoas, uma percepção mais próxima daquilo que personifique essa situação de 

robotização pela qual os sentimentos do mundo estão se tornando, que é potencializada pelos 

direcionamentos que o diretor usa no roteiro, na fotografia e na mixagem de som da 

animação, na intenção de provocar um alerta ao público de como superficiais e desgastadas 

estão às relações afetuosas entre as pessoas, expondo indiretamente que não só as tecnologias, 

a ciência e a geografia do mundo vêm mudando, mas sim, essas relações sociais, que por essa 

frenética e desenfreada ―modernização‖, submetem as pessoas as condições de máquinas, 

usurpando a sua real natureza e tempo, desfarelando toda e qualquer possibilidade de 

contemplação de sua vida e de nutrição do desenvolvimento do seu próximo, deixando de 

lado os afetos e as singularidades que são substanciais para uma existência mais plena e 

humana. 

 O enredo do filme O Pequeno Príncipe, narrado por um velhinho aviador, que também 

é um dos personagens principais da trama e possivelmente, é a representação do próprio 
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escritor Antonie de Saint-Exupéry, que na história real, partiu no dia 31 de julho de 1944 da 

base área em Córsega e não retornou nunca mais, conta a história de um mundo que se tornou 

mais adulto e que não preza pelos afetos, onde o principal combustível de sentido de vida 

perpassa pelo crescimento social e a pela obtenção de sucesso profissional, contando como 

alicerce principal da mensagem, a história de uma menina que instigada por sua mãe por esse 

desejo insaciável de ascensão social, direciona todo o seu planejamento de vida, para 

conseguir atingir os ―seus‖ objetivos, forcando-se a ser uma adulta e rompendo com a ordem 

natural de sua existência, mesmo se tratando de uma criança, que perderá a sua única 

possibilidade de viver essa fase tão importante e saudável para o desenvolvimento da vida 

humana. 

 Uma característica bastante relevante para a discussão desse trabalho é a forma com 

que o filme de animação constrói os seus personagens. Pois estes não possuem identificação 

especifica, não tendo nomes e sendo apenas caracterizados por sua condição genética e de 

idade: o velhinho, a menina, a mãe etc. O único que é identificado é o Pequeno Príncipe. 

 Assim, Barros (1994) afirma: 

 

Nessa perspectiva, o sujeito deixa de ser o centro da interlocução que passa a 
estar não mais no eu nem no tu, mas no espaço criado entre ambos, ou seja, 

no texto. Descentrando. o sujeito divide-se, cinde-se, torna-se um efeito da 

linguagem, e sua dualidade encaminha a investigação para uma teoria 

dialógica da enunciação. (BARROS, 1994, p.3). 
 

Nisso, pode-se problematizar que o diretor, na intenção de fazer com que o público se 

identifique com os personagens, tira-os a condição de substantivos próprios e os coloca em 

condição substantivos comuns, o que dentro da perspectiva abordada tanto no filme de 

animação quanto no livro, é pertinente, pois busca difundir dialogicamente a mensagem de 

que essas histórias não são propriamente daqueles personagens criados pelo imaginário 

poético de seus autores, e sim, de todos aqueles que se identifiquem direta ou indiretamente 

com ela, sendo todos esses personagens as representações da nossa vida. 

 

Como o filme O Pequeno Príncipe ressignifica a mensagem poética do livro O Pequeno 

Príncipe 

 

―É loucura odiar todas as rosas porque uma te espetou‖. 
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 Intencionalmente o diretor do filme de animação O Pequeno Príncipe (2015), tenta 

extrair e pôr da maneira mais cristalina possível, as suas percepções de mundo e a sua 

inquietação enquanto cidadão deste, enriquecendo a ótica sua produção audiovisual com a 

apropriação intersemiótica da conhecida mensagem poética de Horácio Carpe diem, que está 

ligada com a ideia de viver em demasia e de forma equilibrada o agora sem se preocupar com 

nada, pressuposto esse que também está em evidência no livro O Pequeno Príncipe (2015), 

que serviu para Osborne como um instrumento de potencialização da sua mensagem dentro da 

animação, entendendo que pelos fios dialógicos de vozes que polemizam entre si, elas podem 

se completar ou responder uma às outras (BARROS, 1994, p.4). Haja vista também que o 

livro é direcionado para todos os públicos de leitores, pois carrega com muita propriedade 

uma mensagem de amor e paz que pode ser absorvido por todos, sem distinção de idade, sexo 

ou coisa outra coisa que o categorize. Segundo Hutcheon (2011): 

 

 

A maioria das teorias da adaptação presume, entretanto, que a história é o 

denominador comum, o núcleo do que é transposto para outras mídias e 
gêneros, cada qual a trabalhando em diferentes vias formais e, eu 

acrescentaria, através de diferentes modos de engajamento – contar, mostrar 

ou interagir. A adaptação buscaria, em linhas gerais, ―equivalências‖ em 
diferentes sistemas de signos para vários elementos da história: temas, 

eventos, mundos, personagens, motivações, pontos de vista, consequências, 

contextos, símbolos, imagens, e assim por diante. (HUTCHEON, 2011, 

p.32). 
 

 Usando a representação de um personagem que vivia num asteroide um tanto próximo 

do planeta Terra, e que, por dúvidas geradas acerca da vaidade em demasia de sua amada 

rosa, o fez buscar respostas para aquilo que o incomodava, além de partir do seu planeta em 

busca de uma solução iminente para a proliferação de uma raiz de baobá que assolava e 

preocupava a órbita de seu asteroide/lar, que para a ingênua opinião do Pequeno Príncipe, a 

solução estaria em um carneiro, que com seu apetite, poderia resolver o problema comendo os 

baobás. Nesse diálogo inicial que acontece entre o Pequeno Príncipe e o aviador-autor, faz 

com que o agora piloto, reabra as suas percepções de criança, o possibilitando a voltar a 

enxergar o mundo com mais pureza, fazendo com o aviador-autor-personagem chegue à 

conclusão de que ―o essencial é invisível para os olhos‖ (EXUPÉRY, 2015, p.70), justamente 

porque são as pequenas coisas que produzem e provocam os reais sentidos dentro da vida. 

 Observando essas relações intersemióticas entre as linguagens do filme e livro, 

percebe-se mediante as análises estudadas, que a representação do Pequeno Príncipe presente 
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no livro e transfigurada no filme, pode está ligada com a representação cristã da figura de 

Jesus Cristo, que assim como o personagem de Antonie de Saint-Exupéry, surgiu como um 

forasteiro no cotidiano das pessoas e causou mudanças significáveis em suas vidas e no 

mundo, trazendo consigo uma mensagem que pudesse gerar paz nos corações e unificar as 

pessoas pelo amor, que assim como discutida no livro e repaginada visualmente no filme, está 

em déficit dentro da vida humana pela ganância e luxúria pelo poder, que vem iludindo e 

afastando a todos. 

 Com isso, Osborne atento a todas essas relações descritas acima, consegue aplicar 

relevantemente dentro das entrelinhas da animação as premissas do livro, trazendo para os 

dias atuais, uma nova visão acerca daquilo que Antonie de Saint-Exupéry externou em 1943, 

em plena Segunda Guerra Mundial. Na clara intenção de pulverizar um alerta a humanidade 

de como cruel e selvagem elas estão se tornando por essa ―modernização‖ desenfreada, 

realizando em sua adaptação mais do que uma singela homenagem a este grande clássico da 

Literatura Universal, assim como reitera Hutcheon (2011, p.44-45) ―a vontade de contestar os 

valores estéticos e políticos do texto adaptado é tão comum quanto a de prestar homenagem‖. 

 

Considerações Finais 

  

Dentro do processo de tradução intersemiótica, a interpretação dos signos verbais se 

dá por meio dos sistemas dos signos não verbais, num processo de recriação das premissas 

discernidas em cada linguagem, haja vista que na linguagem da arte, não acontece uma 

evolução, e sim, uma transformação, que só pode ser observada e compreendida de forma 

diacrônica ou sincrônica, interligada ao historicismo. 

Com essa perspectiva analítica, deu-se a construção desse trabalho, que se apegou a 

investigar intersemioticamente como as relações sociais entre as pessoas estão configuradas 

no espaço-tempo, no filme O Pequeno Príncipe (2015), de Mark Osborne com o livro O 

Pequeno Príncipe (2015), de Antonie de Saint-Exupéry. Alicerçando a fundamentação teórica 

dentro da tradução pela leitura do passado, que segundo as compreensões de Plaza (2003) são 

a forma mais atenta e consistente de analisar e ler uma obra de arte, pois a partir dessa 

tradução, consegue-se investigar todas as estruturas e relações que regem e dá sentido a obra. 

Já que ―articular o passado não significa conhece-lo como verdadeiramente foi. Significa 
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apoderar-se de uma recordação tal como esta relampeja num instante de perigo‖. (PLAZA 

apud BENJAMIN, 2003, p.4). 

Portanto, a partir dessas discussões, constatou-se que o filme O Pequeno Príncipe 

(2015) de Mark Osborne, internaliza dentro da ótica de sua linguagem audiovisual uma 

ressignificação dos conceitos apresentados no livro O Pequeno Príncipe (2015), de Antonie 

de Saint Exupéry. Viabilizando novas leituras e percepções acerca desse clássico tão 

importante da Literatura Universal. 
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Introdução 

 

Dogville, lançado em 2003, é um filme de vanguarda, de gênero dramático, com 

roteiro e direção de Lars von Trier e coprodução internacional. A obra é a primeira da trilogia 

cinematográfica E.U.A – Terra de Oportunidades, seguida por Manderlay (2005) e 

Washington, que tinha sua estreia prevista para 2007, entretanto nunca foi lançado.  

O filme trata-se de uma parábola que retrata a verdadeira natureza humana, narrada em 

um prólogo e nove capítulos, usando um cenário minimalista. Grace Mulligan, uma mulher 

que ao fugir de gângsteres consegue abrigo em Dogville, uma pequena cidade americana, 

localizada nas Montanhas Rochosas. Os moradores desta cidade acolhem Grace em troca de 

trabalho braçal e inicialmente, são retratados como pessoas amáveis e boas e com pequenas 

falhas que são fáceis de perdoar. Porém, esses trabalhos ficam cada vez mais abusivos e Grace 

se torna uma espécie de escrava para a população de Dogville. 

Apesar de romper com diversas regras, Dogville recebe influência do Dogma 95, um 

manifesto cinematográfico criado por Lars Von Trier e Thomas Vinterbeg, com a intenção de 

retomar os valores tradicionais da sétima arte, concentrando na atuação e enredo e 

renunciando o uso de efeitos especiais ou tecnologia excessiva para a criação de um cinema 

anticomercial.  As regras deste movimento, conhecidas como ―voto de castidade‖ contribuem 

para a formação de uma arte original, estilisticamente distinta de outros filmes, a fim de 

alcançar uma forma direta de realismo baseado na narrativa. 

Nesta produção, Von Trier também se utiliza da técnica de distanciamento, um dos 

estilos de performance mais significativos do teatro épico do século XX, inicialmente 

concebido por Erwin Piscator e Bertolt Brecht na década de 1920, em Berlim, e mais tarde 
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desenvolvido por Brecht nas três décadas seguintes. O filme mistura as linguagens teatral e 

cinematográfica. O espaço diegético não possui paisagens, paredes ou demasiados objetos de 

cena, sendo demarcado através de limites imaginários ou desenhados. 

O cineasta e roteirista dinamarquês Lars von Trier (1956), formado na Universidade 

de Copenhague e na Escola Nacional de Cinema da Dinamarca, tem uma prolífica e polêmica 

carreira, com seu trabalho sendo conhecido pelo gênero e inovação técnica, concentrando-se 

no lado mais sombrio e mais ousado das histórias e personagens. Elemento de Um Crime 

(1984) o ajudou a ganhar mais de 10 prêmios e uma indicação de prestígio no Festival de 

Cannes. Mais tarde, Trier dirigiu Epidemia (1987) e Europa (1991), completando assim a 

trilogia ―Europa‖. Com seu filme Ondas do Destino (1996), Trier começou a mostrar 

personagens e enredos mais ousados.  

Percorrendo entre o teatral e o fílmico, o diretor traz personagens de característica e 

personalidades únicas, que a partir dos diálogos, inflexão, tom de voz e expressão corporal 

(PRADO, 2014) nos revelam sua caracterização de personagem: o que revelam sobre si 

mesmas, o que faz, o que os outros dizem ao seu respeito. Analisaremos mais à frente a 

interação entre cinema realista e o envolvimento com o teatro assim como abordar o tema 

central desse trabalho, a subjetividade.  

 

Entre teatro e cinema 

 

 

O teatro da Grécia antiga (séc. V a.C.) se desenvolveu a partir de rituais em louvor à 

Dionísio, sendo a principal atividade artística da época. Para Aristóteles, o teatro tinha a 

função de eliminar os excessos emocionais através da catarse, vista como um meio de 

―purificação da alma‖. 

Para fazer teatro é preciso ter alguém que represente um papel e um público, com a 

encenação acontecendo em tempo real para contar uma história. Constantin Stanislavski 

(1863) nos conta que, as ações físicas ―por sua vez, transmitem o espírito interior do papel 

que estamos interpretando, sendo elas abastecidas pela vida e pela imaginação que o ator 

empresta à personagem‖ (CANDIDO, 2014, p. 60). 

O teatro transformou-se e a partir dos séculos, na Grécia e Idade Média, a encenação 

se realizava por conta de rituais sagrados, na Roma e renascença o teatro visava a diversão e 

entretenimento e com o início do realismo e naturalismo, ao retratar pessoas comuns, o teatro 
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se tornou um meio de crítica e discussão da realidade. O realismo deixa de lado a valorização 

das emoções e amor platônico e considera as realidades burguesas, em temas como o dinheiro 

e a moral. O naturalismo mostra pessoas comuns atuando como personagens principais, numa 

representação da vida real. 

 

O intuito da representação, cujo fim, desde o início até agora, foi e é exibir um 

espelho à natureza; mostrar à virtude suas feições, ao escárnio a própria 
imagem e ao próprio século e ao essencial do tempo sua forma e efígie. Mas, 

quando se cai no exagero ou se fica em falta, o inepto pode muito bem cair na 

risada, mas o judicioso só pode se entediar, cujo juízo deve pesar mais na 

estima do que todo o teatro dos outros. (SHAKESPEARE, 2015, p. 25) 
  

Brecht redirecionou a forma de produção na arte cênica ao promover a política e 

aplicar as teorias marxistas dentro do teatro, discutindo as relações humanas a partir da 

Revolução Industrial e as contradições internas do capitalismo e do próprio ser humano, na 

sua construção e manipulação. Brecht também influenciou o cinema e seu discurso dirigido ao 

espectador são técnicas para levar ao público uma reflexão. 

Os irmãos Louis e Auguste Lumière deram início ao cinema na França, no século 

XIX, em 1895 e no início, esperava-se que o cinema tomasse o mesmo rumo da fotografia, em 

uma forma documental, registrando coisas que já existiam. Entretanto, o cinema popular hoje, 

tem a ficção como gênero predominante. 

Antes da sétima arte tornar-se uma grande indústria, ela era parte de um vasto 

espetáculo, em um gênero chamado Vaudeville, na França. Nesse primeiro momento, eram 

exibidos filmes de atualidades e documentais e era comum a filmagem de reconstituição de 

cenas históricas e espetáculos de teatro, sempre com a câmera estática enquanto os atores 

contracenavam em frente a tela. Deste modo, esta forma de cinema ficou conhecida como 

―Teatro filmado‖ e foi preciso inovar a linguagem cinematografia para que ela fosse 

reconhecida como uma arte distinta do teatro. O cinema, como uma arte industrial beneficia-

se de toda revolução estética e artística, tendo a tecnologia como suporte para a construção 

dessa linguagem. 

O teatro e o cinema são duas linguagens distintas, apesar de que no princípio, o 

cinema ainda não possuía uma linguagem própria e por isso, aplicava aspectos comuns do 

teatro. Na atualidade, eles ainda utilizarem-se de recursos semelhantes, como as personagens, 

a dramaturgia, a encenação e a iluminação. O teatro difere-se do cinema, quando ele não 

necessita de algum artificio de intermediação tecnológica, enquanto o cinema é uma 
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linguagem de fragmentos, onde através de cortes dos sons e imagens, eles são reagrupados em 

um processo de montagem para criar sentidos.  

A interação entre cinema e teatro realiza-se desde a criação das primeiras imagens em 

movimento, e com o desenvolver da linguagem cinematográfica, essas imagens 

transformaram-se em filmes. Há também um diálogo em Dogville, quando o filme apresenta 

algumas convenções do teatro, tendo como exemplo a tela de título ―O filme Dogville é 

contado em nove capítulos e um prólogo‖, esta é uma característica comum no teatro épico, 

que por meio do uso de projeções ou cartazes, apresentavam as cenas seguintes aos 

espectadores na casa. Essas informações apresentadas ao público com antecedência, anula a 

sensação de tensão do suspense e tira a oportunidade de uma resposta inteligente à ação. 

             A narração de John Hurt ao longo do filme, também é uma convenção do teatro, pois 

quando os filmes eram apresentados no gênero Vaudeville, era uma prática comum, empregar 

personagens para narrar ou contar histórias no palco de exposição cinematográfica. 

Dogville possui um cenário minimalista e imaginário, as personagens envolvem-se 

simbolicamente, abrindo portas não construídas deliberadamente, mas ainda pode-se ouvir o 

efeito sonoro dos objetos, como quando alguém bate à porta ou o latir do cão desenhado no 

chão. ―[...] os atores não sabem com certeza qual plano está sendo utilizado, a representação 

segue aberta como em um palco, onde em alguns momentos pode estar sendo captado apenas 

a expressão facial ou o corpo inteiro do ator‖. (SULZABACH. 2013, p.6) 

 

 

Fonte: www.cienciashumanas.com.br/resumo_artigo_3515/artigo_sobre_dogville 

 

 Em o capítulo Grace subjetiva discorreremos o conceito de sujeito assim como a 

objetificação e subjetificação usando dos conceitos de Sartre (1943/1961) e Maheirie (2002), 

conectando os pensamentos. As escolhas feitas por a personagem-protagonista e como essas 

http://www.cienciashumanas.com.br/resumo_artigo_3515/artigo_sobre_dogville
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decisões estarão em o decorrer da história, transformando o ambiente do município pacato, e a 

ligação entre subjetividade e objetividade. 

 

 

 

Grace e subjetividade 

 

Na teoria sartreana temos a ideia central da liberdade humana em que o homem é livre 

desde quando posto no mundo, não necessariamente por Deus. A liberdade manifesta-se nas 

escolhas feitas e também nas não feitas porque o ato de não escolher já é uma escolha. Ao ser 

livre o humano toma suas escolhas por meios de características próprias adquiridas na sua 

consciência antes de essência. A existência vem antes do que eu, enquanto humano, possa ser 

essência. O ser é corpo e consciência.  

 

o homem existe, encontra a si mesmo, surge no mundo e só posteriormente 

se define. O homem, tal como o existencialista o concebe, só não é passível 

de uma definição porque, de início, não é nada: só posteriormente será 

alguma coisa e será aquilo que ele fizer de si mesmo (SARTRE, 2014, p. 45) 

 

Apresentada no primeiro capítulo, a personagem principal chega ao município de 

Dogville como uma mulher fugitiva e sem contribuições para o lugar, mas escolhendo deixar 

sua personalidade ―arrogante‖ para trás assim como sua vida antes de chegar ao local, Grace 

mostra ―máscaras‖ de ―doçura e compreensão‖ nos momentos seguintes. Grace escolhe fazer 

de si alguém em que se submete ao outro em troca de sua permanência no município.  

Grace diz enxergar a cidade como ―deslumbrante‖ e um ―lugar de esperanças e 

sonhos‖ em seguida há uma mudança na luz do cenário, a personagem vê todos a observando 

e Tom diz que se ela tem sentimentos pela cidade isso significa uma ―persuasão‖, utilizar 

recursos emocionais ou simbólicos pra induzir alguém a aceitar uma ideia, uma ―chance‖. 

Envolvida em um ―jogo para salvar sua vida‖, a personagem passa a discutir com Tom Edison 

sobre o que é necessário para não ser expulsa e o que está em aposta é a vida da personagem 

protagonista persuadida a usar trabalho físico e charme para conquistar os habitantes.   

 



 
 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

1330 

 

 
Fonte: www.cienciashumanas.com.br/resumo_artigo_3515/artigo_sobre_dogville 

 

A subjetividade é um sistema de ações interiores e o subjetivo é ao mesmo tempo 

processo e resultado (SARTRER, 2015). A subjetividade é movimento assim como a 

negação do ―absoluto de objetividade‖ (MAHEIRIE, 2002, p.32). Grace, conta o narrador, é 

uma personagem que ―deixou-se para o acaso‖ ao ser ajudada por Tom ela mostra sua 

―vulnerabilidade‖. Sendo um espaço de interiorização em que com a objetificação o indivíduo 

tem sua expansão causando assim uma ação. Grace ao mudar de ambiente é afetada e se 

molda para que uma situação, de paz e tranquilidade no pequeno município, não seja alterada.  

E temos com isso o que Sartre chamou de ―ser em-si‖, uma relação afetiva se forma ao 

redor da consciência, o conhecimento é uma possibilidade da consciência.  ―Compreendendo     

a consciência como, simplesmente, relação ao objeto, ela se faz sempre consciência daquilo 

que ela não é como relação efetiva a esse objeto.‖ (MAHEIRIE, 2002). A personagem-

protagonista ao buscar ser ela faz de sua subjetividade uma realidade, uma objetivação.  

A personagem-protagonista cria uma consciência das relações em que antecedem suas 

escolhas, pois sua consciência, subjetividade, sobrepõem-se. ―A consciência, [...] é por 

definição consciência de si, logo, consciência de si não reflexiva; como a consciência de si 

refletida é intermitente‖ (SARTRE, 2015, p.11). A consciência de/como percepção tem 

http://www.cienciashumanas.com.br/resumo_artigo_3515/artigo_sobre_dogville
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relação com seu objeto, causando assim, o ser em-si que é o ser em si, objetividade. O ser em-

si é o que é, sendo seu próprio ser. A subjetividade é a relação com o ―objeto/coisa‖, em 

―relação a...‖, o ―ser para-si‖. 

 

O para-si é o tipo de ser que é para si mesmo, ou seja, é um tipo 

de ser que estabelece sentidos, significados para o mundo e também 
para si mesmo. Este tipo de ser já se faz, a princípio, negação dialética 

do em-si.  (MAHEIRIE, 2002, p.4). 

 

Na citação acima a subjetividade (para-si) agirá como oposto da objetividade (em-si) 

causando um complemento entre ambas, formulando o conhecido por humano a partir da 

consciência. O ser para-si tem relação a... que  é seu objeto, sendo o ser em-si relação com... 

distanciando-se de seu objeto e funcionando simultaneamente. Grace, constrói o para si com 

seu em-si, objeto, ao momento em que cria uma relação com a comunidade tentando adquiri-

la e absorver seus momentos.  

Segundo Ecker (2010) citando Sartre, a subjetividade deve ser entendida como ―auto-

reconhecimento imediato e indubitável [...] descoberta dos outros como condição de sua 

existência.‖ sendo que ―Conhecer-se é modificar-se e, sobretudo, passar de um estatuto para 

outro.‖ (SARTRE, 2015, p.47). Grace que sabe ser arrogante opta por modificar-se para 

alguém gentil e bondosa, fazendo com que descubram nela uma condição de existência já 

existente, mas antes não escolhida. Isso afeta sua liberdade e a vontade a sobrepõe.  

Como mencionado acima, o ser tem poder de escolha, é a manifestação de sua 

liberdade. Todas as vias para uma escolha são opções e cada escolha tem uma consequência, 

já que o individuo não escolhe só para si, mas para o outro juntamente. Sartre diz que não há 

como fugir da liberdade, mas ela pode ser ocultada pela vontade, maior mediadora da história, 

e podemos inserir nossa personagem nesse ponto em que ao desejar ficar no município abdica 

de sua liberdade e passa a ser controlada e abusada por seus ―carrascos‖. 

Ao ser questionada, indiretamente do por que ter deixado que abusassem de si, a 

personagem responde que é ―apenas da natureza deles, então porque não devemos perdoá-

los?!‖ ―a consciência de, esse de representa a relação da consciência com seu objeto, si não é 

dualidade, mas relação imediata e não cognitiva de si a si.‖ (SARTRE apud ECKER, 2000, 

p.24). Grace acredita que por serem humanos eles devem ter misericórdia, a subjetividade da 

negação, a relação a ―moral‖ duvidosa dos cidadãos, mas condizentes com suas ―naturezas‖. 

Diante da retomada de liberdade a partir da consciência, a personagem principal toma sua 

decisão libertadora não mais ―dando ouvidos‖ à vontade assim optando por escolher que ―não 
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mais pessoas passem por isso‖ e a cidade é destruída por os gangsters a comando de Grace, a 

liberdade sobrepõe a vontade. 

O presente artigo discorreu sobre como a teoria de subjetividade está inserida no filme 

e como a personagem junto com as escolhas desenrolam a trama. O cinema e o teatro, 

semelhantes a certo ponto, assim como os métodos abordados por o cinema realista. A 

personagem cinematográfica é a que dá vida a personagem que existe no romance, segundo 

Gomes (2014) as personagens da ficção emanam suas palavras através do/da ator/atriz em que 

por meio da imagem e empréstimos do corpo dão vida e graça às personagens.  
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OS LABIRINTOS DA IMAGEM EM BLOW-UP: DEPOIS DAQUELE BEIJO 

 

Raniere de Araújo Marques 

(UFPB) 

 

Muito já se tem discutido sobre as funções da câmera objetiva e câmera subjetiva na 

estética cinematográfica. Esse trabalho analisará a noção de Imagem-percepção categorizada 

por Gilles Deleuze, baseado na chamada ―subjetiva livre indireta‖ de Pasolini, vinculada á 

noção de interpretantes dinâmicos de Charles Peirce, como instrumento de análise para 

tentarmos compreender a relação entre os planos do filme de Michelangelo Antonioni, 

sobretudo no momento em que o personagem Thomas parece obter uma revelação, e ocorreria 

uma espécie duplicação (junção) entre percepção subjetiva e objetiva.  

Na teoria do interpretante peirciana, ele divide o interpretante em três grandes classes. 

São elas: Interpretante Imediato, Interpretante Dinâmico e Interpretante Final.  

O interpretante imediato seria aquilo que o signo expressa em uma primeira impressão 

(PEIRCE, 2000); é um aspecto que o signo possui em si e que guiaria todas as possibilidades 

de significar de um signo. Poderíamos dizer que seria uma espécie de primeiridade do 

interpretante. O terceiro nível seria do interpretante final, caracterizado pelo conjunto de 

sentidos que o signo efetivamente produz e poderá produzir, em qualquer mente, é uma 

potencialidade voltada para o devir. Por seu caráter de ―efeito pleno‖ (PEIRCE, 2000) é algo 

inalcançável, mediante a própria natureza do conhecimento, estando próximo, assim, de uma 

terceiridade. 

Por último, temos os interpretantes dinâmicos, estes são caracterizados pelo sentido 

que o signo efetivamente produziu em uma mente, estando, portanto, inextricavelmente ligado 

ao intérprete. Tal interpretante é um evento real, singular (PEIRCE, 2000), estando, contudo, 

ligado prioritariamente a secundidade, ao aqui e agora. Peirce diz: ―Meu interpretante 

dinâmico é aquilo que é experienciado em cada ato de interpretação e em cada um é diferente 

daquele de qualquer outro. (PEIRCE, 2000)‖. O efeito realmente produzido em uma mente, 

não é nem uma impressão genérica (interpretante imediato), nem um sentido inalcançável 

(interpretante final). 
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Por sua vez, o Interpretante Dinâmico pode ser divido em mais três categorias1. São 

elas: o Interpretante Dinâmico Emotivo, Energético e Lógico. 

 

Now the problem of what the "meaning" of an intellectual concept is can 
only be solved by the study of the interpretants, or proper significate effects, 

of signs. These we find to be of three general classes with some important 

subdivisions. The first proper significate effect of a sign is a feeling 
produced by it. There is almost always a feeling which we come to interpret 

as evidence that we comprehend the proper effect of the sign, although the 

foundation of truth in this is frequently very slight. This "emotional 
interpretant," as I call it, may amount to much more than that feeling of 

recognition; and in some cases, it is the only proper significate effect that the 

sign produces. Thus, the performance of a piece of concerted music is a sign. 

It conveys, and is intended to convey, the composer's musical ideas; but 
these usually consist merely in a series of feelings. If a sign produces any 

further proper significate effect, it will do so through the mediation of the 

emotional interpretant, and such further effect will always involve an effort. 
I call it the energetic interpretant. The effort may be a muscular one, as it is 

in the case of the command to ground arms; but it is much more usually an 

exertion upon the Inner World, a mental effort. It never can be the meaning 

of an intellectual concept, since it is a single act, [while] such a concept is of 
a general nature.? (PEIRCE, p.1870) 

 

O Interpretante Dinâmico Emotivo é marcado pela impressão imediatamente causada 

pelo signo, o sentido ou o conjunto de sentimentos e sensações causados pelo contato com o 

signo, que por sua vez pode levar a um esforço (físico e/ou mental) que seria o Interpretante 

Dinâmico Energético. Este, por sua vez, levaria a uma necessidade de mudança constante, ou 

seja, ao Interpretante Dinâmico Lógico. 

O Interpretante Dinâmico Lógico é determinado por uma gradação que, por sua vez, 

estabelece três graus deste tipo de interpretante. Tais graus são orientados, segundo Peirce, 

pela capacidade de afastamento do carácter de hábito (changer-habit) deste. Primeiramente, 

temos uma forte impressão da necessidade de mudança, em seguida fazemos um esforço 

mental para imaginar as consequências desta mudança e, em seguida, projetamos em um 

futuro estratégias para alcançar o ideal imaginado, a este ―futuro‖, Peirce denominou de: 

―Interpretante Lógico Último‖. 

Gilles Deleuze em seu livro: ―Cinema: a imagem-movimento‖, mais especificamente 

no capítulo denominado A imagem-percepção, constrói este conceito baseado na noção de 

―subjetiva livre indireta‖ de Pasolini. Para este autor, a definição de câmera objetiva e 

subjetiva não é o suficiente para nomear certa técnica cinematográfica baseada em planos que 

                                                             
1 Santaella (2012) aponta para a possibilidade de se pensar nestas subdivisões também aos outros interpretantes.  
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seriam ao mesmo tempo objetivos (devido à abrangência da tomada) e subjetivos (na medida 

em que implicariam em uma subjetividade filtrada pela câmera). Deleuze nos diz:  

 

Com efeito, seria necessário poder afirmar que a imagem é objetiva quando a 
coisa ou o conjunto são vistos do ponto de vista de alguém que permanece 

exterior a esse conjunto. Trata-se de uma definição possível, mas 

exclusivamente nominal, negativa e provisória. Pois o que nos garante que o 
que inicialmente tomávamos como exterior ao conjunto não vai se revelar 

como lhe pertencendo? (...) 

E não é este o destino constante da imagem-percepção no cinema — fazer-
nos passar de um dos pólos ao outro, isto é, de uma percepção objetiva a 

uma percepção subjetiva e vice-versa? Nossas duas definições do início são, 

portanto, nominais, apenas nominais. (DELEUZE, 1983, p. 86 e 87) 

 

Uma questão central que Deleuze nos coloca é a seguinte: Nesta mudança constante de 

perspectivas, como é possível, na prática, fazer a distinção de quando começa um ―pólo‖ e 

termina ―outro‖? Como ter a convicção de que a câmera não estará na verdade aproximando 

sua perspectiva a de personagens como no discurso indireto livre da Literatura, mesmo 

estando os planos focados ou amplos,‖internos‖ ou externos aos personagens? No caso do 

filme de Antonioni estudado aqui, a neurose do personagem impregna os planos, de modo que 

é difícil afirmar o que é câmera objetiva e o que é percepção do personagem Thomas. 

Veremos como os três níveis de interpretante dinâmico podem nos ajudar e entender como a 

câmera objetiva, na verdade, já estaria carregada da interpretação do próprio personagem. 

Aliás, Deleuze cita Antonioni como um dos mestres neste recurso: 

 
E, com efeito, Antonioni é um dos mestres do enquadramento obsedante: é 

aí que o personagem neurótico, ou o homem que está perdendo a identidade, 

vai entrar numa relação "indireta livre" com a visão poética do autor que se 

afirma nele, através dele, ao mesmo tempo que dele se distíngue. O quadro 
preexistente induz um curioso desprendimento do personagem que se vê 

agindo. As imagens do ou da neurótica tornam-se assim visões do autor, que 

avança e reflete através dos fantasmas de seu herói. 
 

Em Blow-up: depois daquele beijo, Antonioni nos conta a história de um fotógrafo, 

Thomas (David Hemmings), renomado e arrogante que passa por uma experiência que vai 

mudar seu comportamento, assim como a própria estrutura narrativa do filme. O início deste 

fato, Paulo Menezes nos resume da seguinte forma: 

 

Esconde-se atrás de uma cerca, esquiva-se para trás das árvores, ajoelha-se 
no chão. O casal se dá as mãos, gira, brinca, beija-se, abraça-se. Mas, de 

repente, a mulher o vê e sai correndo atrás dele. Thomas continua a 

fotografá-la, o que a deixa ainda mais nervosa. Pede o filme, diz que pagaria 
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por ele, mas que o quer agora, e, para conseguir isso, agarra sua máquina e 
até morde a sua mão. Isso nos mostra que ele deve ter fotografado algo 

muito importante, algo que não deveria. (MENEZES, 2001, p.29) 

 

A esse passeio pelo parque que resulta na fotografia que causa tantos transtornos para 

a mulher e que, no entanto, não muda, até então a postura de Thomas, que continua frio e 

indiferente ao sentimento da mulher misteriosa, segue-se uma série de acontecimentos como: 

a visita da mulher a sua casa para lhe implorar pelos negativos, o jogo de sedução 

estabelecido entre os dois, quando a mulher vai embora e Thomas decide, agora curioso, 

revelar a foto para tentar decifrar o que haveria de tão significante na foto. Este momento 

marca uma ruptura que gerará uma mudança flagrante no comportamento do personagem 

(inclusive em sua forma de olhar) e na própria construção cinematográfica, como os recortes e 

as mudanças constantes de planos. 

 Thomas amplia, através de zoons, a foto, até chegar a seguinte imagem: 

 

 

  

O que temos aí? Podemos observar que o personagem ao olhar a foto a primeira vez 

teve sua curiosidade aumentada pela sensação de que algo estranho, a foto conteria 

(interpretante dinâmico emotivo). Em seguida, sua ação foi direcionada para uma atitude de 

desvendamento do ―mistério‖ da imagem que antes suscitara apenas uma sensação de 

curiosidade. Essa ação de ampliar, aumentar a concentração, em um esforço tanto físico como 

mental é o que Peirce chamou de interpretante dinâmico energético.  
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Então voltamos à pergunta: o que temos nesta imagem? Aparentemente uma confusão 

de pontos (Aliás, como os quadros do amigo de Tomas, Bill, que não possuíam imagens 

claras) a que Thomas concluirá haver um cadáver no chão. Lembremos que estamos 

trabalhando com uma subdivisão dos interpretantes dinâmicos. Estes são os efeitos realmente 

produzidos em uma mente interpretadora. Não à toa, para Peirce os interpretantes finais 

seriam o conjunto de todos os interpretantes dinâmicos. Ou seja, o conjunto de todas as 

interpretações possíveis, o que na verdade representa uma abstração não aplicável na prática, 

na medida em que os interpretantes dinâmicos podem ser múltiplos.   

No caso da imagem vista por Tomas, temos um interpretante dinâmico lógico2, uma 

vez que o personagem conclui toda uma narrativa do assassinato, a partir desta imagem. Mais 

que isto, esta conclusão, leva o personagem a construir outros signos sobre o acontecimento e 

a buscar uma solução, uma intervenção na realidade, mudando seu comportamento durante o 

filme. Posto isto, poderíamos então, dizer que Peirce nos ajudou a solucionar a questão da 

interpretação no filme? De modo algum. O conceito é uma abstração, sua validade não pode 

ser mensurada a partir dos exemplos, mas como forma de ajudar a compreender o fenômeno. 

A teoria dos interpretantes de Peirce, neste trabalho, nos cria outros desdobramentos teóricos. 

Por isto usamos Deleuze para nos ajudar na reflexão. 

É evidente que a imagem acima representa um ângulo de câmera subjetiva, isto não 

nos cria maiores problemas quanto à definição do interpretante dinâmico lógico. Agora o que 

dizer da cena seguinte, aquela em que o personagem encontra o corpo, em ângulo ampliado, 

contendo todos os elementos cênicos? Teríamos câmera objetiva? Mas aceitar essa hipótese 

seria forçar uma saída ao labirinto que Antonioni nos coloca. Até que ponto a cena não seria 

uma projeção da neurose de Thomas, com a utilização daquilo de Deleuze chamou de 

imagem-percepção, câmera semi-subjetiva, subjetiva indireta livre...? Aceitar esta outra 

hipótese é, ao mesmo tempo mais complexo e mais rico. Na medida em que: 

 

O mistério que envolve aqueles dois namorados permanece sem solução e 
não se dissipa até o fim do filme. Quem ficar preocupado com o que 

aconteceu depois daquele-beijo não deixará de ir embora frustrado do 

cinema, da mesma forma que ficaram aqueles que esperaram de Hitchcock 
explicações sobre as razões e os porquês dos ataques de seus pássaros. O 

beijo e seus protagonistas não vêm de lugar nenhum e não vão para parte 

                                                             
2 Importante observar que antes da imagem acima, Tomas já teria construído uma interpretação quando imaginou 

ter salvado o homem da foto, embora depois, interprete que o corpo estaria lá, e que, portanto, o homem estaria 

morto. Isto só nos revela que as imagens guiam o personagem a interpretantes dinâmicos lógicos diversos e 

reforça a ideia de que as imagens podem ser índices desorientadores.    
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alguma. Eles desaparecem dispersos pelo vento do parque no qual tudo que 
não podemos compreender aconteceu. Devemos, portanto, olhar em outra 

direção para tentarmos desvelar o que as imagens que vemos sucessivamente 

nos negam. (MENEZES, 2001, p.9) 

  

A narrativa fílmica como que incorpora a percepção do personagem Thomas, e isto, 

nas cenas seguintes, faz-nos constantemente nos questionarmos: Isto é delírio ou é real? A 

utilização da imagem-percepção nos traz a própria estrutura fílmica o questionamento 

temático que guia a narrativa, quer seja: A imagem como representação, como signo do real, 

signo este que pode conter interpretações as mais diversas, mais que isto, Antonioni nos 

oferece a imagem como índices desorientadores (NOTH; 1995).      

Ismail Xavier diz: 

 

O salto estabelecido pelo corte de uma imagem e sua substituição brusca por 
outra imagem é um momento em que pode ser colocada em xeque a 

―semelhança‖ da representação frente ao mundo visível e, mais 

decisivamente ainda, é o momento de colapso da ―objetividade‖ contida na 

indexicalidade da imagem. Cada imagem em particular foi impressa película, 
como consequência de um processo físico ―objetivo‖, mas a justaposição de 

duas imagens éfruto de uma intervenção inegavelmente humana e, em 

princípio, não indica nada senão o ato de manipulação (XAVIER, 2005, 
p.24).  

 

Os cortes bruscos que se intensificam após a ―revelação‖ que acha ter tido Thomas 

aumentam a sensação de desorientação do espectador. Após encontrar o corpo, o personagem, 

Thomas, acredita ver a mulher fotografada em uma relação sexual, em nítida atitude de 

delírio. Na sequencia, ele percebe que os negativos das fotos foram roubados, neste momento, 

a câmera se põe em plongeé como que colocando o personagem em posição de submissão a 

esta. Thomas, agora, perde o ar arrogante e sua fisionomia é de alguém frágil e angustiado. É 

quando encontra a mulher de Bill, que diante da foto se mostra indiferente, confirmando a 

interpretação extremamente pessoal de Thomas, aliás, ela chega a comparar a foto aos 

quadros de Bill, que só possuíam pontos e imagens indefinidas.  

Em outro momento, ainda no plano da câmera subjetiva, Tomas imagina ter visto a 

mulher da foto olhando uma vitrine e sai em busca dela. Ele de fato a viu, ou estamos lhe 

dando com outro delírio? Pergunta sem resposta.  

A cena do show de rock ao qual chega Thomas traz uma banda chamada ―The 

Yardbirds‖. A banda é real, no entanto, a cena talvez seja a mais ―estranha‖ do filme. E 

aparentemente se dá em câmera objetiva. O que temos é um show de rock em que as pessoas 

estão imóveis e com olhar indiferente. O estado de paralisia é quebrado pela disputa pelos 



 
 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

1339 

 

pedaços da guitarra destruída pela banda e que Thomas se vê emaranhado pelos braços das 

pessoas enlouquecidas. Thomas foge com parte da guitarra e nos deixa algumas perguntas: 

Qual a funcionalidade desta cena inusitada no filme? Tomas de fato esteve no show? 

Antonioni não estaria nos provocando para desestruturar nossos interpretantes lógicos e 

desautomatizar nossa percepção, inclusive nossa noção de câmera objetiva e subjetiva? Para 

nós, parece ser tudo um jogo ilusionista em que ao delírio do personagem funde-se a visão 

objetiva da câmera formando aquilo que Deleuze chamou de ―câmera-percepção‖.  

A cena em que chega a casa de seu amigo e lhe pede para tirar uma foto do corpo com 

ele é na verdade um paralelismo de delírios, aqueles que fumam maconha e o delírio de 

Thomas, a modelo que aparece e ―deveria está em Paris‖, responde a pergunta de Thomas 

com: ―eu estou em Paris‖. Mas uma vez, o que se vê é uma problematização, a imagem, longe 

de nos mostrar o real, nos afasta dele. E tudo se dá em planos ampliados (semi-objetivos).  

Quando volta ao parque, Thomas tenta fotografar o corpo que já não estava lá. 

Percebe-se então uma aparente inverossimilhança: Por que Thomas não fotografou o corpo na 

primeira vez que o encontrou? Uma forma de tentar solucionar esta questão seria supor que a 

ida ao parque na noite em que encontrou o corpo, não passara de outro delírio, mas claro que 

Antonioni não nos deixa isto evidente, ele está jogando com nossos interpretantes dinâmicos. 

Nossa visão tende a pressupor, na câmera objetiva, uma imagem também objetiva, Antonioni 

abre mão de recursos que poderiam sugerir um delírio, sem medo de parecer inverossímil3. 

Isto nos forçaria a interpretar ou pressupor uma câmera subjetiva indireta (imagem-percepção) 

e isto se explicaria por um motivo: Antonioni quer nos confundir. 

A cena final, a volta dos mímicos do início do filme, é marcada por uma aparente 

―volta‖ a realidade do personagem. O amanhecer pode ser significado como uma metáfora do 

clareamento das coisas. A câmera objetiva parece de fato exercer seu papel clássico de expor 

uma visão fora do personagem. No momento de maior clareza e objetividade do filme, os 

mímicos aparecem para nos mostrar que a realidade nunca é o que aparece aos nossos olhos. 

Esse paralelismo entre imagem e realidade, até no momento de ―calmaria‖ do filme se expõe. 

O filme termina com um plongée que toma quase toda a imagem da tela, deixando Thomas 

minúsculo diante da imagem, até que ele some. Essa metáfora pode ser interpretada como o 

                                                             
3 Thomas tem tanta consciência da necessidade de tirar uma foto do corpo, que procura o amigo para ajudá-lo e 

depois volta á cena do ‗crime‘, logo Antonioni procurou deixar claro essa necessidade, ao que nos parece, para 

enfatizar a falta de ―coerência‖ narrativa que faz o personagem ―esquecer‖ de fotografar o encontro com o corpo.  



 
 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

1340 

 

domínio da imagem sobre os seres humanos. Thomas foi engolido pela imagem, assim como 

o fora, simbolicamente, durante o filme.  

 

Considerações finais 

 

Em ―Pequena história da fotografia‖, Walter Benjamin comenta: 

 

Depois de mergulharmos suficientemente fundo em imagens assim, 
percebemos que também aqui os extremos se tocam: a técnica mais exata 

pode dar às suas criações um valor mágico que um quadro nunca mais terá 

para nós. Apesar de toda a perícia do fotógrafo e de tudo que existe 
planejado em seu comportamento, o observador sente a necessidade 

irresistível de procurar nessa imagem a pequena centelha do acaso, do aqui e 

agora, com a qual a realidade chamuscou a imagem, de procurar o lugar 
imperceptível em que o futuro se aninha ainda hoje em minutos únicos, há 

muito extintos, e com tanto eloquência que podemos descobri-los olhando 

para trás. (BENJAMIN, 1985, p.94) 

 

A fotografia intensificou a noção da imagem com índice do real. O que Benjamin nos 

faz refletir é sobre a forma como a técnica da fotografia não consegue suplantar essa 

impressão de que as imagens são recortes da realidade. Historicamente, a pintura exerceu essa 

função (embora com menos força) e foi substituída pela fotografia na medida em que aquela 

foi, cada vez mais, tomada como um ato artístico do pintor. Sendo assim, a fotografia passa a 

possuir um valor mágico de captar o que Benjamin chamou de ―inconsciente óptico‖ (1985), 

mas esta captação dá-se sempre pelo olhar do intérprete e, consequentemente, pela ação dos 

interpretantes dinâmicos, que como se pode deduzir, são também históricos. Com isto, este 

trabalho refletiu sobre as formas de representação que as imagens desempenharam tanto na 

cabeça do personagem Thomas, como na nossa própria percepção do filme. Sendo assim, este 

artigo propôs as seguintes questões: 

• O personagem Thomas de Blow-up: depois daquele beijo, em uma busca de encontrar 

resquícios de um acontecimento nas imagens das fotos tiradas, seleciona, amplia, organiza tais 

imagens, de modo que, os elementos convergiram para uma ―realidade‖, aparentemente criada 

por ele mesmo, quer seja: houve um assassinato? À essa pergunta, que não se propõe ser 

respondida, não estamos lhe dando com um filme policial, sobrepõe-se outras questões 

ligadas à noção de imagem e realidade. 

• O filme trabalha com dois níveis ficcionais, em alguns momentos, tornando-se uma ficção 

da ficção. Ou seja, não sabemos até que ponto aquilo que vimos faz parte da narrativa, de 
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forma mais ampla, ou é produto do delírio do personagem Thomas. A câmera, que poderia 

nos ajudar a solucionar esta questão, pelo contrário, confunde-nos ainda mais. A utilização de 

tomadas que, tradicionalmente, são objetivas, mas, aparentemente, subjetivas nos coloca no 

jogo daquilo de Deleuze chamou de imagem-percepção, ou seja, a câmera, mesmo quando 

assume uma posição narrativa de distanciamento, não se distancia, pois parece assumir o 

ponto de vista de Thomas.  

• A teoria dos interpretantes peirciana, sobretudo os interpretantes dinâmicos, longe de nos 

solucionar a questão da interpretação, pode revelar-nos outros aspectos da complexidade da 

linguagem enquanto simulacro, uma vez que mediada por signos e mentes interpretadoras.  

Antonioni nos coloca em um labirinto, forçando-nos a reinterpretar os signos do filme 

constantemente e, por conseguinte, desestabilizando nossos interpretantes dinâmicos. De um 

lado, trazendo para a estrutura fílmica os conflitos internos do personagem principal. De 

outro, deixando-nos confusos, assim como Thomas, estabelecendo uma brilhante relação 

forma-conteúdo e provocando nossa percepção.      
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Reminiscência sertaneja 

 

Há tempos que a literatura, muitas vezes, dialoga com outras artes, no caso do cinema, 

acaba por criar um universo semiótico de imagens e símbolos interpretativos 

importantíssimos na exibição do espetáculo. Na maioria dos contextos o resultado final do 

filme não é integralmente fiel à obra literária utilizada pelo diretor para ser retratada, pois, o 

cinema enquanto arte independente tem, como qualquer outra, a liberdade na busca pela 

maneira de se expressar. Profunda também é a relação entre teatro e cinematografia, nas quais 

as semelhanças de linguagem e escolhas cênicas são fortemente marcadas na transmutação de 

uma para outra. 

Diante disso, escolhemos como objeto de nossas análises as respectivas versões teatral 

e cinematográfica de Auto da compadecida, clássico do teatro brasileiro. A obra foi escrita em 

1955 e publicada em 1957, pelo escritor paraibano Ariano Suassuna, e transmutada ao cinema 

em 2000, pelo diretor pernambucano Guel Arraes. Consagrada pela crítica, a obra é um 

resgate da cultura popular influenciada por fatores ibéricos e de importante utilidade ao grito 

revolucionário do Movimento Armorial, que teve como seu idealizador o próprio Ariano, no 

qual buscava rejeitar a descaracterização das raízes culturais de nossa arte popular.  

Escrito com base em romances e histórias populares do Nordeste, o texto dramático 

por si mesmo é intertextual, solidificado em um diálogo com os folhetos e a literatura cantada 

de cordel. O que o diretor Guel Arraes fez foi unir estes fortes traços da poesia escrita do 

autor paraibano e transmutá-la de modo autêntico e fiel no cinema. O auto de Ariano busca 

recriar a comédia renascentista da Europa, com cores e raízes muito próprias presentes na 

comédia popular do Nordeste. Tudo isso arraigado a uma linguagem visual e palpável, que 
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não torna os costumes e tradições de um povo chacota, mas, dedica-se ao trabalho de fazer 

uma literatura que espelhe o seu país e no qual o mesmo se reconheça.    

Assim, esta pesquisa busca analisar os caminhos de produção pelos quais passam a 

peça Auto da compadecida, do escritor paraibano Ariano Suassuna (1955) e analisar a 

respectiva representação desta peça na transmutação cinematográfica. Para isso, direcionamos 

nossas investigações nos aspectos essenciais que intermeiam o texto dramático e a versão 

fílmica da obra, analisando o diálogo entre os dois gêneros, a intertextualidade e as suas 

possibilidades de execução.  

Assim, pretendemos alicerçar nossos estudos para ampliá-lo cada vez mais, tomando 

sempre como referência a genialidade de um autor comprometido com seu lugar e sua arte. 

Mostrando-nos as diversas possibilidades de identificar, através de uma linguagem simples, 

porém erudita, as vivências no interior paraibano, tristezas, peripécias e espertezas, que são 

tão locais quanto conseguem ser universais. Como?  

 
―Não sei, só sei que foi assim‖ (SUASSUNA, 1955, p. 22, grifos nossos). 

 

A linguagem teatral: em cena Aristóteles e Suassuna  

          

Realizamos verificações no estudo da teoria do filósofo grego Aristóteles, ao que diz 

respeito à parte dramatúrgica, dando ênfase ao seu conceito de tragédia, em que consiste na 

imitação de uma ação completa com princípio, meio e fim, e que deve ter certa extensão, onde 

o leitor/espectador tende a sentir o despertar de sentimentos como compaixão e temor, em 

uma construção de evento mimético, no qual a identificação do público com os personagens é 

parte essencial do espetáculo.   

Também focamos na construção histórica da teoria do cinema, as etapas de evolução 

que permeiam a linguagem cinematográfica, como por exemplo, os conhecimentos 

diacrônicos do processo de desenvolvimento da linguagem do cinema, e o emprego da câmera 

(variações dimensionais, mudanças na angulação e movimentação), as diversas maneiras com 

as quais os costumes de uma época são explorados no cinema, visto que, como toda arte ele 

tem a função de transcender as turbulências e instabilidades presentes naquele dado momento. 

Acreditava o filósofo Aristóteles, que as artes em geral de uma obra, eram um tipo de 

imitação, como a epopeia, a poesia trágica, a comédia, a poesia ditirâmbica, e a própria 

modalidade narrativa que é inspiração para o cinema.  
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João Batista B. de Brito (1995), teórico cinematográfico, define a importância do 

estudo do cinema a partir das etapas de sua evolução, que se apresentam no conhecimento 

diacrônico do processo de desenvolvimento da linguagem cinematográfica. Tomando como 

ponto de partida a inspiração das narrativas literárias, ele aponta as sequências de conquistas 

na modalidade do cinema, como por exemplo, a variação de posição da câmara, mudança de 

angulação e dimensão de plano, façanhas que a literatura jamais poderia oferecer. Os signos 

(imagens) têm um contexto interpretativo muito próprio, e sua adequação se dá pelo efeito do 

enfoque semiótico. Mas, não se pode negar que existe entre teatro, literatura e cinema uma 

dependência de criação, pela qual uma se inspira na outra, tão bem denominado como 

―artérias na metáfora de uso‖.  

Aproximar literatura, teatro e cinema, é traçar o percurso das três a partir da 

observação e da oralidade. Existe em nós essa necessidade de registrar as criações humanas. 

A partir desses registros, o homem resolveu encená-los, acrescendo-lhes um caráter cênico ao 

espetáculo da vida. Esse aspecto foi ampliado contemporaneamente com os recursos 

cinematográficos. Desse modo, as três expressões se complementam.  

         A peça Auto da Compadecida, do escritor paraibano Ariano Suassuna, deu origem a 

quatro versões audiovisuais distintas, A Compadecida (JONAS, 1969), Os Trapalhões no 

Auto da Compadecida (FARIAS, 1987) e O Auto da Compadecida (ARRAES, 2000) - e uma 

microssérie de TV - O Auto da Compadecida (ARRAES, 1999). Estas, embora apresentem 

fábulas semelhantes ao texto literário, fazem uma ressignificação da obra por meio da trama.  

Auto da Compadecida aborda a miséria, as fragilidades humanas, as advertências 

acerca da usura e a busca desesperada de dinheiro e poder. Suassuna relativiza a moral e seus 

detentores, como por exemplo, a Igreja, representada como detentora da moralidade e dos 

valores cristãos, imune, portanto, a qualquer corrupção ou qualquer outro ato de natureza vil, 

bem como, retrata a esperança e o consolo evocado pela ―Compadecida‖, advogando em favor 

dos menos favorecidos.  

Por meio de uma situação regional, Ariano compõe um quadro de significação 

universal, uma vez que os personagens da peça, embora extremamente locais, representam ―o 

sonho humano‖ que, segundo o autor, é o mesmo em todo lugar. Acreditamos que a 

identificação do público com a narrativa dá-se pela regionalidade e o emprego de sentimentos 

tão humanos quanto universais, e sua relevância, nacionalmente, se dá, enquanto obra literária 

e de suas produções fílmicas, como um misto dessas duas representações. 



 
 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

1346 

 

 

Auto da Compadecida: intertextualidade entre os gêneros 

 

Inspirada nos romances e histórias populares do nordeste, Auto da Compadecida é 

apresentado como parte de um espetáculo circense. Tem como identificador e reprodutor, de 

maneira resumida, o Palhaço, que na postura de autor, faz interferências e interage com o 

espectador (leitor). Um palhaço brasileiro e contemporâneo, que é recriado por Suassuna nos 

moldes do típico circo-teatro, modalidade que surgiu diante da ausência de grupos de teatros 

populares e da falta de casas de espetáculos em pequenas cidades do interior, lacuna que 

passou a ser preenchida logo depois, pelos circos.  

A trama ilustra bem o universo místico do autor, sua infância, traumas e religiosidade, 

o mundo como palco de circo ou de teatro: ―O circo é uma das imagens mais completas da 

estranha representação da vida, do destino do homem sobre a terra. O Dono-do-Circo é 

Deus. A arena (...) é o palco do mundo‖ (SUASSUNA, 1975). 

A peça, escrita em 1955, apresenta um estilo todo baseado na cultura popular, na 

simplicidade e na atmosfera circense, em um cenário de agitação política e de mudanças 

sociais, onde as dificuldades da vida no sertão nordestino, por causa do clima adverso e da 

falta de investimentos governamentais e oportunidades, são retratadas com verossimilhança. 

No início, é sugerido que os atores entrem divertindo o público: ―Aqui pode-se tocar uma 

música alegre e o Palhaço saí dançando.‖ (SUASSUNA, 1955, p. 19).  

A trama da peça é permeada de peripécias mirabolantes. O anti-herói típico da 

linhagem picaresca da literatura de cordel nordestina, o amarelinho João Grilo, se mete e, ao 

mesmo tempo envolve, todo mundo em infinitas trapalhadas, que começam em uma 

cidadezinha do interior (Taperoá) e continuam depois da morte, nos limites do purgatório e do 

inferno. João conta com a ajuda de seu amigo (Chicó), e consegue enganar todos à sua volta, a 

fim de garantir a sobrevivência em uma terra seca e pobre. Exemplo disso é quando, após a 

morte do cachorro da mulher do padeiro, João Grilo e Chicó forjam um testamento do animal, 

beneficiando o padre e o sacristão, caso fosse enterrado com uma cerimônia em latim. Assim, 

estavam tramando contra os gananciosos membros da igreja e contra os seus patrões 

exploradores. 

Após uma sequência de peripécias baseadas, muitas das vezes, na literatura de cordel, 

os personagens principais da história morrem e vão para o julgamento. O promotor é o Diabo 



 
 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

1347 

 

(na obra com o nome de Encourado), Jesus Cristo (Manuel) presidindo como Juiz e Maria 

(Compadecida) como advogada de defesa. Porém, por intervenção de João Grilo, quase todos 

são enviados para o purgatório, com exceção de Severino e ―seu cabra‖ que são absolvidos. 

João Grilo, por intervenção de Nossa Senhora, ressuscita ao final da peça e volta para ter uma 

nova chance.  

A Compadecida traduz o espetáculo popular Nordestino. Traz, ao mesmo tempo, uma 

atmosfera de Julgamento Jurídico e uma advogada que emana o místico poder presente na 

figura feminina e religiosa, concepção particular dada a Maria, biblicamente a Mãe de Jesus. 

Neste caso, Jesus é o Juiz, que, mesmo diante do poder lhe conferido, obedece à mãe.  

Já na adaptação cinematográfica de Arraes (2000), é notório que, se de um lado ocorre 

a extinção de alguns personagens contidos no texto dramático, como é o caso do Palhaço, o 

Sacristão e o Frade, por outro existe a retomada de personagens contidos em outras obras do 

próprio Ariano, na construção habilidosa de intertextualidade e também, domínio 

cinematográfico, para criar no filme uma sequência adequada ao seu modelo, imprimindo 

irreverência aos seus trabalhos. O diretor, ao misturar os gêneros, enriquece a linguagem 

audiovisual, transporta elementos teatrais para a tela do cinema e, vê materializar seu desejo 

próprio e antigo.  

O Auto da Compadecida de Guel Arraes (2000), evidencia ainda mais o diálogo 

contemporâneo entre Literatura e Cinema. Apesar da aproximação do enredo literário e o 

roteiro fílmico, a obra de Ariano Suassuna possui um tom mais sacro (religioso), enquanto 

que a adaptação de Guel denota um tom menos moralizante e mais profano.  

Muitas falas das personagens do auto são mantidas originalmente no filme, mas a 

história não é narrada de maneira integral e, em certas sequências, episódios são 

acrescentados ou levemente alterados como: o personagem do Major Antônio Moraes que, na 

peça, possui um filho, enquanto que, na obra fílmica, mudou-se o sexo. Passa ser Rosinha 

(interpretada por Virginia Cavendish) que encanta-se por Chicó (Selton Mello). Com isso, o 

diretor inseriu um romance que, no texto dramatúrgico, não existe. Ainda mais, entrelaçando a 

história, os ciúmes do Cabo Setenta e Vicentão, curiosamente, personagens extraídos da peça 

Torturas de um Coração, do próprio Ariano Suassuna (1951), que disputam o amor de 

Rosinha, juntamente com Chicó, culminando num duelo entre os três, um ―truelo‖, fulminam 

as diferenças entre as versões.  
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Para verificar ainda mais a autonomia e intertextualidade da versão de Arraes, 

verificamos os planos da dupla Chicó e João Grilo que envolve o casamento de Rosinha. 

Nele, se verifica reproduzido o episódio da ―tira de couro‖ como selo de garantia para o 

contrato de empréstimo de dinheiro, de Major Antônio Moraes (Paulo Goulart) para Chicó. 

Inspiração de um recorte da obra O mercador de Veneza, de Shakespeare (1600):  

 
PORTIA: Espera um momento. Ainda não é tudo. Este caução não te 

concede uma só gota de sangue. Os termos exatos são: ―uma libra de carne‖. 

Toma, pois, o que te concede o documento; pega tua libra de carne. Mas, se 
ao cortá-la, por acaso, derramares uma só gota de sangue cristão, tuas terras 

e teus bens, segundo as leis de Veneza, serão confiscados em benefício do 

Estado de Veneza. (...) (SHAKESPEARE, 1600, p. 105-106). 

 
MAJOR: Não se preocupe que a faca tá amoladinha.   

CHICÓ: O senhor não teria uma anestesia? (...)  

GRILO: Uma tirinha só, nenhuma gota de sangue, que sangue não estava no 
contrato.  

MAJOR: Que história é essa?  

ROSINHA: A única palavra que se pronunciou nesse contrato foi couro, 
ninguém falou em sangue, não foi? (...)  

GRILO: Ou o senhor tira o couro de Chicó sem tirar sangue ou o senhor não 

tira é nada. (ARRAES, 2000)  

  

Além disso, a posse de uma porca de barro recheada de dinheiro, como dote de 

casamento, faz a ponte entre a peça e a obra O Santo e a Porca, também de Ariano Suassuna 

(1964). 

Outro dado interessante é a face pervertida da Igreja, nas figuras do padre João 

(Rogério Cardoso) e do Bispo (Lima Duarte). Mesmo hipócritas em suas trajetórias terrenas, 

sua reabilitação, mediante o arrependimento, no julgamento, é tratada pelo caráter de lembrar 

que, por trás das instituições há o ser humano com todas as suas complexidades e paradoxos 

e, como tal, estão a mercê das fragilidades humanas. Tudo isso foi, fielmente, captado, 

exaltadas e mantidas no filme, com a vantagem de usar o artifício do flashback como 

redenção dos pecados pelos quais os personagens estavam sendo julgados, uma habilidade 

genuína e em tom real, que transmite ao telespectador o despertar para o perdão.  

Assim sendo, o homem necessita da religião para ser feliz e salvar-se. A verdadeira lei 

da compensação. Mas, ao errar não há uma condenação imediata, pode-se argumentar perante 

o Tribunal Divino e, apelando ao juiz, que é Cristo, e a advogada de defesa, a Compadecida, 

ambos representam os mais fortes arquetípicos da obra, mesmo sabendo que o algoz, o 
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Encourado usará toda a sua asserção para conseguir incriminar o ser humano e levá-lo 

consigo para o inferno.  

A cultura nordestina é repleta de símbolos religiosos, intrinsecamente ligados à 

memória sertaneja, notório isso, quando a Compadecida relembra, no cenário do julgamento 

final, o sofrimento do povo em uma terra pobre, e a fotografia de seca e fome é reproduzida 

na tela, habilidade interpretativa que transforma o cinema em um ambiente de repertórios 

significativos.  

Contudo, o filme precisa sustentar-se como obra fílmica, a fim de não se tornar uma 

―tradução servil‖ (BRITO, 1995) ligada a intenções pessoais e leituras mesquinhas. Neste 

sentido, Arraes consegue recriar e ser fiel ao texto dramático, e ainda construir algo próprio e 

inovador em uma obra que até aquele momento, não era tão conhecida.  

No referido filme, o diretor Guel Arraes também assina o roteiro, o que possibilita a 

execução de uma tarefa mais integrada. Há, na obra fílmica, a recorrência ao flashback, aqui 

já mencionado anteriormente, como meio de trazer para o presente ações já ocorridas e que 

não foram vistas pelo espectador. Ao utilizar esse expediente, o diretor resolve o problema 

dos atos feitos fora de cena, o que, no teatro, seria narrado por uma personagem, como é o 

caso do Palhaço.  

A solução apresenta-se como uma prova do poder de Nossa Senhora, no julgamento 

final, que usa sua capacidade de trazer o passado potencializado em imagens, e responde 

ainda aos anseios do espectador que tem suas dúvidas, até então, quanto aos motivos da 

remissão dos réus. Na justificação de Eurico e Dora, o elo entre o presente e o passado é 

exatamente uma pintura da Virgem na parede de trás da igreja, usada como pretexto entre o 

momento do julgamento e o da morte. O outro efeito é utilizado para assinalar a passagem da 

cena do julgamento para a terra: o clareamento total que acontece na cena. Dessa maneira, 

Maria e Jesus partem para o céu, enquanto Grilo retorna a Taperoá.  

Não há passado nem futuro numa obra cinematográfica, mas tanto o flashback quanto 

o flasforward aproximam a cronologia do presente, trazendo as ações para o momento em que 

o espectador as vê.  Assim, analisar a obra de Ariano Suassuna e a adaptação fílmica é 

trabalhar com aspectos das origens culturais brasileiras e fazer uma viagem pelo tempo, 

vaguear pelas influências ibéricas e mediterrâneas, com passagens pelos clássicos como 

Cervantes, perpassando pela Bíblia e por Shakespeare, articulados com o discurso erudito e o 
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popular, utilizando-se do cordel, do bumba-meu-boi e da união de construção do imaginário 

popular.  

Por fim, esta viagem literária de Ariano Suassuna e Guel Arraes é, sobretudo, um 

caminho na unidade cultural do nordeste, falar do que a cultura popular nordestina tem de 

mais valioso, as suas origens, o seu chão, o seu sangue. Os autores, nas obras literária e 

cinematográfica, conseguiram compilar características capazes de torná-las perenes como as 

demais: lirismo, imaginação, encanto, e incômodo.  

 

Considerações Finais 

 

 Uma das maiores e mais importantes realizações desta pesquisa bibliográfica é 

enaltecer a nossa cultura popular nordestina, buscando através de um escritor consagrado da 

Literatura Brasileira, construir um caminho intercultural entre a sua obra e uma versão fílmica 

dela. A cultura popular brasileira é cheia de pontas e arestas que se entrecruzam e se repelem 

de acordo com os movimentos, pensamentos e memórias que habitam nosso imaginário. 

Assim o faz Ariano, quando decide por meio do Movimento Armorial, solidificar um modo 

de fazer artístico, enquanto patrimônio cultural da região Nordeste do país.  

No trabalho apresentado, é possível compreender os caminhos pelos quais o autor da 

peça se vale na construção de tão importante obra narrativa, agregando valores não só na 

reprodução do cenário teatral, como na multiplicidade artística, o que é retratado também na 

versão cinematográfica de Guel Arraes. Ou seja, há a preocupação de imortalizar os ideais 

Armoriais através do reflexo no brilho do olhar de sua gente, guerreira, temerosa, sofrida, 

porém astuta na tentativa de sobreviver. 

Nas duas versões, objeto de nossas análises, a cultura popular, assim como nos 

folhetos de cordéis, encontra-se o perfil do nordestino. Um aliado, de alma valente, com a 

qual assusta a própria secura do viver, envolvidos pelo amor a sua terra e na persistência 

guiada pelo sopro magno da ideia de que neste chão, haverá ainda de brotar o mar. A imagem 

é clara: assim como o sertanejo encontra um pé de juá para se acomodar depois de um longo 

dia de peleja, mesmo com o sol escaldante trazendo agruras ao caminhar, a esperança persiste, 

assim como persiste a bravura do sertanejo.   

Vale-se assim, portanto, o artista popular de uma arte engajada, comprometida e 

intertextual, lançando mão da deturpação cultural e recriando os espetáculos populares. Neste 
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chão onde o Palhaço pouco aparece e o riso embora raro, ainda provou seu efeito de solução e 

resiliência. 

Acreditamos por fim, que, ao destacar as peculiaridades de cada sistema de reprodução 

artística, nessa jornada de descobrimentos e desafios, seja fílmico ou literário, além de 

enaltecer o caráter popular e de diversidade das duas modalidades artísticas, inferimos a 

confabulação amparada no contexto histórico e cultural das obras e dos seus autores. 

Integrando elementos regionais e estilisticamente eruditos, este mesmo sertão 

transforma-se em lembrança próxima, tradições e vivências saudosas, onde Ariano e Arraes 

constroem respectivamente, a seu modo de fazer artístico, um autêntico patrimônio cultural do 

país. Os caminhos de um chão que acaricia a seca e dela, ainda, faz brotar uma graciosa rosa. 
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FRAGMENTOS DE IMAGENS POÉTICAS DO CORPO MORTO NA LITERATURA 

E NO CINEMA 

 

Wellington Pereira da Silva
1
 

(UEPB) 

 

Anúncios da morte dos corpos ficcionais 

 

O romance O quarto fechado, de Lya Luft, publicado inicialmente em 1984, e a obra 

fílmica Contracorrente (título original Contracorriente), de Javier Fuentes-Léon, lançada nos 

cinemas peruanos em 2009, não correspondem a um processo adaptativo, no entanto a seleção 

de tais obras como corpus de análise da presente pesquisa referenda uma perspectiva de 

diálogo a partir da presença, em ambas as narrativas, de imagens poéticas do corpo morto.  

Desta forma, a presente pesquisa, inserida nas categorias da pesquisa qualitativa 

bibliográfica, tem como principal objetivo investigar as imagens poéticas relacionadas à 

morte compartilhadas entre as obras, suas particularidades e divergências, em uma abordagem 

dialógica entre composição das personagens na literatura e no cinema. Para isso, devemos 

descrever as imagens poéticas em sua função como elemento fundamental de 

convencionalização das personagens em seus corpos mortos e verificar a interação entre elas e 

a personagem que as acompanha em suas viagens de morte.  

As imagens poéticas titulares inauguram os corpos mortos que emergem a partir da 

atualidade criada das obras, ao constituírem, por sua circunstância explícita de morte, o eco 

significativo da morte e dos gêneros de funerais nas águas, cuja presença na imaginação 

artística, referenda Bachelard (1997, p. 78), ―conserva o sentido de viagem da morte‖. Logo, o 

compartilhamento da viagem de morte sobre as águas conclama, com o postulado do autor, ―a 

imagem de um guia que deve ‗conduzir-nos na morte‘‖ (BACHELARD, 1997, p. 82).  

A presença da relação entre as imagens poéticas e os arquétipos dos mitos gregos 

como o do barqueiro dos infernos Caronte decorre da evocação da Morte e sua elaboração no 

corpo morto ficcional. Seguindo a linha de pensamento dos estudos de Gaston Bachelard 

(1997), verificamos a imagem poética enquanto criação dos autores e não como reprodução 

da realidade, e, ainda, consideramos sua abordagem em si mesma, sem buscar suas 
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causalidades, mas contemplando a possibilidade de relação destas com um arquétipo 

adormecido. 

 
A relação entre uma imagem poética e um arquétipo adormecido no fundo 

do inconsciente, será necessário explicar que essa relação não é causal. A 
imagem poética não está sujeita a um impulso. Não é o eco de um passado. É 

antes o inverso: com a explosão de uma imagem, o passado longínquo ressoa 

de ecos e já não vemos em que profundezas esses ecos vão repercutir e 
morrer (BACHELARD, 2008, p. 2).  

 
Tal relação é abordada por Bachelard em sua obra A água e os sonhos (1997) ao 

elaborar o conceito de complexo de cultura ao afirmar, definido por Alvarez Ferreira (2013, p. 

54): ―O complexo de cultura é a projeção de um complexo original ‗associado a uma tradição‘ 

que deve ser enriquecida e revivida pela imaginação‖. Este conceito referenda a ―persistência 

de um interesse poético e dramático‖ nas diversas imagens presentes na expressão literária 

caracterizando o complexo de Caronte e de Ofélia, pois ambos simbolizam, segundo o autor, a 

―última viagem‖ sonhada indefinidamente pelos sonhadores.  

Ao nos voltarmos para as especificidades e divergências entre as obras elaboraremos 

nossa discussão da seguinte forma: Em primeiro lugar, realizaremos um painel das 

características dos corpos mortos em ambas as obras; Em seguida, descreveremos a 

abordagem do corpo morto em si na obra O quarto fechado. Através da imagem poética do 

título, verificaremos a configuração da viagem da morte ao representar o conduzido que 

deseja a morte e que, a partir do desenvolvimento do romance, articula sua própria linguagem 

devido à condução do ponto de vista intruso que o narrador onisciente contempla.  

Logo após, ao contemplarmos a obra fílmica Contracorrente, nos depararemos com o 

ponto de vista do personagem Miguel, um corpo vivo, que, frequentemente focalizado pela 

câmera a nos conduzir pela interação deste com o corpo morto de seu amante Santiago, nos 

permitirá discutir sua correspondência com uma variação específica de Caronte no contexto 

contemporâneo de uma aldeia de pescadores peruano e católica. 

 

Das personagens e seus corpos mortos ficcionais  

 

Em ambas as obras as imagens poéticas dos títulos surgem no desenvolvimento das 

narrativas em outras composições como, por exemplo, a metafórica, mas junto as imagens dos 

títulos contribui para a apreensão das imagens poéticas do corpo morto por referendar 
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diretamente a composição das personagens mortas e seus corpos, em seu estado e movimento 

de contrariedade a direção da partida. 

No romance, a imagem poética do título é interligada a constituição da personagem 

Camilo através da metáfora: ―Se o quisessem amar agora como antes não tinham conseguido, 

se o quisessem compreender, por mais que estivesse quieto e indefeso, seria bater num 

aposento trancado do qual ninguém tem a chave, nem mesmo seu novo morador‖ (LUFT, 

2008, p.16, grifos nossos). O estado do sujeito fechado sobre si mesmo, ainda que demonstre 

características não hostis, resulta na apreensão que constituirá a personagem em todo o 

romance, seu corpo morto é inalcançável às ações humanas, pois viaja conduzido pela própria 

Morte. 

Já no filme, a personagem Santiago refere-se metaforicamente a incompreensão de sua 

situação na passagem do primeiro encontro, depois de morto, com Miguel, que o questiona o 

que aconteceu: ―No sé. Me acuerdo de que entré en el mar. Y la corriente me tiraba hacia las 

rocas. Y ahora nadie me ven. Nadie me escucha. Quiero ir, pero no puedo. Es como si 

estuviera atrapado aquí. Contigo2.‖ (FUENTES-LEON, 2009, grifos nossos). A comparação 

que a personagem realiza se liga a imagem poética titular da obrar articular sua situação de 

confusão por sua morte e sua impossibilidade de ir. Daí, sua necessidade de que seu amante o 

guie na morte acarretando grande parte dos conflitos dessa personagem. 

A respeito das imagens poéticas como um elemento de convencionalização das 

personagens de ficção, consideramos a contribuição dos movimentos do artista que as cria a 

fim de aprofundar a impressão de vida das personagens. Segundo Antonio Candido (2000, p. 

75): ―A convencionalização é, basicamente, o trabalho de selecionar os traços, dada a 

impossibilidade de descrever a totalidade duma existência‖. Um desses traços, como já 

dissemos, é a imagem poética titular, mas os demais caracteres visuais e declarativos podem 

ser verificados de acordo com a disposição na narrativa. 

A autora Beth Brait (1985) ao se debruçar sobre a presença do narrador onisciente em 

terceira pessoa que não dissimula sua presença o reconhece como constituinte de 

caracterização das personagens de ficção análogo a câmera, ao afirmar:  

 

A descrição, a narração e o diálogo funcionam como os movimentos da 

câmera capaz de acumular signos e combiná-los de maneira a focalizar os 
traços que, construindo essas instâncias narrativas, concretizando essa 

                                                             
2 ―Não sei. Me lembro de que entrei no mar. E a corrente me puxou para as rochas. E agora ninguém me vê. 

Ninguém me ouve. Quero ir, mas não posso. É como se estivesse atracado aqui. Com você‖ (Tradução livre). 
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existência com palavras, remetem a um extratexto, a um modo referencial e, 
portanto, reconhecido pelo leitor (BRAIT, 1985, p. 58). 

 

Tal modo de articulação pelo narrador dos elementos composicionais da personagem 

de ficção dialoga com a afirmação de Gomes (2000) acerca da personagem cinematográfica 

em que o autor referenda o emprego da palavra para constituir as personagens no cinema, no 

entanto os limites objetivos da palavra, no cinema, concorrem com a configuração visual: 

 

Essa definição física completa imposta pelo cinema reduz a quase nada a 
liberdade do espectador nesse terreno. Num outro, porém, o da definição 

psicológica, o filme moderno pode assegurar ao consumidor de personagens 

uma liberdade bem maior do que a concedida pelo romance tradicional 
(GOMES, 2000, p. 86). 

 

Com isso, o autor propõe a ação da câmera contribuindo a ação de interpretação por 

parte do telespectador da profundidade psicológica de determinada personagem 

cinematográfica considerando, ainda, as inferências de outros elementos como os sonoros e 

simbólicos principalmente relacionados com o corpo frente ao olhar do telespectador. 

Contemplando a definição de corpo no Dicionário teórico e crítico de cinema (2003) os 

autores Aumont e Marie afirmam: ―O homem cinematográfico (o ‗homem comum‘ do 

cinema) possui, com efeito, um corpo que, reprodução automática e fiel de um corpo real, não 

coincide, entretanto, com uma anatomia, mas possui, de saída, uma definição de ordem 

figurativa‖ (AUMONT; MARIE, 2003, p.64). 

A partir da configuração dos ritos funerários que convocam os corpos das personagens 

das obras, a respeito das próprias personagens mortas podemos apreender seus corpos com a 

angústia emanada a partir das imagens poéticas como recurso de caracterização de ambos os 

criadores podemos descrever a elaboração dos corpos de seus mortos sob duas formas: 1. 

Material, a concretude da aparência onde está instaurado o processo da deterioração dos 

atributos físicos que concorrem o sepultamento e o rito do velório; 2. Subjetiva, 

correspondendo, antes de tudo, à criação artística imaginativa da personagem de ficção que, 

mesmo morta, realiza-se na narrativa. Equivale a um espectro de sua subjetividade que pode 

ser encarada, no contexto sagrado, como espírito, mas que, na presente reflexão, encontra-se 

sob as propriedades interiores da personagem que morreu, e que, ao inferir sua morte, 

contribui diretamente na interação com o corpo vivo.  

Neste estudo, o emprego da expressão corpo morto não é diretamente sinônimo de 

cadáver, embora tenha uma figuração dele, isto é, recorrer ao termo corpo morto visa um 
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sentido ambivalente da materialidade e de sua decomposição. Assim, a presença do espectro 

de sua subjetividade nas obras estimula intercâmbios de sentidos entre ele e o corpo vivo que 

o guia na última viagem que concerne sua morte.  

Com isso, ações como a proximidade e o toque entre o corpo vivo e o corpo morto, ao 

ocorrer nestas duas instâncias, mesmo que ambos compreendam a iminente ruptura definitiva 

pelo limite da travessia na morte, suscitam da instância subjetiva uma continuidade dos 

aspectos que os circundavam a vida.  

Diante de tais aspectos do corpo morto elaborados em suas convencionalizações nas 

obras, prevalecem exemplos como: 1) a restrição de seu corpo (conduzido por outrem, dentro 

de uma contenção – do caixão, do barco) convergindo a um corpo dependente; 2) seu 

isolamento, longe dos olhos, afundado nas águas que o cobrem, assim um desaparecimento, 

mas irrompe em exposição caracterizadora da experiência e do saber da experiência que 

inquieta e transcorre a vida de quem se encontra com o corpo morto e não apenas se horroriza, 

mas sente seu fascínio. 

Este aspecto exilado do corpo morto garante a sobreposição da postura de rejeição que 

o mesmo pode ter sido concebido nas perspectivas das subjetividades com quem tentou 

contato, em ambas as obras, colabora com a ambígua composição do corpo vivo com o qual 

interage em sua viagem de morte. Uma vez que, em sob o olhar de outros sujeitos, os corpos 

vivos das personagens homossexuais são de antemão ―estranhos‖, estrangeiros, os ―outros‖, 

quando morrem já compreendem muitos dos aspectos citados anteriormente como 

caracterizadores do corpo morto.  

A morte nos corpos ficcionais não significa, portanto uma regularidade de sua 

composição. Em sua ambiguidade presente no desenvolvimento das narrativas, o corpo morto 

anunciado pela imagem poética articula demais recursos de caracterização que o aprofundam 

na dimensão psicológica, em sua manifestação subjetiva, por exemplo, sugere uma variedade 

de possibilidades semânticas que repousam sobre a impressão de vida criada mesmo nos 

―territórios da morte‖.  

 

O corpo morto conduzido em O quarto fechado 

 

O enredo do romance atravessa ―as horas infinitas de um velório à noite‖ (LUFT, 2008 

p.59) partindo do corpo morto do jovem Camilo o qual o narrador onisciente acompanha 
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paralelamente a profusão de pontos de vista das demais personagens que observam seu corpo 

morto material em seu caixão na sala de estar da avó paterna o ponto de vista do corpo morto 

subjetivo da personagem em sua viagem de morte.  

A introdução da personagem se faz justamente por essa figuração de viagem 

conduzida: ―Ele dava os primeiros passos em sua Morte, abraçado a ela, que o instruía 

devagar. Não havia pressa: à deriva, lentamente, afastava-se de um mundo que não 

interessava mais‖ (LUFT, 2008, p.13, grifos nossos). Nesta passagem inicial, já se apresentam 

elementos da viagem do corpo morto subjetivo.  

Uma viagem ―à deriva‖, uma viagem pelas águas para longe de um mundo 

desinteressante para o corpo morto, o suficiente para conter o sentido configurador de um 

mundo que não possibilitou o corpo que morre em sua vida e, por isso, não interessa mais ele 

a ponto de se afastar através da morte, tal passagem relaciona-se com a ―regra da preparação 

literária do suicídio‖, articulada por Bachelard (1997, p. 84). Além do mais, a presença da 

Morte já antropomorfizada, o morto a abraça e ela o instrui nessa viagem.  

A partir dos traços de uma viagem da morte através da lentidão da água e da indicação 

da Morte como guia que instrui o morto, não arbitrariamente mencionado mais adiante como 

passageiro em seu caixão. A narrativa reconhece a própria Morte em atitude de assumir o 

posto de guia legado a Caronte nesta viagem perigosa, como afirma Bachelard: ―A morte é 

uma viagem que nunca acaba, é uma perspectiva infinita de perigos. Se o peso que 

sobrecarrega a barca é tão grande, é porque as almas são culpadas. A barca de Caronte vai 

sempre aos infernos. Não existe barqueiro da ventura‖ (BACHELARD, 1997, p. 82). 

A imagem da condutora não como unicamente relacionada ao mito de Caronte, mas 

constituída da própria figura antropomórfica da Morte, referida apenas no fim do romance 

como Tânatos, articula uma criação particular de um corpo morto subjetivo que deseja. 

Tânatos, título da terceira e ultima parte do romance, ascende anteriormente ao seu nome, a 

sua palavra, como a amante de Camilo, inferida no feminino, mas sabendo que a tentativa de 

submergir a homossexualidade da personagem conferindo mesmo em sua morte pelo suicídio 

relacionada a uma mulher ―que se daria a ele, por baixo do sudário‖ (LUFT, 2008, p. 108) não 

é sustentada, ―Seria realmente uma mulher? Mas talvez isso não tivesse nenhuma 

importância‖ (LUFT, 2008, p. 108). 

A composição da personagem guia do corpo morto subjetivo nos infernos, na verdade 

composta em parte de uma intertextualidade com a tela ―A ilha dos mortos‖, do suíço Arnold 
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Böcklin na narrativa, em que Renata, a mãe de Camilo, recorre diversas vezes ao desviar os 

olhos de suas reinterpretações do corpo morto material. ―Camilo fora sempre a distância, o 

estranhamento (...). Evidenciava a morte de maneira incontestável. Camilo em sua nova 

realidade: mas onde era esse lugar?‖ (LUFT, 2008, p. 65 , grifos da autora). A reelaboração 

que o narrador onisciente realiza da perspectiva do corpo morto subjetivo se faz ao adentrar 

na viagem de morte que Camilo evidencia.  

Através de um recurso de linguagem, o narrador abre espaço na narrativa para a voz 

do morto: ―Se pudesse falar, o morto diria: No fundo do poço encontrei Vida e Morte, 

masculino e feminino, o Eu e o Outro entredevorando-se como uma serpente que engole a 

própria cauda. Da treva e do delírio saltou a Morte de braços abertos: bêbada de mistério‖ 

(LUFT, 2008, p. 96). Esse salto lascivo da Morte e a ida de Camilo até ela compõem sua cena 

de suicídio, uma queda de cavalo, um pisotear craniano que une os contrários e rompe com 

toda a angústia de seu corpo rompendo, em consequência com a vida que se lhe mostrava 

―insuficiente e excessiva‖.  

Na inacessibilidade do corpo material de Camilo não é interpretada a libertação que só 

o próprio morto confere a seu ato. Na morte ao expelir seus excrementos verte sua força vital, 

mas no abraço da morte reconhece a possibilidade de ser unicamente ele mesmo. Para além 

das tentativas de recomposição da descontinuidade com sua irmã gêmea e de todas as 

interceptadas tentativas de afeto.  

O corpo conduzido como um quarto fechado pelos vivos se deteriora enquanto o corpo 

subjetivo é conduzido pela Morte a um discurso de si que a vida das demais personagens não 

concebia. O estado fechado refere a sua intimidade, individualidade e a sua dissolução nas 

águas mortas como na passagem: ―Enfim naquele abraço onde seria unicamente Camilo: 

dissolvido, liberado, a um tempo barco, passageiro e profundezas‖ (LUFT, 2008, p. 97). 

 

O Caronte em Contracorrente 

 

A obra fílmica Contracorrente (2009) é protagonizada pelo pescador peruano Miguel 

que, casado e a espera de seu primeiro filho, desempenha, por seus papeis na igreja católica da 

comunidade, uma função primordial no gênero de funeral local que consiste em conduzir em 

um barco e oferecer o corpo dos mortos ao mar para que suas almas descansem. No entanto, a 

personagem passa a encarar um conflito quando precisa procurar o corpo morto material de 
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seu amante, o pintor Santiago, que ao ser o único com quem consegue se comunicar em sua 

aparição subjetiva aceita ser oferecido ao mar para completar o atravessamento total para a 

morte e poder descansar. 

O mar, elemento absoluto no desenvolvimento da narrativa desde o ruído de suas 

ondas no início do filme até as imagens finais do pôr do sol, é enfocado pela câmera, que, 

simultaneamente testemunha e condutora do ponto de pontos de vista, predominantemente do 

protagonista Miguel, indica nas águas do mar as ambivalências simbólicas desta personagem.  

Ao mesmo tempo em que o mar é lugar do gênero funerário em que um guia leva o 

corpo morto no barco até confiá-lo às suas águas contempla, também, o meio de trabalho dos 

aldeões, incluindo do protagonista. Chevalier e Gheerbrant (2016, p.592) se referem à 

caracterização ambivalente das águas marítimas ao afirmar: ―Águas em movimento, o mar 

simboliza um estado transitório entre as possibilidades ainda informes e as realidades 

configuradas, uma situação de ambivalência, que é a de incerteza, de dúvida, de indecisão, e 

que pode se concluir bem ou mal‖.  

Neste sentido, a ambiguidade do próprio mar postula uma série de contrariedades da 

personagem Miguel que, mesmo consciente da realização de sua função de guia do corpo 

morto de Santiago, ainda reluta por seu papel de pescador e pela iminente perda de família 

integrada no convívio religioso e homofóbico da pequena aldeia. O mar assim referenda em 

sua presença simbólica a contínua atmosfera de incerteza no interior deste personagem vivo e 

das angústias do corpo morto que testemunha a sobreposição da incerteza da continuidade da 

sua viagem de morte.  

O ofício de pescador de Miguel concorre com a função funérea que executa 

prioritariamente no rito de oferecer o corpo morto ao mar. Tal ritual, apresentado no início da 

obra fílmica, desloca tensões entre os papeis sociais e a vida interior de Miguel. Com a morte 

de seu amante, incessantemente excluído e rejeitado na aldeia, o pescador entra em conflito 

com sua função enquanto barqueiro dos mortos, pois não está justificado neste caso pelo laço 

familiar na realização de seu papel de guia do corpo morto ao mar.  

As complicações decorrem a partir de quando o corpo morto de Santiago instaura sua 

imagem poética. Em contracorrente ao fluxo de sua última viagem, pois ao morrer sozinho no 

mar teve seu corpo material ocultado pelas pedras e impedido de ser oferecido ao seu espaço 

de sepultamento, acompanha Miguel, o único capaz de ver e lidar com seu corpo morto 
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subjetivo, e espera que o mesmo encontre seu cadáver no fundo do mar e o guie a percorrer o 

trajeto da corrente de sua morte no espaço marítimo. 

A dependência do corpo morto de Santiago ―preso‖ em seu peso, só se locomove 

segundo o comando do mar, em sua manifestação material, e mesmo em sua composição 

subjetiva estaria movimentando-se segundo o desejo de Miguel. Seu guia seleciona filtros 

para tal interação, alguns idênticos as condições de sua relação enquanto ambos vivos, mas 

com a densidade da morte de Santiago. Assim, os aspectos do corpo morto concentram-se na 

perspectiva de estar atado aos direcionamentos de seu guia. 

Tal configuração caracteriza a linguagem desta personagem direcionada, através da 

paixão, à vida cotidiana e aos conflitos que Miguel não deseja encarar. Na sequência em que 

Miguel encontra o corpo morto material de Santiago e decide, com uma corda, atá-lo as 

rochas que contribuíram para seu afogamento podemos apreender a partir do adiamento do 

oferecimento do corpo de Santiago um adiamento do enfrentamento de Miguel para consigo 

mesmo. Desta forma, adiar a completa ruptura de Santiago também significa contrariar sua 

função funérea que ascenderia ao cotidiano da aldeia seu amor erótico por outro homem, por 

um homem desprezado pelos aldeões. 

Outra relação de contrariedade é a relação caracterizada por Bataille (1987) entre o 

interdito e a transgressão. O interdito do corpo morto que enuncia a violência da morte se 

relaciona com o fascínio do corpo morto subjetivo. Assim, mesmo consciente do perigo que a 

morte suscita ao homem diante do corpo morto, Miguel toca Santiago e realiza as atitudes de 

transgressão da paixão, porém permanece em conflito pela presença dos dogmas religiosos 

católicos repressivos a respeito da homossexualidade.  

O corpo morto de Santiago é amado no aspecto transgressor de Miguel, ainda que 

angustiado, o ama quando inserido em determinada lógica de isolamento. Com seu corpo 

morto subjetivo, que incita uma transgressão invisibilizada e por isso isenta do 

comprometimento pela exposição que o corpo vivo denotaria, a transgressão de Miguel parece 

dirimir sua angústia. Isto é, o corpo vivo de Santiago não pôde incitar a transgressão máxima 

das normas repressoras por parte de Miguel, porém, quando morto, a necessidade de sua 

interação para ―descansar‖ concorre com sua paixão por Miguel em uma circunstância de 

silenciamento e invisibilização para com os outros da aldeia, acarretando o adiamento do 

confronto de Miguel com sua sexualidade. 
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Neste contexto a morte de Santiago surge na perspectiva de Miguel com um caráter 

viável quando comparada a sua vida. Manipular seu corpo morto varia de uma atividade 

necessária para uma atividade de certo modo satisfatória ao constituir a possibilidade de um 

afeto ―privado‖ em que seus atos afetivos e sexuais sofrem um apagamento dos vestígios de 

sua conexão.  

A paixão destas personagens relaciona-se ao erotismo dos corpos e do coração, duas 

formas de erotismo caracterizadas pelo autor Georges Bataille (1987) como possibilidade de 

substituir a descontinuidade do ser individual por uma continuidade a partir do ato erótico. 

Em O erotismo (1987), o autor afirma acerca do sofrimento e da violência da paixão: ―Se o 

amante não pode possuir o ser amado, algumas vezes pensa em matá-lo: muitas vezes ele 

preferiria matar a perdê-lo. Ele deseja em outros casos sua própria morte. O que está em jogo 

nessa fúria é o sentimento de uma continuidade possível no ser amado‖ (BATAILLE, 1987, p. 

15). 

A essa configuração de paixão contribui a condição do relacionamento de que, mesmo 

sendo um pintor, Santiago nunca poderia pintar a figura de Miguel, porém ele transgride essa 

norma do amante, atitude só revelada em duas sequencias do longa-metragem. A 

possibilidade localizada de transgressão afetiva de Miguel, pois o corpo morto de Santiago 

está insatisfeito e quanto a isso não pode realizar nada sozinho, uma vez que ―só existe com 

Miguel‖, no entanto, ignora os vestígios de materialidade que revogam o aspecto de 

ostentação que a viagem da morte necessita.  

A primeira das telas surge quando com o desaparecimento de Santiago, Miguel vai até 

sua casa e encontra uma tela em que seu rosto está em primeiro plano conduzindo o corpo 

morto de seu primo até o barco para oferecê-lo. O pescador, sem hesitar, mancha com tinta 

vermelha o seu rosto na tela, se ocultando na tela mesmo que agredindo o trabalho artístico de 

seu amante.  

Porém, a segunda tela com a figura de Miguel é descoberta por um casal de aldeões 

que, ao invadir a casa ―abandonada‖ do pintor desaparecido, descobre em seu quarto, uma tela 

do corpo nu de Miguel. Nesse instante, parece com o emergir do corpo nu de Miguel aos 

olhos dos aldeões que diante da insuficiência das demandas do corpo morto para seu 

barqueiro, a narrativa demonstra a necessidade de o barqueiro localizar-se diante de sua 

função e perante seus afetos a partir da exposição de sua nudez.  
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A nudez de Miguel correlaciona-se a paixão e ao desapossamento de si enquanto 

estava com Santiago, mesmo que os aldeões o reprimam e consigam dele uma nova atitude de 

negação e recusa de si, esta figuração é particularmente propicia para a caracterização da 

desestabilização deste barqueiro. Como afirma Bataille (1987): 

 
A nudez se opõe ao estado fechado, isto é, ao estado de existência 

descontínua. É um estado de comunicação que revela a busca de uma 

continuidade possível do ser para além do voltar-se sobre si mesmo. Os 

corpos se abrem para a continuidade através desses canais secretos que nos 
dão o sentimento da obscenidade. A obscenidade significa a desordem que 

perturba um estado dos corpos que estão conformes à posse de si, à posse da 

individualidade durável e afirmada (BATAILLE, 1987, p. 14). 

 
O emergir de corpos desafia a insistência de esquecimento de Miguel em relação ao 

que lhe assusta: visibilizar o corpo morto de Santiago em sua interação afetiva.  Primeiro o 

corpo vivo de Santiago, depois o seu próprio corpo nu relevado pelo padre, seguido do seu 

corpo nu no quadro e finalmente no corpo morto de Santiago emergindo pela rede. A 

exposição de seu corpo nu irrompe a escuridão do quarto de Santiago a luz de um isqueiro 

pelo casal de jovens assim como, da escuridão do mar, o corpo morto de Santiago, levado 

mais uma vez pelo mar, apesar das cordas de seu guia, irrompe na rede de pescas dos aldeões 

a exigir seus olhares.  

Tal configuração ganha radicalidade com o pacto de silenciamento das personagens da 

aldeia e de sua esposa em relação ao corpo morto que emergiu na rede de pesca. Miguel só 

fica consciente quando a jovem aldeã, a mesma que identificou sua nudez na tela do pintor 

rejeitado pelos aldeões, lhe informa. Logo depois, o corpo vivo de seu filho indica 

simbolicamente a necessária iluminação do corpo morto de Santiago. Uma vela com que 

Santiago presenteou a esposa de Miguel para desejar boa sorte ao nascimento de seu filho, 

depois de jogada na areia do mar por ela, surge acesa na noite em que ele sabe de que o corpo 

morto material fora encontrado e Miguel decide passear com o filho. 

Finalmente, o Caronte Miguel realiza três níveis de revogação do corpo morto: 1) 

admite a sua esposa a necessidade de sepultar o amante no mar; 2) declara a atitude de 

reclamar o corpo de Santiago perante os aldeões em um bar; 3) Realiza o pedido perante a 

mãe do pintor. 

Então permitido em uma cena de profusão de desenhos de seu corpo produzidos e 

segredados na casa de Santiago, o Caronte enfim, da continuidade ao cortejo e a viagem de 
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morte de seu amante. Antes de lançá-lo ao mar, sozinho em seu barco, o abraça. E logo depois 

do corpo material começar a afundar, o corpo morto subjetivo ressurge e o beija. Esse abraço, 

no cadáver, e o beijo, no subjetivo conferem ao corpo morto a ruptura necessária para a 

libertação de ambas as personagens em suas subjetividades. A necessária dissolução do corpo 

morto da vazão a dissolução de impedimentos da vida de seu barqueiro. A elaboração da 

transgressão para o toque do corpo morto que atravessando a aldeia, atravessando o mar, 

atravessa a si mesmo e a seu amante remete o valor da obra na criação do corpo morto em 

transgressão mesmo que angustiada dos interditos de vida e morte.  

 

Considerações Finais 

 

Com a criação artística percebe-se que a materialidade do corpo morto não é 

unicamente uma maneira de conceber a personagem de ficção que atravessa esta narrativa de 

viagem imaginada da morte. A imagem poética com seus conteúdos descritivos que falam 

diretamente da subjetividade do criador para a subjetividade do leitor/telespectador referenda 

a subjetividade de um corpo ficcional que se multiplica em suas tensões e interação.  

A morte que, para a materialidade, corresponderia a um fim que acarreta as 

interpretações dos observadores, surge, na narrativa ficcional de O quarto fechado e na obra 

fílmica Contracorrente como uma retomada da subjetividade produzida em profundidade na 

criação artística. Ainda que reconheça os desdobramentos funéreos e não exclua a 

materialidade que se deteriorará, propõem, em suas estruturas criadas sugestões dos conflitos 

que distendem num corpo que retorna a fazer inferências e concentrar-se numa interação com 

o corpo vivo. Corpos fechados e em contracorrente como os que se apresentam em ambas as 

narrativas transladam o que se espera do afastamento do fluxo de morte, passam a 

desestabilizar as fronteiras que criamos para as narrativas de morte no cotidiano. 
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EM PAUTA: PROCEDIMENTOS DE TEMATIZAÇÃO E FIGURATIVIZAÇÃO EM 

EPÍSTOLA PATATIVANA  

 

Adriana Nuvens de Alencar  

(UFPB) 

Maria de Fátima Barbosa de Mesquita Batista 

(UFPB) 

 

Considerações iniciais 

 

Antônio Gonçalves da Silva, o poeta Patativa do Assaré (1909 – 2002), costumava 

fazer cartas, tanto em verso quanto em prosa, para familiares e amigos. Essa epistolografia é 

pouco conhecida e acreditamos que pode ser de grande importância para ampliar o 

conhecimento sobre o poeta e a obra dele, fundamentalmente imbricada à realidade em que 

estava inserido.  O texto que originou as considerações que tecemos aqui, com o apoio de 

conceitos procedentes da semiótica francesa, tem como destinatária Maria Cidrão Alencar – 

Gracinha (1963), neta de Patativa (filha de Inês, a primogênita do poeta), radicada no Rio de 

Janeiro. Realizamos um estudo do nível discursivo da epístola sob o aspecto semântico, com a 

finalidade de identificar os temas abordados – estabelecendo uma discussão sobre eles, bem 

como as figuras que os recobrem. 

 

Aporte teórico 

 

A semiótica de linha francesa propõe um método de análise do discurso chamado 

percurso gerativo da significação que corresponde a uma descrição do trajeto no qual a 

significação vai sendo gerada. Para Fiorin (2011), é uma sequência de três etapas que ilustra o 

processo de produção e de interpretação do sentido. As etapas ou níveis do percurso gerativo 

são: o nível fundamental, o nível narrativo e o nível discursivo.  

O nível discursivo é a etapa mais superficial do percurso gerativo da significação. 

Nele, a narrativa é transformada em discurso por intermédio de um sujeito. Como os demais 

níveis, pode ser descrito através de uma sintaxe e de uma semântica. A semântica discursiva 

envolve dois procedimentos: a tematização e a figurativização. Na tematização, o sujeito da 

enunciação dissemina valores abstratos no discurso, organizados em percursos. Podemos 
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inferir os temas presentes em uma narrativa pela identificação dos traços semânticos nela  

recorrentes e podemos elencá-los na ordem em que aparecem no texto, como sugere Batista 

(2001).  

Na figurativização, os temas abstratos são revestidos por figuras do conteúdo que lhes 

atribuem concretude, traços sensoriais. Fiorin (2011, p. 91) define a figura como ―o termo que 

remete a algo existente no mundo natural: árvore, vagalume, sol, correr, brincar, vermelho, 

quente, etc.‖, onde a expressão mundo natural engloba tanto o mundo real quanto o fictício. 

As figuras organizam-se em percursos figurativos – ―um conjunto de figuras lexemáticas 

relacionadas‖ (FIORIN, 2011, p. 97). Devemos descobrir o tema que se esconde sob o 

percurso figurativo, podendo haver mais de um percurso figurativo em um texto. 

Segundo Barros (2005), há ―textos temáticos de figuração esparsa‖, como os discursos 

políticos ou textos filosóficos e textos figurativos, totalmente recobertos de figuras. Fiorin 

(2011) fala em textos não figurativos ou temáticos e em textos figurativos, conforme 

predomine no discurso a cobertura temática ou o revestimento figurativo dos temas. 

 

Análise  

 

A carta a Gracinha é um texto em que prevalece o revestimento figurativo dos temas. 

A primeira temática que se destaca na narrativa epistolar é a questão da seca e suas 

consequências negativas. Sousa (2009), em um estudo sobre a conexão entre política e seca 

no Ceará no recorte temporal de 1869 a 1905, declara que o atraso do progresso material 

desse estado no século XIX e o subdesenvolvimento dele, no século XX, decorreram da 

implantação de um projeto de desenvolvimento econômico1 que se baseava no socorro direto 

através da distribuição de alimentos e no emprego de trabalhadores em obras públicas. Essa 

assistência não era prestada nos lugares em que o trabalhador tinha seu domicílio, mas nas 

cidades litorâneas, obrigando-o a migrar para esses centros.  

Para o autor, o projeto era motivado pela disputa por melhoramentos materiais entre o 

Norte e o Sul do país, a seca servia de pretexto para que os políticos cearenses conseguissem 

o envio de dinheiro para a província – dinheiro que nem sempre era utilizado para o fim a que 

se destinava, os trabalhadores serviam de mão de obra abundante e barata para as obras. 

Afirma que o Ceará foi a ―província que inventou politicamente as secas‖ (SOUSA, 2009, 

                                                             
1 Projeto concebido pelo Senador Pompeu e tornado oficial pelo Visconde de Sinimbú. 
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181), graças a uma elite que soube habilmente transformar o fenômeno climático em um 

argumento poderoso na hora de pedir recursos. A seca não estava condicionada somente à 

escassez de chuvas, mas dependia também da capacidade política de ―declará-la‖ e as famílias 

abandonavam seus lares, em busca de socorro, até nos lugares da província onde havia 

chuvas. Teria existido uma institucionalização do problema, através da criação de órgãos 

públicos, que tinham como característica comum o investimento do Estado no 

desenvolvimento da região e dos quais o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e a 

Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) seriam uma versão mais 

atual.  

O projeto em questão estava assentado na crença de que a seca era um obstáculo para 

o desenvolvimento e está, na opinião do autor, na raiz da mentalidade segundo a qual o 

problema pode ser combatido através de grandes obras públicas, que pode ser flagrada em 

propostas políticas atuais. Enquanto esse plano de desenvolvimento era posto em prática, no 

meio técnico-científico, debatia-se outra proposta2 que não considerava a seca como um 

empecilho para o desenvolvimento da região, mas o atraso da atividade agrícola e a falta de 

medidas preventivas para o enfrentamento dos períodos de estiagem. 

Inicialmente, as ideias, às quais fizemos menção nas linhas anteriores, ajudam-nos a 

perceber, com mais clareza, a visão lúcida que o emissor da nossa carta tinha sobre o tema e 

que expressa em versos, como os que seguem, extraídos do poema ―Nordestino, sim. 

Nordestinado, não‖: 

 

Não é Deus que nos castiga 

Nem é a seca que obriga 
Sofrermos dura sentença, 

Não somos nordestinados, 

Nós somos injustiçados 
Tratados com indiferença.  

[...] 

 

Mas não é o pai Celeste 
Que faz sair do Nordeste 

Legiões de retirantes, 

Os grandes martírios seus 
Não é permissão de Deus 

É culpa dos governantes (ASSARÉ apud NUVENS, 1995, p. 254-255). 

 

                                                             
2 Proposta que o autor define a partir da leitura de documentos produzidos pela Comissão Científica de 

Exploração que permaneceu no Ceará de 1859 a 1861, com destaque para a produção intelectual do Barão de 

Capanema e de Giácomo Raja Gabaglia. 
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 Elas também são úteis para esclarecer alguns questionamentos que se colocam 

prontamente a quem quer que se ponha a refletir sobre o espaço caririense. Se o Cariri é uma 

região privilegiada do cenário cearense no aspecto climático, sendo costumeiramente 

comparado a um oásis em relação ao sertão semiárido que está em seu entorno, por que sua 

população não é poupada de circunstâncias negativas associadas à seca? Por que suas famílias 

também estão submetidas ao drama da separação provocada pela necessidade de migrar para 

outras áreas mais prósperas, como observamos nessa epístola?  

Somos induzidos a rejeitar explicações simplistas. Do gênero: a maior precipitação 

pluviométrica ocorre nos municípios mais próximos à Chapada do Araripe; os demais contam 

com uma menor quantidade de chuvas, sendo que Assaré está localizado já na fronteira da 

microrregião do sertão dos Inhamuns, bem mais seca [...]. E levados a concluir pela única 

resposta definitiva e surpreendentemente lógica àquelas questões: não é a seca que está na raiz 

dos problemas enfrentados pelo povo nordestino, no qual se inclui o caririense, mas na falta 

de políticas públicas eficazes e comprometidas com o bem-estar da população. Sem poder 

contar com medidas administrativas capazes de combater a estagnação econômica, oferecendo 

opções de atividades produtivas, informação e modernização da prática agrícola, o trabalhador 

fica à mercê unicamente da incidência de chuvas, como ocorre com o enunciador da carta, 

seus familiares e toda a comunidade a qual pertencem.  

O percurso figurativo que recobre a temática da seca é composto principalmente pelas 

expressões: ―desolamento geral‖, ―não há sinal de inverno‖, ―não chuveu em Janeiro‖, ―não 

vemos E relâmpago no Pernambuco‖, ―nunca mais chuveu‖.  

A saudade provocada pela separação entre aqueles que partiram em busca de 

oportunidades em outro lugar e o enunciador, que permanece no Ceará, também marca o 

discurso. A principal figura a ela relacionada é o próprio substantivo ―saudade‖, que aparece 

duas vezes, uma no cabeçalho, outra na frase ―Termino com a mesma saudade que comecei‖, 

mas todo o fragmento que se estende da linha quinze até a vinte e três pressupõe o tema.  

Esse campo semântico se amplia e ganha novos contornos, revestindo-se de grande 

valor afetivo, quando relemos a correspondência de nossa própria família, que aqui representa 

inúmeras outras com histórias semelhantes àquela vivida pelos familiares de Patativa. Nas 

cartas que encontramos, o percurso temático da saudade é revestido de figuras como as que 

seguem (e seguem expressando sentimentos que nenhuma contingência pôde dissipar): 

―Saudade saudade saudade de ti‖, ―Adriana lembre de escrever uma cartinha para mim‖, 
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―Lelé, minha casa é tão bonita toda virada para o nacente o que acha?‖, ―Querida o meu 

abraço que felicida(de) quando recebi tua carta [...]‖, ―Manda me falar quando vocês vem não 

venha com disculpinha não‖3. 

A produção artística em seus aspectos mais práticos é assunto das linhas vinte e 

quatro a trinta e um, compreendendo o percurso composto por figuras como: ―segunda 

edição‖, ―Editora Vozes‖, ―negócio‖, ―[...] gravei um LP [...]‖, ―[...] so está faltando a capa 

[...]‖, ―tiragem‖. Esse trecho da carta documenta um momento privilegiado de apropriação da 

tecnologia da escrita por um poeta da oralidade para a divulgação da sua obra e, portanto, da 

sua visão de mundo, através de um suporte que lhe permite o acesso a um público mais 

amplo: o livro.  

A esse propósito, Lucena (2010) observa que, a poesia dita ―popular‖ conseguiu 

ingressar no mercado editorial brasileiro através de editoras como Vozes e Hedra. A primeira 

delas é responsável pela primeira edição do Cante lá que eu canto cá em 1978 e pelas suas 

sucessivas reedições; a Hedra tem um projeto voltado para esse segmento desde 1999, como 

se pode constatar pela existência da coleção ―Biblioteca de Cordel‖ e da ―Coleção de Literatura 

Popular‖, da qual fazem parte alguns livros de Patativa. Entretanto, para a pesquisadora, isso 

não garante a essa poesia uma nova posição no campo literário brasileiro, pois o rótulo de 

literatura popular a marginaliza enquanto gênero literário.  

Segundo Lemaire (2010), a classificação do verso/folheto pelos eruditos brasileiros 

como literatura ―popular‖ e seu segregamento em relação ao cânone da literatura nacional tem 

sua origem no discurso acadêmico europeu que foi importado para o Brasil no final do século 

XIX. Tal discurso se baseava nos valores da sociedade burguesa, que tinha como um dos 

pilares o fortalecimento da ideia de Estado-Nação, do sentimento de nacionalismo e o 

consequente menosprezo pelas culturas regionais, que foram relegadas a um patamar inferior 

e passaram a ser apresentadas como atrasadas. Os departamentos das diversas línguas 

nacionais das universidades europeias se encarregaram de legitimar a visão burguesa de 

mundo, centrada no homem ocidental caracterizado como ―europeu, masculino, branco, 

letrado e membro da elite‖ (LEMAIRE, 2010, p. 67), procurando impô-la como universal.  

No Brasil, como eco dessa postura, o verso/folheto foi então classificado como 

―literatura popular‖ e passou a ser objeto de estudo dos folcloristas, devidamente separado das 

obras literárias estudadas pela Literatura Brasileira. A marginalização dessa outra voz, 

                                                             
3 Excertos de cartas escritas por Isabel Fernandes de Almeida (1916-2004), minha avó materna, que migrou para 

o Rio de Janeiro na década de setenta.  
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portadora de uma visão de mundo baseada na observação da realidade e concorrente daquela 

da elite, foi, na opinião da autora, garantida pelos professores das escolas através da 

reprodução do discurso hegemônico com o qual foram instruídos na Universidade. 

De toda forma, o emissor da carta desempenha o papel daquele que abre caminho em 

direção ao apoderamento do livro enquanto veículo da literatura produzida pelo povo, para 

além da fragilidade do folheto. Geraldo Gonçalves de Alencar (1945-2018), sucessor de 

Patativa na liderança da Comunidade Poética de Assaré, assegurou-nos que os poetas da Serra 

de Santana4 continuam publicando suas obras nesse formato. Citou como exemplos: Cícero 

Batista, Manuel Calisto e Maurício. Se não têm acesso a editoras renomadas, aproveitam a 

tecnologia de que a região dispõe, como se pode comprovar pelo relato, feito por Geraldo, de 

que, na véspera de nossa visita, ocorrida em vinte e seis de junho de 2014, tinha se deslocado 

até a vizinha cidade de Nova Olinda, onde há uma gráfica, para se informar sobre os custos 

para a impressão de dois novos livros: um de ―poesias sertanejas‖ intitulado Na terra dos 

passarinhos e outro contendo sonetos e trovas, cujo título é Ramalhete, que seria publicado 

em 2015. Reproduzimos abaixo um trecho da nossa conversa sobre o assunto: 

 

AN – O senhor publica por sua conta? Como é?  Não tem uma ajuda? 
GA – Peraí [...] Suspiros do Sertão, Atrativos do amor e da paz foram por 

conta da Secretaria do Estado, não sabe? 

AN – Da Secretaria de Cultura do Estado. 

GA – É. Agora Clarão da Lua Cheia e Reflexo foi por minha conta. 
AN – É muito caro, Seu Geraldo? 

GA – É demais. Muito mais barato é um CD pra se fazer. [...] 

AN – Como é que o senhor paga no caso dos que o senhor faz por conta 
própria? O senhor paga com a venda do livro? 

GA – Não, eu pagava à vista. 

AN – Aí, depois, distribuía o livro pra vender como? 
GA – Eu vendia. Porque eu não tinha hemodiálise e ia pro Crato [...] ia pra 

toda cidade. Crato, Juazeiro [...] 

AN – Mas vendia como? 

GA – Não [...] Eu encontrava uma pessoa e oferecia. Era. 
NA – Eita vida dura! 

GA – Interessante. Interessante que a gente descobre muito as coisas. 

Quando eu vendia assim de mão em mão, eu olhava assim pruma pessoa e 
pensava ―aquele ali vai comprar‖ e ele não comprava. Tinha outro assim, 

labrocheirão, e eu dizia: ―Esse não compra não, mas eu vou oferecer [...]‖ Na 

hora, ele: ―Quanto é?‖ 
AN – Se interessava n‘era? 

GA – A gente num entende [...]. 

(ALENCAR, 2014, p. 129-130) 

  

                                                             
4 Localidade rural onde Patativa e Geraldo nasceram. 
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A busca cada vez mais frequente do livro como suporte, além da garantia do registro 

das criações, talvez desvele outros justos desejos desses poetas: de serem colocados no 

mesmo patamar de reconhecimento dos poetas eruditos, de verem reconhecida a qualidade 

presente na diversidade do que oferecem, de golpearem, enfim, o preconceito de que são 

vítimas. Entretanto, a nova roupagem ainda não é suficiente para superar o obstáculo 

representado pelas ideias preestabelecidas, da mesma maneira que, como observou Lucena 

(2010), a penetração dessa literatura em outro mercado editorial não é garantia de ocupação 

por ela de um novo status no campo literário nacional.  

Quando confrontamos o depoimento de Geraldo sobre as pessoas que compravam os 

livros com a percepção, referida há pouco, sobre a formação literária recebida pelos jovens 

nos cursos universitários, fica fácil entender o que para ele parece curioso. Provavelmente, as 

pessoas de aparência mais refinada tinham maior resistência à arte que lhes era apresentada, 

por terem sido mais expostas à ideologia burguesa transmitida nas escolas. Já as de aparência 

mais rude, talvez com menor grau de escolaridade, desnudadas do preconceito por terem sido 

menos influenciadas por tal forma de pensar, identificavam-se com aquela arte; sabiam a ela 

dar valor e tinham consciência de que veriam ali sua realidade, seu mundo poeticamente 

retratado. Entre outras leituras possíveis, devemos destacar ainda, na experiência relatada pelo 

artista, que a teimosia, a luta para se fazer ouvir parece característica inerente a todo aquele 

que abraça a missão de poeta do povo e não se restringia àquele que é considerado, com 

justiça, como seu maior expoente. 

O estímulo à criação artística por parte do neto Expedito foi enfocado por nós no 

artigo ―Carta a um jovem poeta (‗popular‘): leitura semiótica de um manuscrito epistolar de 

Patativa do Assaré‖5. O último tema que desejamos ressaltar nesta epístola se confunde com 

uma marca do semema do enunciador: a valorização da produção poética feminina, que está 

figurativizada principalmente no substantivo ―Autora‖, grafado com inicial maiúscula e 

seguido do nome da destinatária da carta. A presença do cognome entre parênteses, após o 

nome próprio, é uma figura de grande força expressiva para o que se propõe: fazer a 

enunciatária se reconhecer na função indicada. É uma forma econômica e surpreendentemente 

enfática de afirmar: ―Sim. Você pode‖. Papel semelhante desempenha o provérbio que 

arremata o processo de figurativização do tema.  

                                                             
5 Acta Semiotica et Lingvistica, vol. 22, nº 2 (2017) 
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Sem parecer dar grande importância às implicações que o detalhe do gênero confere a 

isso, o emissor da carta incentiva a enunciatária a ampliar o alcance de sua voz de mulher. De 

fato, uma pequena fresta de acesso ao mundo feminino é aberta pela voz de Gracinha que 

ecoa na quadra tematizando um assunto que se reveste de grande importância dentro desse 

universo: o casamento.  

No livro Agua da mesma onda (2011), Santos observa uma atitude semelhante do 

emissor, ao mesmo tempo em que presenteia o leitor com a publicação de parte da 

correspondência verso-epistolar mantida entre Patativa do Assaré e Sebastiana Gomes de 

Almeida Job (1945). Bastinha é autora de cerca de sessenta cordéis; foi professora do curso 

de Letras da Universidade Regional do Cariri (URCA) e membro da Academia dos 

Cordelistas do Crato. Nas cartas que o poeta envia para a conterrânea, a pesquisadora constata 

demonstrações de profundo respeito pela produção artística dela, a exemplo da expressão 

―colega Bastinha‖ e do verso ―água da mesma onda‖, que a colocam em pé de igualdade com 

ele.  

Santos (2011) chama a atenção para o fato de que as mulheres produtoras de literatura 

―popular‖ sofreram uma dupla exclusão: por pertencerem a um segmento poético já 

historicamente marginalizado e pela questão do gênero. Muito contribuiu para esse processo 

de silenciamento, a postura dos próprios estudiosos do cordel, que construíram um cânone 

específico, voltado exclusivamente para as produções masculinas. Entretanto, a presença 

feminina nesse território pode ser detectada em folhetos que narram pelejas com cantadoras, 

nas imagens presentes nas capas desses folhetos e nos testemunhos dos poetas.  

Depois que tiveram acesso ao código da escrita, elas passaram a fazer os próprios 

cordéis. Há casos em que utilizavam pseudônimos masculinos, outras vezes deixavam suas 

produções em cadernos, passando a publicar com mais frequência depois de sua entrada no 

mercado de trabalho. Santos destaca, nesse sentido, a existência de um número expressivo de 

mulheres que produzem e publicam folhetos na região do Cariri cearense e conclui que a ideia 

segundo a qual o âmbito do cordel e da poesia popular é um território exclusivamente 

masculino é falsa e deve ser desconstruída. 

De nossa parte, verificamos forte participação feminina também na comunidade de 

origem do enunciador da carta, transmutando lutas, dores e vitórias em versos entoados ao 

som da viola, manuscritos em agendas e cadernos, impressos em folhetos e livros. Dá-se aqui 

o mesmo que na narrativa bíblica da multiplicação dos pães e dos peixes, em que foram 
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alimentados cinco mil homens, fora as mulheres e crianças. Elas estavam lá desde sempre, só 

faltava contar! 

 

Considerações finais 

 

Na carta do poeta Patativa para a neta Gracinha ocorre uma projeção da enunciação no 

enunciado, de forma que o narrador se confunde com o emissor da missiva. A princípio, um 

enunciador entrelaçado à comunidade, que sofre junto com os semelhantes as consequências 

da negligência política. Depois, a pessoa que faz versos e luta, ama e sente falta, 

documentando uma inusitada faceta da injustiça chamada ―saudade‖.  

Os percursos figurativos apreendidos no texto epistolar recobrem pelo menos quatro 

temáticas: seca, ausência dos queridos, a poesia produzida pelo povo, a participação das 

mulheres nesse universo. As ponderações suscitadas pelos temas: 

i. confirmam o fenômeno climático como um subterfúgio para a marginalização 

econômica e social;  

ii. atualizam a denúncia da separação a que ainda hoje vivem submetidas um sem 

número de famílias nordestinas pela necessidade de garantir a sobrevivência;   

iii. oportunizam a reabertura do debate sobre o preconceito em torno da literatura 

popular;  

iv. evidenciam a participação feminina nessa esfera e a necessidade do registro dessas 

produções, no esteio da atitude de inclusão observada na postura do enunciador. 

Algumas questões ventiladas à guisa de provocação, na expectativa de que se 

multipliquem em formas novas de pensar a realidade e atuar sobre ela. 
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CARTA (Digitada) 

Assaré, 12-2-90 

       Gracinha, 

      Saudade 

Esta câta e para dizer-lhe que estamos bem de saude, porem reina um certo desolamento 

geral, é que até agora não ha sinal de inverno, chuveu muito em Dezembro, mas não chuveu 

em Janeiro e hoje são 12 de Fevereiro e não vemos relâmpago no Pernambuco. 

Gracinha, eu gosto das quadras do Expedito. O Chico envia a é em sestilha, a resposta que ele 

dá ao Expedito, para que ele mande outros versos em sestilha, pois vejo que ele tem o dom de 

fazer verso, incentive para que ele (faça) décimas, para quem não gosta de passear o 

passatempo melhor é escrever verso, foi a melhor distração de minha vida. 

Eu estava querendo dar uma chegadinha aí no começo de Março, se Inez fosse tambem, 

porem ela disse que não vai agora so mais tarde, eu vou demorar para ir com ela e se ela não 

for, irei mesmo só. Termino com a mesma saudade que comecei, me recomende ao Chico 

Pinga e um abraço para Antonio, aqui está ruim para ele, nunca mais chuveu, morou? Abraços 

para você e Expedito. Patativa   

Gracinha, eu fiquei com o seu volume Ispinho e Fulô‖ logo que a segunda edição saia pela 

Editora Vozes, como foi feito o negócio, enviarei o seu exemplar. Agora mesmo eu gravei um 

LP em São Paulo, ja está em Fortaleza so está faltando a capa, logo que eu receba, mandarei 

um para você, a tiragem foi bem limitada, tudo agora está caro. 

Depois que o Expedito começou a fazer quadra, você tem feito alguma? ou ficou so nesta? 

 Santo Antonio protetor 

 das môças desenganadas, 

 olhai Têtê, por favor, 

 e a Chiquinha das quebradas 

 Autora Maria Sidrão Alencar (Gracinha) 

 Cesteiro que faz um cesto faz um cento. 
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A MONTANHA DA ÁGUA LILÁS: A TRADIÇÃO, O COMPONENTE FABULAR E 

A CONTINUIDADE NA LITERATURA DE PEPETELA 

 

Andresa Karine Rodrigues Novais de Jesus 

(UFRPE) 

 

Introdução 

 

Neste trabalho, discutiremos a formação de uma identidade nacional angolana através 

da literatura de Pepetela. Em A Montanha da Água Lilás: Fábula Para Todas as Idades, obra 

que norteia este artigo, o autor utiliza o gênero fábula para contar a história de uma sociedade 

ainda em formação, com grande senso de comunidade, mas que se deixou corromper pela 

ganância e pela utilização incorreta de um recurso natural precioso. A narrativa de Pepetela 

nesse livro não é estranha para quem conhece a história de Angola, do continente africano e 

de países que passaram por um semelhante processo de colonização.  

A contextualização historiográfica é uma das características da literatura africana de 

expressão portuguesa. A História de Angola é recontada de diversas maneiras por meio da 

literatura, consolidando a formação de uma identidade nacional. O objetivo deste trabalho é 

mostrar a maneira como Pepetela faz um resgate histórico da Angola antes do colonizador, 

como ele utiliza as ferramentas literárias disseminadas pelo europeu, mantendo viva a tradição 

oral da cultura angolana. Antes de a estória da montanha da água lilás ser contada, o escritor 

faz uma apresentação e se coloca antes da narrativa para fazer emergir uma figura muito 

tradicional aos povos africanos – um homem mais velho e aclamado por sua sabedoria, 

responsável por passar os ensinamentos do seu povo através de contos e canções às novas 

gerações. ―Se virmos bem, em muitos lados pode ter uma montanha semelhante. Eu só escrevi 

aquilo que o avô nos contou, não inventei nada.‖ (PEPETELA, 2000, p. 11).  

Ao rememorar a contação de histórias por parte do avô, Pepetela aponta para a 

importância das estórias orais: elas estavam lá antes da escrita se fazer presente. Não pode 

haver a compreensão da formação de uma identidade literária nacional em Angola sem 

enfatizar a importância da oralidade para esse povo. É a oralidade que carrega e perpetua o 

cultural do continente africano. Destarte, a formação de uma ―escrita de nação‖ encontra seu 
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ponto de convergência nas influências da linguagem oral e da literatura tradicional. Esse é o 

resultado da relação entre: o colonizado e colonizador. Um eco da África.  

 

A identidade literária de Pepetela 

 

Para explicar todos os elementos que constroem a narrativa A Montanha da Água 

Lilás: Fábula Para Todas as Idades, ancora-se a leitura da obra que fundamenta esta pesquisa 

a métodos bibliográficos. Trabalhos de autoria da professora Rita Chaves (USP) e Antonio 

Hildebrando (UFMG) que abordam elementos sociais e literários em Angola serviram para 

dar corpo a esta pesquisa. Investigações acerca da tradição oral no continente africano 

embasaram as asserções literárias na qual Pepetela – Arthur Carlos Maurício Pestana dos 

Santos, angolano, sociólogo de formação, ex-guerrilheiro do Movimento Pela Libertação de 

Angola (MPLA), jornalista, professor, político –, alicerça suas obras. As diversas atuações, 

dentro e fora da sociedade angolana, deram maior notoriedade à escrita de Pepetela. Os 

materiais utilizados para embasar este trabalho são direcionados à literatura de expressão 

portuguesa em África e dificilmente o nome do autor não consta em um desses textos. 

Considerado um dos maiores escritores da contemporaneidade e mirando Angola 

independente do lugar em que esteja, é enquanto escritor que Pepetela materializa uma nação 

ideal. Um país verdadeiramente livre.  

 

Na composição desse repertório, Pepetela não hesita em seguir variados 
caminhos: recorre a mitos, vai às fontes da História, subverte-as; reinventa o 

passado; e critica, satírica ou acidamente, o presente. O fato é que, se variam 

os procedimentos, um dado se mantém: a preferência pelo romance como 
gênero capaz de projetar as verdades que ele recolhe, veicula, inventa. 

(CHAVES, 2005, p. 87). 

 

A combinação entre a análise minuciosa da História de Angola e a transfiguração da 

realidade é a maneira em que o gênero romance se apresenta ao autor. Para Pepetela o 

romance serve como o caminho que abriga os questionamentos e desvenda as faces do povo 

Angolano. A escrita que se volta para a prosa e a facilidade em contar histórias são marcas do 

estilo de Pepetela, conhecê-las auxilia na compreensão das críticas presentes em suas obras. 

Pertencente ao movimento dos escritores angolanos responsáveis por arquitetar a escrita da 

nação, Pepetela labora a sua escrita em volta de um único tema: Angola. Expõe um povo com 

características, com as quais os brasileiros podem facilmente se identificar, híbridas em sua 
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formação, uma mistura de culturas. Entre dois mundos, Pepetela escreve em um português 

carregado de kimbundo – uma das muitas línguas bantas faladas em território angolano –, 

através da utilização da linguagem típica de Angola cria pontes para a sua cultura.  

 

 

No seu caso, a convivência de elementos culturais de diversas origens torna-
se mais visível, pois, filho da sexta geração angolana de uma família de 

origem portuguesa pelo lado paterno e brasileira pelo lado materno, nasce e é 

criado em Angola em contato permanente com os valores especificamente 
africanos. Pepetela (que significa pestana em umbudo) vai habitar o 

entrelugar que emerge da interfluência de culturas. (HILDEBRANDO, 2000, 

p. 318). 
 

O regresso ao passado histórico angolano em seus livros têm múltiplas 

intencionalidades, mas a principal delas é, sem dúvidas, para que as futuras gerações 

aprendam com os erros do passado. Uma literatura didática, de resistência, não menos 

encantadora e ficcionalmente bem construída.  

 

O espaço diegético  

 

Após a análise dos elementos motivadores da escrita de Pepetela, conduzir-se-á o fio 

expressivo que costura a sua obra e que nasce da cultura, da linguagem e do espaço do ser 

angolano. Sobre isso, Chaves (2009) no texto a narrativa em Angola: espaço, invenção e 

esclarecimento aborda a relevância conferida ao espaço na economia narrativa com as 

palavras de Francisco Noa, que tem primoroso estudo nessa área:  

 

[…] é o espaço que, no romance colonial, se institui quer como motivação da 
escrita – afinal trata-se da revelação de um mundo novo, uma espécie de 

continente-sombra por desvendar – quer como dimensão conformadora e 

desencadeadora das acções, das atitudes e dos movimentos interiores das 

personagens, das interações discursivas e mundividenciais, das 
temporalidades, das disposições cênicas, dos sentidos existenciais, das 

percepções e das sensações representadas, etc. (NOA, 2002, p. 115, apud 

CHAVES, 2009, p. 103). 
 

O trabalho que Pepetela faz do espaço em A Montanha da Água Lilás: Fábula Para 

Todas as Idades é um catalisador das ações das personagens, é um elemento estrutural de 

revelação. Não é por acaso que o nome da montanha onde estão sitiados esses fabulosos seres 

é Morro da Poesia, assim como, não é por acaso que o descobridor da maior riqueza já 

encontrada no local é o lupi-poeta, maior apreciador desse lugar encantado.  
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A dimensão do espaço formulado dentro da narrativa aumenta com o acréscimo de 

animais na estória, que se inicia no alto da montanha e se desenrola até a planície. O espaço 

aparece já no título do livro. São montanhas que estão em Angola numa época em que os 

animais nomeavam as coisas, escreve Pepetela. Montanhas essas que estão por toda a África, 

ou seja, a estória que é contada se aplica a todo o continente. O espaço é um elemento 

estrutural e alegórico. À medida que os seres antropomórficos parecem avançar socialmente, 

eles estão descendo do seu lugar encantado.  

A professora Rita Chaves, especialista em literatura africana de Língua Portuguesa, 

refere-se à modificação do espaço literário em angola ao falar sobre a geração da utopia que 

pautou a trajetória da independência e aqueceu o percurso literário, mas sofreu um abalo com 

os rumos neoliberais e ditatoriais que a nação angolana tomou. O pós-colonialismo não seguiu 

os sonhos expressos na literatura dessa geração, restando para eles o desencanto e um locus 

fragmentado. 

 

A tradição e o componente fabular  

 

Entre esses animais míticos e os que são de conhecimento comum aos homens, 

Pepetela desencadeia a fabulação de uma construção social espelhada na formação de Angola. 

A fábula, gênero que nasceu no oriente, ganhou notoriedade no ocidente, mais 

especificamente na Grécia antiga, onde o escravo Esopo contava estórias nas quais os animais 

eram os responsáveis pelos diálogos e através das ações das personagens procurava transmitir 

ensinamentos éticos. No século XVII, o francês Jean de La Fontaine recriou as fábulas de 

Esopo para educar os homens de sua época. Pepetela utiliza esse recurso de forma similar a La 

Fontaine: adapta um gênero fortemente oral para a literatura escrita carregando-o com 

aspectos culturais angolanos, a exemplo disso, temos a figura mais velha que a beira da 

fogueira relata os acontecimentos que se passaram na montanha para as crianças; o que 

confere a esta uma aproximação com a tradição africana, utilizando-a com finalidade didática 

e asseverando no título da obra ―fábula para todas as idades‖. Sobre as estórias contadas pelos 

idosos africanos, estórias que o colonizador recusou-se a ouvir, o escritor angolano Manuel 

Rui diz:  

 
Quando chegaste, mais velhos contavam estórias. Tudo estava no seu lugar. 

A água. O som. A luz. É certo que podias ter pedido pra ouvir e ver as 
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estórias que os mais velhos contavam quando chegaste! Mas não! Preferiste 
disparar os canhões (RUI, 1987, p. 321, grifo nosso). 

 

A cultura africana, antes da chegada dos europeus ao continente, mantinha suas 

tradições passando seus ensinamentos oralmente. ―Tentando ligar os pontos, diríamos que 

Pepetela traçou a sua parábola literária, criando, pela força da palavra, pontes entre tradições, 

entre a voz africana e a letra europeia […]‖ (HILDEBRANDO, 2000, p. 331). Os 

responsáveis por transmitir as histórias e ritos dos antepassados eram conhecidos como griot. 

De acordo com a página virtual da lei griô nacional, a palavra é uma variação do crioulo, a 

língua comum da diáspora africana. Os portugueses os chamavam gritadores, pois viam esses 

homens gritando em lugares públicos. Tradicionalmente os griôs contavam a história de seu 

povo através da música e da poesia. Com as alterações sociais sofridas passaram a inserir 

novas formas de transmitir os ensinamentos adaptando-se ao mundo contemporâneo, segundo 

Hêlania Thomazine Porto, em seu trabalho A importância de Griôs na socialização de 

saberes e de fazeres da cultura. Porto (2016) relata que para a literatura africana o primeiro 

griô fora Kawaku Ananse, o Homem-Aranha. Ele foi o responsável por trazer à terra as 

histórias, que antes pertenciam ao deus Nyame, e espalhá-las por todos os continentes. O 

homem-aranha começa sua aventura por causa das crianças que sentavam-se à noite em volta 

da fogueira e pediam histórias, mas os homens não tinham nenhuma. Todas elas pertenciam a 

Nyame. As obras de Pepetela são um resgate de uma cultura que acreditava em Kwaku 

Ananse, sendo ele próprio um homem-aranha, que não resgata as histórias de um deus 

específico, mas do implacável tempo. Chaves (2009) contempla os novos tempos como uma 

virada cultural a favor daqueles que estavam a margem do verbo. O recuo temporal traz um 

efeito pedagógico para a queles que buscam entender a realidade recente de Angola.  

 

A montanha da água lilás 

 

O tempo em que os seres antropomórficos habitavam a montanha da água lilás, é um 

tempo anterior a qualquer formação social. Os lupis viviam em comunidade, seguindo o ritmo 

da natureza, contemplando uma época ―em que os animais sabiam ainda dar nome às coisas‖ 

(PEPETELA, 2000, p.25). Há uma dicotomia que auxilia a compreensão do homem com esse 

tempo anterior a ele, entre o real e o surreal. A ficção permite ao autor evocar uma figura 

ancestral (avô bento), que conta sobre os ―estranhos seres cor de laranja, diferentes de todos 

os outros da Terra.‖ (PEPETELA, 2000, p. 25). O campo diegético faz sua mágica 



 
 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

1385 

 

provocando a verossimilhança, o que garante a aproximação do morro da poesia com a 

Angola marcada pelo abuso colonial.  

 

Tinham duas pernas e dois braços, andavam de pé como os humanos. Mas as 
duas qualidades apresentavam diferenças importantes: havia uns, a maioria, 

cambutinhas, do tamanho de coelhos. Os outros eram maiores do tamanho 

dum chimpanzé pequeno e mais gordos, todos redondos. Estes animais 
pensavam, e falavam e trabalhavam. Não eram homens porque se chamavam 

Lupis. (PEPETELA, 2000, p. 25). 

 

Os lupis viviam em um sistema de equidade, as frutas que serviam de alimentos 

davam o ano inteiro e eles dispunham para aqueles queles que eram grandes demais para subir 

nas árvores (jacalupis). Esses seres tinham uma divisão comunitária que compreendia as 

diferentes aptidões lupis: lupi-sábio, lupi-poeta, lupi-cientista,…, lupões. Na História dessas 

criaturas houve um tempo em que se uniram para não permitir a invasão dos rinocerontes no 

morro da poesia – uma clara alegoria a guerra civil angolana –, algo que os fortaleceu, 

ensinando-os a lidar com as adversidades. Mas, as coisas mudam quando um elemento novo é 

descoberto na montanha: ―Tinha formas arredondadas, como todas as montanhas já velhas, 

muito batidas pelos ventos.‖ (PEPETELA, 2000, p. 19). A água lilás foi descoberta ao acaso 

pelo lupi-poeta e intrigado com o líquido de coloração escura, que reunia o cheiro de todas as 

flores, partiu em busca do lupi-sábio. Depois disso, o mujimbo (boato) correu pela montanha e 

todos queriam ver essa tal água lilás. ―Custou a adormecer, pois todos estavam agitados com a 

descoberta. A luz não se apagava no laboratório do lupi-sábio e os outros vigiavam, vigiavam. 

Até que o sono os venceu.‖ (PEPETELA, 2000, p. 49). Após a grande descoberta, os lupis, 

lupões e jacalupis ficaram se perguntado quais as propriedades do líquido, a comprovação 

veio por parte do lupi-sábio: servia para curar enfermidades que assolavam o Morro da 

Poesia. Em pouco tempo todos estavam desfrutando das maravilhas da água lilás. O problema 

é, aquilo que deveria ser motivo de alegria passou a ser uma desordem social. ―Vieram 

entretanto os jacalupis e atiraram-se pesadamente para o tanque, chega pra lá. Os lupis foram 

expulsos. Protestaram, mas adiantou? Nada feito.‖ (PEPETELA, 2000, p. 65). Os jacalupis 

passaram a tirar proveito da força física e manter os lupis e lupões afastados dos tanques de 

água lilás. Um povoado antes tão unido caminhava por uma estrada sem volta.  

Alguns animais da planície mantinham uma relação de amizade com os seres da 

montanha e foram agraciados com doses da água lilás e sempre que necessário voltavam a 

montanha pedindo mais. Observando como a água favorecia outros animais o lupi-



 
 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

1386 

 

comerciante passou a ter ideias: ―– Estava aqui a pensar. Podemos aproveitar a água lilás para 

fazer negócio com os bichos da planície.‖ (PEPETELA, 2000, p. 85). Os lupis nem sabiam o 

que eram negócios, mas foram corrompidos pelos benefícios que recebiam dos outros 

animais. O sistema foi satisfatório por um tempo e os negócios pareciam algo proveitoso, mas 

a realidade é que o líquido começou a rarear e o novo sistema transformara a sociedade lupi, 

que já não conseguia mais subir em árvores para se alimentar. Os animas da planície, 

revoltados por se sentirem enganados, não acreditavam que a água lilás havia chegado ao fim. 

Para não sofrerem maiores retaliações por parte de onças e leões, os lupis se deixaram 

escravizar por esses animais. Os únicos lupis que se mantinham na montanha eram o 

pensador e o poeta, serenos a lupilar. ―O lupi-pensador olhou a primeira carraça que se 

desenvolvia no seu braço esquerdo, com pena de tirara. Disse: – Lupi-poeta, tens que contar 

tudo isso que passou. Para que os lupis não se esqueçam de seus erros‖. (PEPETELA, 2000, 

p. 163).  

A derrocada de uma sociedade pela ganância e a má utilização dos recursos naturais é 

um retrato da nação do autor. A guerra civil angolana é um testemunho: os carrascos mudam 

de acordo com os interesses pessoais. Há lamento por uma sociedade que tudo tinha e não 

soube valorizar, mas há também esperança. Os lupis esqueceram como subir em árvores e o 

valor da união, da comunidade, aprisionaram-se em um sistema que criaram para si. A 

semelhança com a Angola pós-independência é factual. Pepetela comprova que existem 

muitas maneiras de contar uma estória. O campo narrativo é fértil para aqueles que 

conseguem semear o futuro. 

 

Fundamentação Teórica 

 

A identidade literária do autor 

 

A literatura contemporânea em Angola vai além de um conjunto de obras com 

valoração estética; é um projeto de nação e faz parte de um longo processo de resgate das 

raízes do povo dessa parte do continente africano. A formação de uma identidade por meio do 

trabalho literário é uma preocupação dos escritores, desta maneira, é impossível analisar a 

obra de um escritor angolano sem compreender: para quem escreve? Por que escreve? É 

necessário fazer uma análise diegética acompanhada dos fatores externos que motivam a 
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concepção escrita. A leitura de A Montanha da Água Lilás: Fábula Para Todas as Idades 

pode ser apreciada quase como se estivéssemos em uma roda de contação de estórias. 

Pepetela escreve de maneira coloquial para reviver a tradição oral do seu povo. A 

compreensão do trabalho literário do autor é a compreensão do escopo literário angolano. Rita 

Chaves, pesquisadora em Literatura Africana de expressão portuguesa, em seu trabalho 

Angola e Moçambique: Experiência Colonial e Territorial, designa um capítulo a Pepetela, 

onde aborda a escolha do escritor pelo gênero romance e sua inserção na chamada geração da 

utopia. 

 

Se saímos do particular e alcançamos o geral, ou seja, o conjunto da 

literatura de Angola, reconhecemos que a formação da identidade nacional é, 
na realidade, uma das linhas de força da consecução desse sistema literário. 

[…] fazer uma literatura que interviesse no processo de definição do país. Se 

a questão nos parece antiga, há que recordar que o país é novo: passaram-se 

apenas poucas décadas desde a sua independência, e o problema da função 
literária e do papel social do escritor se recoloca, senão com outras cores, 

pelo menos, com novos matizes. (CHAVES, 2005, p.86) 
 

A escolha de Chaves como um dos arcabouços teóricos desta pesquisa sobre A 

Montanha da Água Lilás, se deve ao fato de a professora abordar assuntos que identificam a 

Literatura Angolana: a tradição; os principais produtores; a linguagem; os gêneros textuais de 

maior aclamação; as nuances do território literário; a nação enquanto uma projeção futura e o 

foco na produção narrativa.  

Antonio Hildebrando, doutor em literatura comparada pela UFF, em seu texto 

Pepetela: ―A parábola do cágado velho‖ – Construindo Pontes, locupleta as informações 

sobre a identidade literária do autor, neste artigo. Hildebrando (2000) é afirmativo sobre o 

porquê Pepetela escreve, sobre Angola.  

 
Tecendo em língua portuguesa o seu texto africano, o autor participa da 

afirmação de uma identidade própria […] e constrói uma obra 

marcadamente africana, que traz à tona, sem se tornar estranha a todos os 
que dessa língua se utilizam, a terra, o povo, a cultura, o imaginário e as 

contradições da nação angolana. (HILDEBRANDO, 2000, p. 318, grifo 

nosso) 

 

Alternando trechos de variadas obras de Pepetela e textos teóricos, Hildebrando 

formula um incontestável panorama da literatura do escritor angolano.  

 

O espaço narrativo 
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Neste espectro foi utilizado o estudo de Rita Chaves A narrativa em Angola: espaço, 

invenção e esclarecimento, presente na coleção de textos África – Brasil: Caminhos da língua 

portuguesa, organizado pela Universidade Estadual de Campinas. A pesquisadora explora 

inicialmente o espaço histórico, político e social e como isso afeta na construção dos espaços 

narrativos. Já foi mencionado neste artigo, o constante recuo histórico feito por Pepetela em 

seus livros, essa volta no tempo parte de um pressuposto real, porém, a utilização dos recursos 

narratológicos permite que o escritor no concernete diegese: possa modificar, ampliar, 

carregar de alegorias e determinar os destinos das personagens. ―Há uma verdadeira simbiose 

entre terra e gente e, ao expor os lugares, ele dá a conhecer as pessoas […]‖ (CHAVES, 2009, 

p. 103). É conclusivo que o espaço diegético se modifica em concomitância com as mudanças 

politicas e sociais que afetam Angola. Tendo o escritor um papel social, ele mudará o espaço 

narrativo de acordo com as necessidades da nação.  

 

A tradição e o componente fabular em A Montanha da Água Lilás 

 

A estória contada em volta de uma fogueira em A Montanha da Água Lilás: Fábula 

Para Todas as Idades traz à memória um tempo em que o continente africano era imaculado e 

os saberes eram passados com cânticos e contos para que as novas gerações não esquecessem 

e perpetuassem a história de seu povo. O homem mais velho que é o enunciador dessa 

narrativa representa a Tradição oral e ao remorá-la por meio da escrita, Pepetela concretiza 

um elo entre a cultura do colonizado e do colonizador. A escolha do gênero fábula corrobora 

com uma linguagem mais simples e didática, coloquial e que carrega as características do 

modo de falar angolano (o português com o aditivo do kimbundo). A utilização de seres 

antropomórficos em historietas com intuito moralizante é antiga, comum para muitas culturas. 

Para elucidar esse aspecto do artigo, foi utilizada a breve explicação da graduada em Letras 

Débora Silva – colaboradora da plataforma digital estudo prático –, a brevidade decorre do 

objetivo que, neste caso, não é o gênero fábula, mas a escolha dele para a construção da 

narrativa abordada aqui. Direcionando os estudos para a África, surge a figura dos griots ou 

griôs, homens que gritavam seus ensinamentos para aqueles que quisessem ouvir. Porto 

(2016) fundamenta a importância social desses homens. As palavras do escritor angolano 

Manuel Rui, presentes em Eu e o outro – o invasor ou em poucas três linhas uma maneira de 



 
 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

1389 

 

pensar o texto, são uma ilustração da soberba e da violência do europeu quando adentrou a 

África. Por causa do interesse pelas riquezas da terra e em professar a sua fé, o colonizador 

dizimou culturas ancestrais. A resistência mesmo diante da diáspora, de acordo com o site da 

lei griô nacional, foi inestimável para que a herança dos gritadores africanos sobrevivessem 

centenas de anos depois da invasão europeia. A escolha dos suportes teóricos citados acima 

permitiram um entendimento do autor Pepetela, da causa e das circunstâncias que motivam 

sua escrita.  

 

Considerações Finais 

 

Esta pesquisa se propôs a compreender os elementos que constituíram a obra A 

Montanha da Água Lilás: Fábula Para Todas as Idades e do escritor Artur Carlos Maurício 

Pestana dos Santos, o Pepetela. Para entender os elementos elucidativos foi necessária uma 

leitura teórica sobre a tradição literária a qual a obra está inserida, um estudo do escritor e um 

panorama histórico, social e político de Angola. O trabalho de Pepetela é um projeto de 

nação, uma ficcionalidade acrescida de fatores históricos. A narrativa fabular explora 

características que são uma bandeira para o autor: a retrospectiva histórica de Angola, a 

rememoração das tradições orais e a necessidade de melhorar o presente através da literatura. 

O imprescindível para Pepetela é que a nação instrua-se e lute por um futuro melhor. Sendo 

um reflexo da nação angolana, a moral que a estória da sociedade lupi deixa é: aprender com 

o passado e não repetir os erros no futuro. Para a criação de uma identidade nacional a 

literatura de Pepetela, constantemente, reascende o sentido de comunidade.  
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A POÉTICA DE JUAN CARLOS GALEANO À LUZ DA SEMIÓTICA: 

 O PERCURSO DE SENTIDO NO POEMA PECES 

 

Amanda Félix de Lima Souza 

(UFPB) 

Antonio Felipe Barbosa Neto 

(UFPB) 

Giullia de Alencar Aguiar 

(UFPB) 

 

Introdução  

 

A literatura é compreendida como uma das ferramentas que melhor documenta os 

registros da tradição e costumes de um povo, instrumento histórico que é percebido como um 

produto cultural, herança social que reverbera os bens de uma cultura especifica ou da 

realização social da humanidade. Nesse sentindo, entendemos as expressões literárias como 

instrumentos que carregam consigo rastros, valores de um determinado contexto que 

asseguram a sua pertença cultural e consequentemente a sua ideologia. 

Dentro dessa perspectiva, a semiótica das culturas funciona como suporte de análise 

que nos assegura perceber os textos por meio de seus sistemas de valores, isto é, ideologias 

que transparecem, refletindo os seus respectivos contextos.  Os estudos semioticistas nesse 

sentindo, correspondem a uma ciência multidisciplinar, tendo contribuições de outras áreas 

das ciências humanas, permite à identificação da cultura proveniente do texto, o reflexo desta 

que nos são passados mediante ao seu discurso.  

Possuindo poemas de grande expressividade e vestígios de sua tradição, o escritor 

colombiano Juan Carlos Galeano apresenta textos advindos da cultura popular amazonense, 

ricos em imagens, sons e histórias, sua poética dimensiona a riqueza cultural dessa região. 

 Possibilitando-nos adentrar em um espaço único, o poeta elabora um universo onde a 

ficção e a realidade se funde e a dificuldade em se distinguir o factual do imaginativo dão a 

sua composição literária características de uma arte complexa, significativa e rica em seu 

conteúdo. Desse modo, ao levarmos em consideração tais pressupostos, objetivamos nesse 

trabalho realizar um estudo sobre o seu poema intitulado Peces, presente na obra Amazonia y 
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otros poemas (2011), mediante a perspectiva semiótica, uma vez que intencionamos analisar 

as significações presentes no texto, buscando-se encontrar a ideologia do mesmo através do 

percurso semiótico em busca do sentindo.    

Ao identificarmos a grandiosidade de seu trabalho, estimamos a importância desse 

estudo a fim de melhor compreendê-lo por meio de uma abordagem ainda inédita em seus 

textos, os sentidos da materialidade do poema e do seu conteúdo. A identidade cultural e 

histórica e a diversidade linguística de sua composição implicam nas especificidades culturais 

de uma comunidade humana que se diferencia perante as outras culturas existentes no mundo.  

Ademais, para fomentarmos as discussões aqui pretendidas, tomamos como fundamentações 

teóricas os estudos semioticistas de Greimas (2012) referente ao percurso semiótico do texto, 

Pais (2009) acerca da estrutura fundamental da semiótica cultural, bem como as considerações 

de François Rastier (2002) sobre as práticas culturais e aspectos que permeiam o espaço da 

transculturalidade.  

Desse modo, compreendemos a semiótica das culturas como uma ciência que se 

instaura como método para aprofundar a leitura do texto literário, explanar a riqueza e a 

diversidade cultural humana, reforçando sua aplicabilidade enquanto ciência da interpretação. 

 

A semiótica da cultura e a etno-literatura  

 

Considera-se a literatura popular como uma ferramenta advinda das tradições culturais 

de um povo, instrumento que possui como principal característica o registro das 

manifestações populares que fizeram e ainda continuam a fazer parte da história de muitos 

grupos sociais, nos revelando os valores que reservam tais expressividades. Uma literatura 

que se compõem por diferentes gêneros e formas, sendo um espaço de espontaneidades, 

linguagem simples, falada e elaborada pelo próprio povo que tem nesse suporte o meio para 

traduzir a essência cultural por eles compartilhado.  

A cultura se deixando transparecer mediante aos inúmeros elementos que nele se 

configura, a exemplo, das ambientações, figuras que fazem parte do imaginário e da realidade 

popular, os usos da linguagem, dentre outros aspectos que juntos consiste na literatura de 

expressão popular.  

Certamente, a especificidade cultural do texto, encontrada mediante aos elementos 

anteriormente listados, contribuem não apenas na disseminação das riquezas e 
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particularidades culturais, mas, tornam-se importantes também na permanência da memória 

das tradições e histórias do passado, da humanidade que estabelece as diferenças culturais no 

mundo. 

Ao discutir sobre as particularidades das culturas, Pais (2009) nos explica tomando o conceito 

da macrossemiótica, dos saberes compartilhados por uma determinada comunidade. 

 
Com efeito, em cada cultura, tem-se complexo conjunto de processos 

semióticos (sistemas x discursos) verbais, não-verbais e sincréticos, 

constitutivos da macrossemiótica dessa cultura, que a caracterizam, que dão 
sustentação a um mundo semioticamente construído, a sistemas de valores, 

sistemas de crenças e de saberes compartilhados pelos seus membros (2009, 

p. 199)  

 

Tal diversidade cultural do texto aplica-se aos estudos da semiótica das culturas, posto 

que a ciência semioticista percebe as manifestações populares, aqui entendida como o texto 

literário,  como um produto da realização da humanidade, isto é, como o  ambiente onde a 

pluralidade e a herança criativa do homem toma forma, construída e sendo, ao longo dos 

tempos, continuamente modificada, reinventada mediante as experiências vividas por grupos 

que nos antecederam.    

Todavia, compreendemos que a identificação de uma determinada cultura só poderá 

ocorrer mediante a percepção das múltiplas culturas humanas existentes, assim estas deverão 

ser comparadas de modo que nos possibilite discernir as particularidades de cada uma. Por 

conseguinte, temos nesse processo a instauração de uma tensão dialética, implicando em duas 

tendências opostas, a especificidade e diversidade. 

Mediante a esse pressuposto, a semiótica das culturas concentra-se enquanto uma 

importante ferramenta de análise, uma vez que propõe, comparando e identificando cada 

cultura, um estudo transcultural, o que reafirma a sua posição de ciência da interpretação 

(RASTIER, 2002 p. 4).   

Tais considerações nos condicionam ao entendimento dos discursos etno-literários, 

observando-os pelo viés enunciatário, uma vez que o texto proveniente das manifestações 

populares, parte sempre de um sujeito enunciador coletivo ou individual que expressa sua 

especificidade, pondo em evidência questões do seu meio.  

 

[...] os discursos etno-literários, a literatura oral, a literatura popular, 
certos contos regionais conservados pela tradição oral e/ou por uma 

imprensa artesanal, popular, e sustentados por um sujeito-enunciador 

coletivo, assemelham-se, em muitos aspectos, ao mýthos da cultura grega 
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antiga. Têm seus textos importantes funções culturais e socais. 
Desempenham, um papel na socialização dos membros da comunidade e, 

além disso, uma função estética, uma função didática, uma função mítica. 

(PAIS, 2003, p. 11-25) 

 

Ao apresentar os discursos etno-literários como subsídio cultural e social, Pais (2003) 

estará nos propondo compreende-los mediante ao seu caráter conteudístico, isto é, como 

suportes ―[...] importantes para os estudos antropológicos e para as reflexões psicanalíticas. 

Ensinam a sujeito-enunciatário individual e/ou coletivo elementos cruciais da natureza 

humana, da alma, dos impulsos, da afetividade [...]‖ (PAIS, 2003. p. 11-25).     

Em suma, tais discursos traduzem todo um sistema cultural, social, de valores, de ―um 

saber compartilhado sobre o mundo que integram o imaginário coletivo de uma cultura‖ 

(PAIS, 2003. p. 11-25). Isso nos direciona a sua função enquanto instrumento de expressão 

identitária, ferramenta que estabelece a permanência dos princípios ideológicos no tempo, 

produto legitimo, ―[...] documentos do pensamento e dos valores coletivos, imprescindíveis, 

portanto, para a compreensão do processo histórico da cultura‖ (PAIS, 2003. p. 11-25)  

Discursos que se tornam também aplicáveis aos conceitos de ―ecotexto‖ e 

ecoliteratura, ambos imbricados na etno-literatura, e que assumem o propósito de serem 

"resultados culturais com características de enraizamento, temática, produção, adoção e 

transformação" (DE FRIEDEMANN e NIÑO, 1998, p. 24). Nesse sentindo, passam a ser 

compreendidos como produções que cruzam a fronteira entre os discursos de ―suposição e de 

conhecimento‖ (RODRIGUEZ, 2001), estabelecendo uma linha tênue entre a subjetividade e 

objetividade, ficção e realidade. 

A ecoposia nesse contexto, conceito atribuído ao texto/poema em estudo, adentra nas 

discussões referente ao etno-literário, correspondendo a esse espaço de transgressão que 

integra o meio ambiente a produções literárias (ecoliteratura). Instrumentos que transbordam 

o espaço de sua origem, inspirações e particularidades evocadas por vozes nativas que 

entretém, instruem e incitam posicionamentos do leitor acerca das problemáticas ambientais, 

bem como do reconhecimento a subjetividade da natureza e de seus povos. 

 

O mundo semioticamente construído na poética amazonense 

 

O poeta Juan Carlos Galeano traz para seu trabalho textos que representam a 

Amazônia, elaborando uma autêntica construção poética de valores íntimos, o escritor elucida 
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toda sua posição de luta frente a preservação de crenças, tradições e costumes de sua região. 

Seus trabalhos de grande teor crítico mexem com o imaginário popular, ao integrar-se nas 

histórias e vivências de um povo em uma poesia que possui como temática central a 

simplicidade da vida. É inegável que a experiência se tornou ficcional, sendo seus poemas 

uma ferramenta de suas observações transpassadas para o texto literário. O seu fazer se 

compõe por um tom reflexivo, absorto no cotidiano de sua própria existência. 

Seus poemas correspondem a uma elaboração repleta de imagens e histórias, realidade 

e ficção numa composição que traz para o seu leitor referências de um trabalho de forte 

caráter popular. Por meio da complexidade do mundo real, o autor manifesta a necessidade de 

uma tomada de consciência profunda sobre a forma de como compreendemos o nosso meio e 

a natureza. Textos que nos envolvem em uma perspectiva de profunda integração dos seres, 

onde o homem relaciona-se com demais elementos vivos, compartilhando de um mesmo 

ecossistema de vida. 

No poema peces podemos compreender o teor de suas mensagens. A riqueza do 

Amazonas, do seu rio e dos demais seres vivos que ali habitam, juntamente com a conotação 

posta a estes, resulta nos seus valores e no espaço semioticamente construído. Nesse contexto, 

a sua composição possui o caráter de militância, ou seja, a responsabilidade de ser um 

instrumento que se torna a voz da subalternidade, aqui representada pelo homem ribeirinho e 

os animais, em defesa dos povos amazônicos e da natureza.   

  

PECES 
 

E nel Amazonas, lostucanarés, gamitanas y outros  

peces, me cuentam 
que están muy preocupados por lospeligros que  

amenazan a sus hijos.  

―Nuestros pececitos no saben distinguir elbien 

del mal; yacasi no obedecen 
y los pescan fácilmente con anzuelos disfrazados 

como frutas‖. 

―Estos peces tienen toda la razón‖, pienso, al ver  
cómo se lesllenael Amazonas 

com los botes de los hombres trayéndoles carnadas 

de muchísimos colores. 

―Últimamente, para que nuestroshijos no coman 
de esas frutas‖, me dicen, 

 

―hemostenido que asustarlos com lasmismas 
historias y fábulas que tienenalláafuera‖ 
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O poema acima sintetiza a atmosfera e o conteúdo dos textos de Galeano, sendo 

possível a aplicabilidade das teorias semioticistas. Desse modo, ao debruçarmos sobre os 

estudos greimasiano que compreende o estudo da significação como a produção de sentidos, 

ora designando o fazer, ora designando o estado (GREIMAS; COURTÉS, 2012, p. 458), 

teremos na perspectiva semiótica o caminho para encontrarmos os sentidos presentes no texto. 

Assim, para a realização da construção de tal efeito, Greimas elabora o percurso gerativo que 

se compõem de três estruturas ou momentos denominados como: estrutura narrativa, estrutura 

discursiva e estrutura fundamental (GREIMAS; COURTÉS, 2012, p. 235).  

A primeira delas, classificada como estrutura narrativa, corresponde ao percurso 

tomado por um sujeito em busca do seu objeto de valor. Este, por sua vez, é compreendido 

como o elemento desejado por um ou mais sujeitos presentes no texto. Vale ressaltar que essa 

estrutura se constitui de dois momentos, a sintaxe narrativa e a semântica narrativa. Estando a 

primeira composta pelo Sujeito semiótico (S), o actante centro da narrativa, aquele que toma o 

percurso em busca do Objeto de Valor (OV); o Destinador (DOR), aquele que destina o 

Sujeito; Adjuvante (AJ) responsável em ajudar o Sujeito; Oponente (OP), aquele que dificulta 

o Sujeito em alcançar o seu Objeto de Valor e por fim o Antisujeito (AS) que assim como o 

Sujeito central também possui o mesmo Objeto de Valor.  

Já a semântica narrativa compreende a modalidade do percurso do sujeito em busca do 

seu objetivo. Assim, ficará evidente que essa modalidade girará em torno do sujeito e do seu 

objeto foco, que poderá está em uma posição conjuntiva, isto é, quando o sujeito alcança o seu 

objeto de valor ou disjuntiva quando este não consegue obter o objeto desejado. 

No nível discursivo, temos a sintaxe discursiva indicando os espaços temporais do 

enunciador e enunciação, bem como as relações intersubjetivas. Dessa forma, integrado a esse 

nível, também encontramos os mecanismos da embreagem e debreagem, que correspondem 

aos aspectos referente a aproximação temporal e espacial com o interlocutor e o 

distanciamento deste com o enunciador no tempo e espaço. 

Por fim, temos a estrutura fundamental, que se constitui pelas categorias semânticas 

necessárias para a construção do texto. Nesse momento, encontramos as oposições, ou seja, as 

diferenças que perpassam no percurso da história, devendo necessariamente ter uma relação 

de contrariedade (FIORIN, 2010).  

Oposições que podemos representar através do octógono semiótico. 
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Imagem 1: Octógono semiótico 

 

 

Nível fundamental: O octógono está representando a oposição do nível fundamental do 

poema Peces. Texto esse que nos apresenta um diálogo entre o animal humano e não humano, 

que juntos expressam a preocupação ambiental que devasta a região do rio amazônico. A 

sensibilidade dessa interação do homem com o peixe nos possibilita adentrar em uma 

atmosfera de profunda empatia, onde uma mãe clama por um futuro seguro para os seus 

filhos.  

Como observamos, o poema apresenta um conflito que corresponde aos termos: 

Proteção e Opressão, que também está vinculada a profundidade do traço semântico, isto é, ao 

sentindo que sustenta a oposição presente no texto.  

  Desse modo, temos na deixes superior (positiva) a Proteção como o contrário de 

Opressão. Já na deixes inferior (negativa) Não-opressão constitui o contraditório de Opressão, 

o mesmo vale para Proteção que se torna o contraditório de Não-proteção. A implicação, ou 

seja, a relação entre contraditórios é representada pelas linhas verticais do quadrado. Dessa 

forma, Proteção implica em Não-opressão e Opressão implica em Não-proteção. Da relação 

entre Proteção e Opressão há uma tensão dialética que resulta na transformação; a tensão 

entre proteção e não-opressão, concebe Peixe adulto a relação entre opressão e não-proteção 

constitui o peixe filhote.  

Nível narrativo: Em se tratando do nível narrativo, encontramos no poema dois 

sujeitos semióticos, o primeiro sujeito (S1) representado pelo peixe adulto, aquele que relata 

sobre os perigos no rio Amazonas, e o segundo sujeito semiótico (S2), correspondendo aos 

pescadores, oponente, que pescam os ―pepecitos‖ com as ―suas anzuelosdisfrazados como 

frutas‖. Vale ressalvar que os peixinhos em perigo configuram-se como o adjuvante (AJ), pois 
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assim como seus pais (peixes adultos) também possuem como Objeto de Valor (OV) a 

segurança para todas as espécies do rio, uma vez que eles acatam a ordem dos pais para não 

correrem o risco de comer as frutas na superfície.  

Dessa forma, ao temerem os perigos que se encontram no rio, ―los tucanarés, 

gamitanas y outros peces‖ relatam sobre as ameaças que se camuflam de iscas coloridas e 

acabam por capturar os seus pequenos filhos. Toda preocupação surte efeito em suas ações de 

prevenção a essa captura, visualizada na necessidade dos peixes pais terem que contar 

histórias fabulosas a fim de assustar os peixinhos, seres inocentes que não compreendem os 

perigos da tamanha destruição dos seus lares. ―hemos tenido que asustarlos com las mismas 

historias y fábulas que tienena allá afuera‖.Isso nos leva a compreender tais histórias como os 

Objetos Moldais utilizados com o intuito de impedir a subtração dos peixes no rio, o que não 

significa a efetiva proteção que tanto almejam, ou seja, do seu Objeto de Valor, mas torna-se 

o meio possível para estes animais lutarem pela sobrevivência.  

Já o segundo sujeito semiótico (S2), aquele que corresponde ao oponente direto do 

(S1), visa à captura dos peixes do rio amazonas, demonstrando o interesse por esses animais 

mediante ao seu trabalho de pesca. Os peixes nessa configuração indicam se tratar do Objeto 

de Valor (OV) do pescador.  

Não medindo esforços, o homem vem desmatando a biodivesidade dessa região, a 

pesca predatória implicada nos versos ―los botes de los hombres trayéndoles carnadas de 

muchísimos colores‖ e ―Últimamente, para que nuestros hijos no coman de esas frutas‖, 

dimensionam a ação desses ―malfeitores‖ que fazendo uso de iscas, frutas, utensílios 

específicos para o trabalho da pesca, chegam ao seu objetivo final, a captura dos peixes.  

Ademais, conclui-se que o sujeito (S2) se instaura no poema pelo querer-fazer, uma 

vez que atua ativamente em seu propósito, obtendo o resultado satisfatório, os peixes de que 

tanto almejavam. No que diz respeito ao sujeito (S1) verificamos que o mesmo se instaura na 

história pelo querer-ser e querer-fazer, pois ao contar histórias assustadoras para que seus 

filhos não comam as frutas coloridas na superfície do rio, os peixes adultos estão agindo para 

amenizar a pesca de suas crianças, no entanto, a condição de que tanto sonhavam, a proteção 

para os peixinhos e para eles próprios, não estaria possível dentro de suas possibilidades.  

Os animais não possuem condições para agir contra esse mal, por isso relatam sobre os 

problemas que acometem o rio amazonas. Nessa perspectiva o (S1) está disjunto do seu 

Objeto de Valor, pois a proteção ainda permanece no campo dos desejos, enquanto o (S2) se 
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encontra conjunto do seu Objeto de valor, obtendo os peixinhos em decorrência do seu 

trabalho de pesca. Temos, portanto, oponentes configurados pelo caçador e presa que se 

relacionam pela contrariedade.  

Nível discursivo: Outro elemento importante que integra a composição do poema, 

tornando-se indispensável para a compreensão do tempo e espaço do mesmo, corresponde ao 

narrador do texto que se faz presente em toda composição, sendo o enunciatário dos peixes.  

Sua aproximação do enunciador e do espaço nos é revelada mediante aos verbos me cuentan e 

están, elementos que o coloca nesse mesmo lugar, sendo inclusive aquele responsável em dá 

veracidade e temporalidade (hoje, agora) aos relatos. Nota-se que a presença do narrador 

dialogando com os peixes propõe um espaço de relação harmônica entre o humano e não 

humano, que foge da oposição primeira estabelecida pelo pescador e peixe. Dessa forma, 

temos nessa aproximação uma relação de integração entre duas vidas em um contexto em que 

ambos estão preocupados, receosos com o avanço desenfreado dos barcos de pesca. Os peixes 

nessa perspectiva se encontram em uma condição de embreagem do seu enunciatário, bem 

como do ambiente, seu lar, o rio.  

O verso E nel Amazonas  situa o espaço que se faz presente em todo o texto, dando aos 

personagens a característica de sujeitos nativos, aqueles que conhecem o ambiente amazônico 

de que estão discutindo. Outro aspecto importante no poema se encontra nos termos nuestros 

e sus hijos proferido pelos peixes pais que também se torna um elemento que indica 

aproximação, responsabilidade dos peixes adultos para com os peixinhos.  

As figuras responsáveis pela identificação da temática do poema correspondem aos 

termos Amazonas e rio que situa a atmosfera verde, o ambiente nativo dos personagens. O 

verso están muy preocupados por los peligros denuncia a crítica da poesia, do ambiente 

selvagem que seus próprios moradores (peixes) acusam de está sendo destruído, assim como o 

verso los hombres trayéndoles carnadas que apontam o perigo que está se aproximando.  

Vale ressaltar que as palavras pescan e botes implicam além da ambientação dos 

sujeitos (rio), o sentido de uma ação predatória, isto é, do animal humano responsável em 

usurpar a vida dos rios da Amazônia.  A significação das implicações retiradas dos termos nos 

condiciona para a tematicidade, sendo, portanto, as responsáveis em atribuir sentido a 

composição poética.  

Desse modo, diante de todo o exposto, das palavras que nos levam a temática do 

poema, temos como principal mensagem evocada pelos seus sujeitos presentes no texto, a 
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destruição do bioma pela pesca predatória nessa região e os ricos que essa atividade possui 

para a permanência da vida, da subjetividade que percorre a essência da natureza em sua 

plenitude. 

 

Conclusão  

  

Mediante a análise do texto, observamos o vasto conteúdo cultural imbricado nos 

elementos que compõem a poesia de Juan Carlos Galeano. A especificidade da natureza, do 

rio, das espécies nativas, reforça o caráter regional de sua literatura que se inspira no contexto 

natural compartilhado pelas comunidades ribeirinhas e indígenas. Povos que partilham da 

mesma problemática que devastam os seus rios e consequentemente a sua principal fonte de 

sobrevivência. 

Sendo assim, foi possível identificar os aspectos relacionados à ideologia do escritor 

latente em sua composição. Os conflitos estabelecidos no interior do texto tornaram-se 

evidenciados mediante a perspectiva semiótica que aplicando-se ao poema estabeleceu o 

percurso de sentido do mesmo. Tornou-se possível durante tal percurso, identificar os sujeitos 

e seus objetos de valor, seus desejos e caminhos por eles percorridos e suas posições para 

obter o que almejavam.  

O espaço e a aproximação deste local evocado pelas palavras também se tornou 

possível mediante a presença do pronome possessivo (nuestros) proferidos pelos peixes que 

remetem a proximidade tanto com os outros sujeitos do poema quanto do contexto onde estes 

estão inseridos, bem como dos termos sus hijos, me cuentan e están, colocados pelo narrador 

atribuindo-se o mesmo sentido. O contexto amazonense surge em decorrência do ambiente 

onde se passa toda a história, o rio Amazonas explicitado no primeiro verso do poema. 

A conotação implicada na construção literária emana a perspectiva da poética atual 

amazonense, de uma literatura engajada no levantamento da consciência do homem a 

proteção e ao reconhecimento a subjetividade das vidas das florestas.  
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Introdução  

 

Quando nos reportamos à origem da literatura infantil e juvenil ocidental, somos 

imediatamente remetidos à tradição oral e aos contos clássicos recolhidos e registrados, por 

autores como Charles Perrault (1628-1703), Jacob Grimm (1785-1863) e Wilhelm Grimm 

(1786-1859), a partir de narrativas populares contadas em seus países de geração para 

geração.  

No Brasil, passamos por semelhante processo tendo recebido influência de origem 

variada. De acordo com os estudos de Arroyo (2011, p. 43-44), nossa literatura infantil é fruto 

do contato com a literatura oral das culturas indígena, africana e europeia: ―[...] quanto ao 

plano profano, à literatura oral, que veio naturalmente com os primeiros marinheiros 

portugueses e, aqui, foi acrescida da mitologia e das tradições indígenas, tendo sido, mais 

tarde, ambas as correntes enriquecidas pela contribuição africana.‖. 

Além dos contos de tradição oral narrados às nossas crianças, prevaleciam, até o final 

do século XIX, clássicos infantis escritos predominantemente em francês e traduções dessas 

obras para o português lusitano, iniciadas em 1808 com o estabelecimento da Imprensa Régia 

em nosso país, fato que permitiu um maior acesso à leitura, porém ainda bastante limitado, em 

razão da escassa produção e da esporadicidade das publicações, como nos traz Lajolo e 

Zilberman (1984). 

No tocante à literatura infantil brasileira registrada em suporte livro, seu nascimento 

aponta para a última década do século XIX, mais precisamente o ano de 1894, quando o 
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escritor macaense Figueiredo Pimentel (1869-1914) reúne contos populares de variadas 

origens e publica Contos da carochinha, pela Livraria Quaresma. 

Embora a história não o tenha feito jus como reconhecido autor literário para a 

infância brasileira, notamos que, para o contexto em que se encontrava essa literatura, o papel 

desempenhado por Figueiredo Pimentel foi importantíssimo, pois até Contos da Carochinha o 

que tínhamos, conforme dito, eram adaptações de contos europeus de edições francesas e 

portuguesas, fato que dificultava a recepção pelo leitor brasileiro, em razão do distanciamento 

da língua, que, apesar de ser a mesma, configurava culturalmente como uma barreira para 

uma aceitação plena.  

Esse panorama fez surgir nosso interesse em investigar a produção desse escritor 

destinada ao público infantil, de modo que, neste trabalho, apresentamos como objetivo reunir 

dados históricos de suas contribuições para literatura infantil brasileira, contextualizando o 

surgimento da Biblioteca Infantil como uma necessidade premente da época. Para tanto, 

metodologicamente, realizamos uma pesquisa bibliográfica de cunho interpretativo-

qualitativo, a partir dos estudos de Leão (2003; 2007), Arroyo (2011) entre outros, bem como 

consulta junto à Hemeroteca Digital Brasileira da Fundação Biblioteca Nacional. 

Os resultados apontam para o fato de que a escrita de Figueiredo Pimentel voltada à 

infância revela-se como uma literatura de transição de um período em que obras estrangeiras 

passam a ter a concorrência de uma produção nacional cuja estética é caracterizada por um 

processo de abrasileiramento da linguagem e de elementos da narrativa. 

 

A literatura infantil no Brasil oitocentista 

 

O processo de modernização pelo qual o país passava durante o século XIX provocou, 

no âmbito educacional, a preocupação acerca da formação de cidadãos críticos e civilizados. 

Levando, então, em consideração o interesse público na instrução da população, 

predominantemente analfabeta, o ponto de partida para essa nova demanda seria, 

naturalmente, a educação infantil. Esse foi um dos principais fatores que contribuíram para 

que, no cenário brasileiro, a produção literária infantil se iniciasse, juntamente com as 

publicações didáticas. Ainda que destaquemos esse aspecto, não foi o único a provocar essa 

vinculação. 
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Como em Portugal a literatura infantil também apareceu em um contexto escolar, tal 

circunstância afetou-nos diretamente, porque fazia parte da nossa cultura replicar o que lá 

ocorria. Nesse sentido, explica Magnani (2001, p. 86) que 

 

[n]os moldes de nossa tradição de transplante cultural, também aqui 

[seguindo a matriz lusitana], como não poderia deixar de ser, o 
desenvolvimento da literatura infanto-juvenil se liga às necessidades 

crescentes de escolarização, decorrentes da industrialização/urbanização e do 

aumento populacional [...].  
 

Diante dessa urgência, surgiu a necessidade de livros de leitura à disposição dessas 

crianças que se desejava educar. Com efeito, os livros importados eram muitos, e livrarias 

como a Garnier e a Laemmert expandiram o mercado editorial nos idos do século XIX, como 

expõe Luís Edmundo ([1938]/2003), cada um com a sua especialidade, sendo a da Livraria 

Garnier a edição dos melhores escritos literários do país, e a da Laemmert a edição de obras 

científicas ou não-ficcionais – embora, acrescentamos, não tenha deixado de investir também 

em obras ficcionais. Contudo os destinatários de obras infantis ainda se ressentiam da 

deficiência de fontes de leitura mais próximas de sua realidade, conforme registro de Arroyo, 

(2011, p. 149) ao retomar uma afirmação de Gilberto Freire na qual ―assinalava, em um 

pequeno artigo, que ‗o brasileiro passa pela meninice sem ser menino. Faltam-lhe brinquedos. 

Faltam-lhe livros‘, frisando a insuficiência da literatura brasileira e mesmo a do idioma 

português.‖. 

Para além da preocupação em educar, civilizar e oferecer obras que atendessem às 

expectativas dos leitores mirins brasileiros, Leão (2003) apresenta uma justificativa ideológica 

para a atenção em se investir em edição de obras nacionais para o público infantil: 

 
Ora, por causa dos esforços de consolidação da ordem social burguesa, que 

tinham como princípio civilizar a população inculta. Nada melhor do que 

começar pelas novas gerações, formando um público de leitores capaz de 
acompanhar o crescimento do Brasil. Daí, a criação de livros infantis que 

tivessem uma identidade brasileira e pudessem antecipar o futuro da 

civilização sonhada. (2003, n.p.). 

 

Como podemos ver, desejava-se também exortar um nacionalismo na infância 

brasileira, e a educação – nela incluída os livros – era um caminho para se alcançar a 

mencionada ―civilização sonhada‖, pois, segundo Leão (2007, p. 18), a leitura seria ―[...] um 

momento de construção de categorias de percepção e organização conceitual do mundo, 

unificando as crianças numa comunidade de imaginação nacional‖. O contexto de novo 
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regime republicano, ainda conforme a autora, solicitava a formação de leitores capazes de 

acompanhar o crescimento do Brasil. 

Nessas circunstâncias, em que se dava a premência de adaptações de obras infantis 

para o português do Brasil, Figueiredo Pimentel apresenta-se, nos dizeres de Arroyo (2011), 

como o precursor da literatura infantil sob uma orientação distinta das demais obras que 

circulavam até o momento, cujo objetivo era o pedagógico. ―Cronologicamente, Figueiredo 

Pimentel instaura na literatura infantil brasileira – que até então em sua forte maioria se 

manifestava por meio de livros presos e interessados ao sistema educacional do País – uma 

nova orientação: a popular.‖ (ARROYO, 2011, p. 249). Uma vez no mercado, 

 
[s]eus livros ―começaram a fazer um sucesso espantoso. Os que se 

importam, em linguagem diferente da que se dava no país, vão ficando sob a 

poeira das estantes‖, assevera Luís Edmundo. Ao mesmo tempo, os livros de 
Figueiredo Pimentel subvertiam inteiramente como leitura os cânones da 

época, sobre serem escritos em linguagem solta, livre, espontânea e bem 

brasileira para o tempo. Foram livros que atravessaram os anos. (ARROYO, 
2011, p. 251). 

 

Para tanto, houve um singular papel desempenhado por Pedro da Silva Quaresma [18--

-19--?] para a ascensão dessa fase inaugural da nossa literatura infantil. Embora Pedro 

Quaresma fosse português, ―[...] parecia ser um editor inteiramente voltado para as demandas 

do público leitor, especialmente do chamado leitor comum.‖ (ALMEIDA, 2004, p. 32). Tendo 

fundado a Livraria do Povo, em 1879, posteriormente transformada na Livraria Quaresma, 

usava como estratégia de venda a edição de livros de encadernação simples e papel mais 

barato, de leitura fácil e de autores desconhecidos, portanto, com a possibilidade de serem 

vendidos a preços baixos, tornando-os mais acessíveis a um maior número de pessoas. Para 

Brito Broca (1975, p. 143), Pedro Quaresma compreendeu que o meio de modificar o cenário 

de pouca cultura do povo brasileiro seria aproximá-lo por meio do livro, dando-lhe uma ―[...] 

leitura fácil, amena ou de interesse prático, mas de cunho essencialmente popular, ao alcance 

de qualquer um e em brochuras de preço módico.‖  

Pedro Quaresma, ―[a]lém de vender livros usados e algumas raridades bibliográficas, 

editou inúmeros romances, livros de trovas e cantigas e até mesmo os chamados ‗romances 

para homens‘, de teor picante e proibidos às moçoilas de boa família.‖ (EL FAR, 2010, p. 95). 

Nessas circunstâncias, consoante Almeida (2004), a Quaresma, no contexto de sua produção, 

evidencia-se como a editora que mais publicou contos da tradição oral e mais reeditou e 

reimprimiu esse gênero.  
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Contos da Carochinha inaugurando a literatura infantil brasileira 

 

É certo de que durante o século XIX o público leitor infantil no Brasil, como vimos, 

carecia de uma literatura com as ―cores locais‖ (LEÃO, 2007, p. 18). Embora a presença de 

contos europeus universais fosse uma constante devido à importação desse bem cultural e aos 

procedimentos de impressão no país de obras estrangeiras, havia o obstáculo linguístico e 

cultural, o que dificultava a sua recepção.  

Nesse contexto, Pedro Quaresma, percebendo um nicho do mercado editorial que 

havia para se explorar e notando a forte presença de Figueiredo Pimentel em periódicos e no 

meio literário, idealizou um novo projeto que, tendo o escritor macaense como organizador, 

prometia um grande sucesso: a publicação de obras infantis. O livreiro, então, convidou-o 

para sua mais nova empreitada que, mais tarde, iria deixar o nome de Figueiredo Pimentel 

registrado, na historiografia da literatura infantil e juvenil brasileira, entre seus precursores. 

Assim, em 07 de junho de 1894, a Gazeta de Notícias, do Rio de Janeiro, divulgava o 

lançamento da obra que, mais tarde, seria a primeira de uma série de livros a compor a 

Biblioteca Infantil da Livraria do Povo, Contos da Carochinha. 

Conforme traz a nota, a primeira edição da obra reuniu ―40 contos populares, moraes e 

proveitosos de varios paízes [...]‖, escritos em ―[...] linguagem facil como convém ás crianças 

[...]‖ (GAZETA DE NOTICIAS, ANO XX, n. 157, 07 de jun. 1894, p. 3). Sobre a estética de 

Figueiredo Pimentel na obra para crianças, Leão (2007, p. 19) explica que ―[p]ara falar com 

os leitores, o romancista assumiu a responsabilidade de entrar na pele das contadoras de 

histórias: as baratinhas. Essas foram as condições para que o novo gênero criasse a própria 

recepção [...].‖  

Além disso, faz parte da estética do autor, constituindo uma das marcas das narrativas 

infantis que reúne na obra, a nomeação dos personagens. Nos contos de Perrault e na grande 

maioria das narrativas dos irmãos Grimm e de Andersen, os personagens são inominados, 

sendo referenciados pelos autores a partir de um atributo físico e de uma vestimenta, como 

por exemplo em ―Chapeuzinho vermelho‖, ou de uma particularidade do caráter do 

personagem – o lobo mal, a madrasta má, ou ainda em razão de sua posição no grupo familiar 

ou na sociedade – o pai, a mãe, o rei, a rainha, o príncipe encantado de tantas histórias.  

Diferente desses artifícios linguísticos utilizados para as designações dos personagens dos 

contos, Figueiredo Pimentel corporifica suas (re)criações atribuindo-lhes nomes próprios. 
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Para ilustrar algumas ocorrências, chama a Chapeuzinho Vermelho de Albertina, o Gato de 

botas de Malhado, a mãe da Branca de Neve de Laurinda. A escolha de imprimir 

materialidade humana aos personagens já se mostra como uma caraterística que diferenciava 

sua obra das anteriores, haja vista os adaptadores de língua portuguesa que publicaram e 

foram lidos no Brasil antes de Figueiredo Pimentel, como Guerra Junqueiro, não terem se 

afastado, nesse sentido, da tradição.   

Sobre a composição da obra, de acordo com o exemplar da Gazeta de Notícias, que 

circulou em 15 de junho de 1894, os seguintes contos estavam reunidos em sua primeira 

edição: ―Os três cães‖, ―João e Maria‖, ―Jacques e seus companheiros‖, ―Os dois avarentos‖, 

―O patetinha‖, ―Cocota‖ ou ―A menina desobediente‖, ―O perigo da fortuna‖, ―Os três 

presentes da fada‖, ―A perseverança‖, ―A justiça de Carlos Magno‖, ―A guarnição da 

Fortaleza‖, ―A briga difícil‖, ―A gata borralheira‖, ―O tocador de violino‖, ―O rei dos metais‖, 

―O rabino piedoso‖, ―A igreja de Falster‖, ―A lenda da montanha‖, ―Branca como a neve‖, ―O 

frade e o passarinho‖, ―João Bobo‖, ―O ratinho reconhecido‖, ―Os seis companheiros‖, ―O 

anacoreta‖, ―O pequeno polegar‖, ―O vaso de lágrimas‖, ―Os meninos na mata‖, ―O 

pintassilgo‖, ―A fina Alice‖, ―Os pêssegos‖, ―Jacques e o pé de feijão‖, ―Os dois caminhos‖, 

―O castelo de Hinast‖, ―O irmão e a irmã‖, ―A catedral do rei‖, ―Os infortúnios do alfaiate 

João‖, ―A bela e a fera‖, ―As três galinhas‖, ―Os onze irmãos da princesa‖, ―O urso e a 

carniça‖. 

A nota do referido jornal, além de elencar o título dos contos, apresenta como 

finalidade da obra a transmissão de princípios moralizantes e a oportunidade de momentos de 

deleite para o leitor, qual seja: ―[...] é uma escolhida collecção de quarenta magníficos contos 

populares, que todas as mãis de familia devem dar a seus filhos para lerem, a fim de guial-os 

no caminho do bem e da virtude, alegrando-os e divertindo-os ao mesmo tempo.‖1 (GAZETA 

DE NOTICIAS, ANO XX, n. 165, 15 de jun. 1894, p. 6). E, dando ênfase ao público 

destinatário mediato da obra – pais e professores, responsáveis pela escolha e aquisição –, o 

anúncio, que circulou em 10 de julho de 1894, oferece os Contos da Carochinha: ―Ás mãis de 

familia, aos educadores e ao povo em geral recommendamos este precioso livro, unico que 

póde guiar as crianças no caminho do bem e da virtude alegrando e divertindo ao mesmo 

tempo.‖ (GAZETA DE NOTICIAS, ANO XX, n. 190, 10 jul. 1894, p. 5). 

                                                             
1 Optamos por utilizar as citações de trechos de obras e periódicos na sua grafia original. 
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Como se percebe, Figueiredo Pimentel, em sua obra infantil, não se afastou dos 

preceitos morais e edificantes que caracterizavam a literatura infantil desde suas fontes 

primárias – os contos populares. Influenciado pelas obras clássicas de Perrault, dos irmãos 

Grimm e Andersen, entre outros, o escritor macaense continua a repetir a velha fórmula 

maniqueísta, fazendo perdurar o embate do bem contra o mal em suas narrativas. É 

incontestável que ele inova, abrasileira a narrativa trazendo elementos e costumes nacionais, 

facilita a linguagem com vocábulos nossos, dá nome aos personagens, inclusive, enuncia em 

seus prefácios uma literatura voltada para o deleite, portanto, não mais estritamente 

pedagógica, contudo não rompe em definitivo com a tradição, conservando o fundo 

moralizante das narrativas. 

Decorrente desse fato, é edificado o seu status como precursor cronológico da 

literatura infantil brasileira, já que, no tocante ao enredo, à construção das personagens 

originais e transgressoras, enfim, da autêntica criação, somente com Monteiro Lobato que 

iremos realmente transpor essa fase tão arraigada às culturas estrangeiras e tão associada à 

exemplaridade. 

No que diz respeito à materialidade, a obra apresentava um sério problema quanto aos 

desvios ortográficos, como expõe o prefácio da segunda edição2. Apesar disso, a recepção não 

foi afetada, o que nos leva a concluir que tais desvios não foram capazes de enodoar a obra. 

Ao contrário disso, seu sucesso foi imediato, tanto que, de acordo com esse prólogo, a 

primeira tiragem de 5.000 (cinco mil) exemplares esgotou-se em menos de um mês. Desse 

modo, pouco tempo depois a edição seguinte, agora com 60 (sessenta) contos, estava à 

disposição do público, de forma que, em 17 de setembro daquele ano, na Gazeta de Notícias, 

já circulava um anúncio de venda.3 

O prefácio mencionado ainda nos informa sobre a presença de novos elementos na 

obra, afora as correções que foram realizadas: 

 

Reeditanto-os fizemol-o com todo o cuidado possivel, de modo a apresentar 

um livro que corresponda á extraordinaria aceitação que tem tido, e que terá, 

porque a procura de exemplares prossegue sempre com o mesmo 
açodamento.  

De facto, como verá o público a presente edição, expurgada dos erros que 

eivavam a primitiva, está consideravelmente augmentada e refundida – 
novas historietas foram acrescentadas, e muitas vinhetas intercaladas no 

                                                             
2 Tivemos acesso ao referido prefácio no Gazeta de notícias, ANO XXI, n. 3, 03 jan. 1895, p. 6. Disponível em: 

<http://memoria.bn.br>. Acesso em: 14 mar. 2018. 
3 O anúncio circulou no jornal fluminense Gazeta de notícias, ANO XX , n. 259, 17 set. 1894, p. 3. 
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texto, para mais diversão e entretenimento das crianças, a quem o livro é 
destinado. (GAZETA DE NOTÍCIAS, ANO XXI, n. 3, 03 jan. 1895, p. 6, 

grifos nossos). 

 

O processo de revisão da obra revela o reconhecimento de falhas da primeira edição de 

Contos da Carochinha, como explicita o editor no prefácio da obra, por outro lado demonstra 

também a preocupação com o público destinatário. A diversificação da obra com o acréscimo 

de contos e a inclusão de vinhetas indicam a atenção quanto à recepção. A Livraria Quaresma, 

por meio de seu editor e do organizador da coleção, queria conquistar o gosto de leitor 

infantil, para tanto aproximava o texto do público abrasileirando-o, reeditava seus livros 

revisando-os, investia em publicidade, tudo visando, de acordo com Leão (2007), à criação de 

uma recepção própria e, evidentemente, por razões econômicas. 

Com essas estratégias para atingir o público leitor e investimento mercadológico,  

êxito de vendas se repetiu. Segundo o prefácio da terceira edição divulgado pela Gazeta de 

Notícias, mais adiante apresentado, mais 5.000 (cinco mil) exemplares esgotaram-se 

novamente, em pouquíssimo tempo, e, assim, no mesmo ano, era publicada a terceira edição 

da obra, que, em 15 de dezembro de 1894, Gazeta de Notícias anunciava. 

Comparando o índice da primeira e da terceira edição divulgados na Gazeta de 

notícias4, verificamos que houve modificações entre as obras quanto aos títulos, bem como 

supressões. Por exemplo, os contos ―Cocota‖ ou ―A menina desobediente‖, ―A justiça de 

Carlos Magno‖, ―Os meninos na mata‖, ―O irmão e a irmão‖ desapareceram do índice. Outras 

alterações comprovadas foram: a modificação no título do conto ―Os infortúnios do alfaiate 

João‖ para ―O caiporismo do alfaiate João‖; e a adição das seguintes narrativas: ―O 

chapeuzinho vermelho‖, ―Os meninos vadios‖, ―A gratidão da serpente‖, ―O veadinho 

encantado‖5, ―João Felpudo‖, ―Pedro Malazarte‖, ―A moura torta‖, ―A baratinha que se casou 

com o Sr. Ratinho‖, ―Os três cabelos do diabo‖, ―A baba do passarinho‖, ―O gato de botas‖, 

―O Barba Azul‖, ―O castigo da bruxa‖, ―A vida do gigante‖, ―As três maravilhas‖, ―Pele de 

urso‖ ou ―O pacto com o diabo‖, ―A quem Deus ajuda...‖, ―A bela adormecida no bosque‖, 

―Aladim‖ ou ―A lâmpada maravilhosa‖, ―Os príncipes com estrelas de ouro na testa‖, ―O 

                                                             
4 O índice da primeira edição de Contos da Carochinha foi publicado na Gazeta de notícias, ANO XX, n. 165, 

15 de jun. 1894, o índice da terceira edição foi publicado no mesmo periódico, ANO XXI, n. 3, 03 jan. 1895. 
5 Os primeiros quatro contos citados como adições foram, provavelmente, acrescentados na segunda edição de 

Contos da carochinha, já que não contam como inéditos da terceira edição, de acordo com o anúncio do 

periódico mencionado. São enumerados como contos inéditos da terceira edição, ainda conforme o periódico, os 

contos seguintes aos quatro primeiros a que nos referimos no início desta nota. 
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tapete, o óculo e o remédio‖, ―O diabo e o ferreiro‖, ―A formiguinha‖, ―O homem de 

mármore‖, entre outros não apresentados pelo periódico6. 

Tais alterações derivaram, possivelmente, do fato da primeira edição de Contos da 

Carochinha ter sido editada às pressas como, anos mais tarde, Figueiredo Pimentel, em O 

Paiz, declara em defesa de sua obra contra as declarações de Júlia Lopes de Almeida, as quais 

criticavam a falta de cuidado na escrita dos contos. Esse fato deve ter sido somado à questão 

de o volume seguinte da Biblioteca Infantil não ter alcançado o número de contos suficientes 

para sua publicação, de forma que certamente provocou Quaresma a opção por renovar o 

Contos da Carochinha, acrescentando outras narrativas, a fim dar novos ares à obra, 

garantindo, assim, o gosto de seu público diante de novas obras lançadas pela concorrência 

naquele momento. 

Embora não tenhamos encontrado estudos ou críticas nos periódicos tratando de tais 

alterações, acreditamos que estas não foram provocadas pela exigência dos leitores, já que, 

como afirmamos anteriormente, reedição após reedição o livro continuava se esgotando em 

pouco tempo. Nesse sentido, o prefácio da nova edição divulgado, em 03 de janeiro de 1895, 

na Gazeta de notícias, festejava o sucesso na recepção da obra pelo público leitor até então 

obtido: 

 

Poucos livros no Brasil tem conseguido o exito assombroso dos Contos da 

Carochinha. Duas edições de 5.000 exemplares cada uma foram vendidas 

totalmente em pouco tempo. É a prova mais cabal da sua aceitação por parte 
do publico. É o maior elogio que se póde fazer á obra. [...] (GAZETA DE 

NOTICIAS, ANO XXI, n. 3, 03 jan. 1895, p. 6). 

 

De igual modo, a coluna ―Bibliografia‖, do periódico O Fluminense, que circulou em 

03 de julho de 1896, trouxe uma crítica sobre Contos da Carochinha, assinada por Alfredo 

Azamor (1894-1905), na qual considera a obra da Livraria Quaresma como a mais editada no 

Brasil, após Contos do Cônego Schimith¸ da Editora Garnier, traduzida por Nuno Alvares. 

Como para ressaltar a obra de Quaresma, o crítico ressalta que o grande número de edições  

da obra da Garnier se deu em razão de haver ―[...] constante pedido do Estado do Rio de 

Janeiro, que adoptou aquelle trabalho [no caso, Contos do Cônego Schimith] para livro de 

leitura nas escolas primarias.‖ (O FLUMINENSE, ANO IX, n. 3078, 03 jul. 1896, p. 1). 

Diferentemente desse apoio político, as sucessivas edições de Contos da Carochinha, 

                                                             
6 Após o último título, a nota da Gazeta de notícias apresenta ―etc., etc.‖. 
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conforme o crítico, davam-se ―[...] por expontanea sympathia popular o que dispensa outros 

elogios ao trabalho.‖ (O FLUMINENSE, ANO IX, n. 3078, 03 jul. 1896, p. 1). 

Azamor também celebrava a décima segunda edição do livro, publicada pouco mais de 

dois anos após a sua primeira edição, em junho de 1894. Além de ressaltar o feito alcançado 

pela obra, reconhece a sua importância como de estimado serviço prestado à instrução das 

crianças, deixando, deveras, registrados os merecidos aplausos destinados a Figueiredo 

Pimentel pelo modo que desempenhou seu trabalho: 

 

Os Contos da Carochinha deram um verdadeiro sucesso de livraria e 
mostraram de modo positivo as sympathias do publico por esse genero de 

livros. Sirva-lhe esse livro de primeiro pharol; oriente-se o talentoso jovem 

nessa gloriosa senda e nunca se arrependerá do emprego da sua atividade, 

porque, como já verificou, alem do fructo da consciencia satisfeita por ter 
prestado serviço á iluminação dos espíritos, póde retirar compensação em 

moeda e não pequena. (O FLUMINENSE, ANO IX, n. 3078, 03 jul. 1896, 

p.1). 
 

A obra de fato agradou à crítica, ao público leitor brasileiro, inclusive, os adultos, pois 

―[c]omo bem disse o nosso companheiro Arthur Azevedo, embora destinadas ás crianças, os 

velhos lêem com prazer aquellas belas narrações.‖ (O PAIZ, ANO X, n. 4396, 21 ago. 1894, 

p. 2). Esse entendimento, no entanto, não foi pacífico, tendo em vista que a escritora Júlia 

Lopes de Almeida (1862-1934), por exemplo, não tenha se encantado pela obra.  

Na coluna ―A moda‖, de O Paiz¸ a qual a autora assinava fazendo uso do pseudônimo 

Ecila Worms, em 20 de janeiro de 1899, teceu alguns comentários acerca da obra infantil de 

Figueiredo Pimentel suficientes para tocar o brio do autor. Na coluna, a escritora acusa o livro 

de ter ―phrases barbaras‖, ―linguagem mastigada‖, ―erros, erros, erros e mais erros [que] 

criçavam todo o livro, tirando-lhe a graça natural da fantasia, tornando um livro de deleite em 

um livro de perversão.‖ (O PAIZ, ANO XV, n. 5220, 20 jan. 1899, p. 1).  

Os comentários de Júlia Lopes de Almeida não passaram despercebidos a Pimentel. 

Em 26 de janeiro, no mesmo periódico, o autor de Contos da Carochinha, em defesa de sua 

obra, ressaltou a enorme aceitação da primeira edição – publicada em folheto e limitada a 200 

(duzentas) páginas –, que se esgotou em 20 (vinte) dias após a publicação. Diante disso, 

foram-lhe encomendados mais 20 (vinte) contos, para compor a nova edição de 323 (trezentos 

e vinte e três páginas), cujo cuidado tipográfico, de acordo com o autor, fez com que 

demorasse meses para, enfim, ser veiculado. Afora, a conquista nas vendas em tão pouco 

tempo, o escritor argumenta, entre outras tantas alegações levantadas na nota, o número de 
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obras de sua autoria escritas para o público infantil que obtiveram igual sucesso ao de Contos 

da Carochinha. 

Embora não tenhamos conhecimento sobre a edição de Contos da Carochinha a que 

Júlia Lopes de Almeida se referiu em sua coluna, é importante notarmos que os erros 

ortográficos, de fato, ocorreram na primeira edição, visto que no prefácio consta de assumir 

expressamente a responsabilidade dos efeitos do aligeiramento de sua impressão. Todavia, é 

inequívoco o reconhecimento de que a obra infantil do romancista macaense foi muito bem 

recepcionada, assim como as demais publicadas posteriormente. Tal fato deve-se pela quebra 

de paradigmas que as produções de Figueiredo Pimentel operaram na estética do gênero 

literário para crianças. Nesse norte, Zilberman (2016, p. 37) pondera que, até então, as obras 

infantis ―[...] parecem não ter conseguido – provavelmente porque não o desejassem – fugir 

do enquadramento pedagógico. Destinadas a crianças, algumas optaram de imediato pelo 

mercado escolar, outras acabaram por ser adotadas para o uso em sala de aula.‖, mas esse 

panorama, ainda de acordo com a autora, foi alterado com a publicação das obras da 

Biblioteca Infantil, da Livraria Quaresma, visto que, além de abrasileirar a literatura infantil, 

trouxe também como objetivo uma leitura de deleite para as crianças. 

Falamos em ―também‖, pois, nesse período, a literatura infantil – mesmo os contos 

adaptados, recolhidos e/ou traduzidos de Figueiredo Pimentel –, ainda estava fortemente 

aliada à educação escolar e aos princípios moralizantes, como podemos perceber a partir da 

leitura da dedicatória assinada pelo autor em Contos da Carochinha: ―São histórias para 

crianças, mas todas têm um fundo moral, muito proveitoso, ensinando que a única felicidade 

está na Virtude, e que a alegria só vem de uma vida honesta e serena.‖ (PIMENTEL, 

[1894]/1958a, n.p.). No mesmo sentido, o prefácio da vigésima quinta edição, publicada em 

1958, assim enuncia: ―O público, os educadores, as mães de família, têm escolhido de 

preferência os Contos da Carochinha, reconhecendo que as crianças só podem encontrar nêles 

uma boa leitura, útil e agradável ao mesmo tempo.‖ ([EDITOR], 1958a, p. 9). 

Aproximadamente nove anos após ao lançamento da primeira edição de Contos da 

Carochinha, ainda tinha repercussão e seu valor se consolidava. A obra de fato chegara para 

romper com a tradição de leituras para a infância estritamente pedagógicas. Os livros da 

Biblioteca Infantil voltavam-se mais para a diversão que ao pedagogismo. Muito embora, 

ainda seguindo os moldes dos contos clássicos europeus, prezasse pela modulação do caráter 
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com narrativas de fundo moral e edificante, não se pode negar a importância da obra para o 

nascimento da literatura infantil brasileira.  

 

Considerações Finais 

 

Em um cenário em que predominavam na literatura destinadas às crianças brasileiras 

edições de obras estrangeiras, notadamente em língua francesas e em português lusitano, a 

falta de proximidade vocabular, e até mesmo cultural, causava problemas na recepção. Em 

razão disso, era premente a publicação de obras nacionais com as quais a infância brasileira 

pudesse se identificar e mesmo compreender de um modo mais espontâneo. Nesse contexto, 

Figueiredo Pimentel dedicou-se a reunir contos clássicos como os de Perrault, dos irmãos 

Grimm, de Andersen, além de histórias da tradição portuguesa e das contadas pelas negras 

amas de leite. 

Esse papel desempenhado pelo escritor macaense promoveu a sua inserção na 

historiografia da literatura infantil nacional, quando trata dos primórdios dessa literatura. 

Embora seja reconhecido nesse aspecto, percebemos que tais referências são breves quando 

comparadas à sua importância para a compreensão do contexto e das características de sua 

obra, especialmente no tocante à nacionalização da literatura infantil. 

Este trabalho, visando fazer jus ao fazer histórico realizado por Figueiredo de 

Pimentel, traz à tona os seus feitos relacionados à história da literatura e de leitores no país. 

Constatamos, durante os estudos, que Figueiredo Pimentel não apenas nacionalizou a 

literatura infantil brasileira como apresentou sinais de necessidade de mudanças em apresentar 

esse bem cultural às nossas crianças. Nessa perspectiva, mediante o projeto de Pedro 

Quaresma para a Biblioteca Infantil, Pimentel pôde compor uma coleção destinada às 

crianças, que, apesar da proximidade com a literatura escolar, já esboçava uma literatura 

infantil autônoma e dotada de características estéticas próprias, fazendo surgir um ambiente 

propício de produção literária para os seus sucessores. 
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A VARIAÇÃO DIATÓPICA NO LÉXICO DA MATA SUL DE PERNAMBUCO 

     

Edilene Maria Oliveira de Almeida 

         FAMASUL-PE 

 

Introdução 

 

A variação diatópica ou geográfica etimologicamente veio do grego dia – através de; 

topos – lugar, compreende-se as diferenças de uma  mesma língua que se manifesta na 

dimensão do espaço no qual é falada em diferentes regiões de um mesmo país ou em 

diferentes países, no caso da lusofonia, ou seja, os países que falam a língua portuguesa. 

O estudo da variação diatópica quando se trata da língua portuguesa, leva a comparar 

as variedades do português falado na Europa: Portugal, Ilha da Madeira, Arquipélagos dos 

Açores; África: Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, arquipélago de Cabo Verde, ilhas de 

São Tomé e Príncipe; Índia: Diu, Damão e Goa; China: Macau; Oceânia, Malásia: parte 

ocidental da ilha de Timor. Todas estas variações ocorrem por razões histórica-sócio-política-

econômicas. Elas se processam no plano horizontal da língua, ocorrem na concorrência das 

comunidades linguísticas, porquanto responsáveis pelos chamados regionalismo, oriundos de 

dialetos transformados em falares locais. 

Justifica-se que a procedência das formas dialetais, foram originadas de vocábulos 

latinos tradicionais, e transformados no latim ibérico, consequentemente transplantados para o 

Brasil, diatopicamente modificados em falares nas regiões. 

 

Língua/dialeto/falar e as estruturas linguísticas 

 

 Diante de vários conceitos de língua entre linguistas e dialetólogos, o mestre de 

Genebra – Saussure, (1995, p. 17), assim se pronuncia há quase 100 anos: A língua ―é ao 

mesmo tempo, um produto social da faculdade de linguagem e um conjunto de convenções 

necessárias, adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade nos 

indivíduos‖. Saussure mostra a língua enquanto sistema, fazendo parte do social como meio 

de comunicação. Em se tratando, a capacidade de linguagem, de uma faculdade inerente ao 
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indivíduo, fica notório que a sua concepção de língua foi sempre um norte para os sucessores, 

e continua em vigor nos nossos dias.  

  

O linguista encontra dificuldade para a conceituação de língua em decorrência da 

imensa variedade de que se reveste a língua e da rápida modificação com que se diferencia. A 

este respeito, Câmara Jr. (1985 p. 7) assim se expressa:  

 

Há uma diversidade de ordem geográfica, no espaço ou horizontal, e outra, 
vertical, de ordem social, em função das classes da sociedade e das 

interferências entre elas. A diferenciação no espaço cria o problema de 

distinguir entre língua e dialeto, que nem sempre os próprios linguistas têm 
resolvido de maneira uniforme, coerente e decidida.  

 

E mais adiante coloca:  

 

Nestas condições, a língua fica sendo, como unidade, uma estrutura ideal, 
que apresenta em si os traços básicos comuns a todas as suas variedades. É a 

invariante abstrata e virtual, sobreposta a um mosaico de variantes concretas 

e atuais. 

 

Para Câmara (1995), a língua tem a sua estrutura básica, de onde condiciona as 

variações sem afetar o significado do léxico padrão. Esta ―invariante abstrata e virtual‖ é a 

língua da civilização, em que o conceito de língua se realiza melhor, no que se concebe a base 

da língua escrita ou língua literária e da língua com norma rígida, que reduz a variabilidade e 

serve de modelo, por exemplo, é a língua da escola que veicula a correção.  

Aragão, (p. 2), assim se pronuncia: ―Sabe-se que a língua é um todo homogêneo, 

composto de partes heterogêneas que, reunidas, constitui a estrutura desse todo. O princípio 

da variedade na unidade é uma realidade que não se pode desconhecer‖. Aragão acredita que 

a língua é intrinsicamente heterogênea. 

Entretanto, língua e dialeto fazem parte do mesmo sistema diante das diversidades 

existentes no plano histórico da língua. Por conseguinte, em uma língua histórica, há três tipos 

fundamentais de diferenças internas ou diassistema: 1) diferenças diatópicas (termo proposto 

por Flydal) ou diferenças de espaço geográfico; 2) diferenças diastráticas (termo proposto por 

Flydal) ou diferenças entre os estratos socioculturais de uma mesma comunidade; 3) 

diferenças diafásicas (termo proposto por Coseriu) ou diferenças entre os tipos de 

modalidades expressivas, de estilos distintos conforme as circunstâncias em que realizam os 

atos de fala. Acrescentam-se a esses três tipos as diferenças etárias, geracionais. 
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As diferenças diatópicas, diastráticas e diafásicas correspondem a três tipos de 

subsistemas que contêm internamente intenção homogênea garantida pela soma dos traços 

linguísticos coincidentes. A partir dessas coincidências pode-se dizer que existem: a) as 

unidades sintópicas, que são percebidas mais comumente como dialeto; b) as unidades 

sinstráticas, as de estratos sociais; c) as unidades sinfásicas, ou de estilo de língua. 

Certamente, observa-se que, em cada unidade sintópica ou dialeto de determinada 

região, pode haver diferenças diastráticas (socioculturais) ou diafásicas (de estilo); em cada 

unidade sinstrática, por exemplo, a linguagem culta, há diferenças diatópicas (regionais e 

diafásicas de estilo), e em cada unidade sinfásica, por exemplo, na linguagem familiar, formal 

e literária, há diferenças diatópicas e diastráticas. 

Em tudo isso fica evidente a complexidade de um sistema linguístico e toda a variação 

nela contida. Desse modo, observa-se que dialeto é a própria língua. Não existem limites 

rígidos entre as línguas, uma vez que toda língua histórica é composta por um conjunto de 

dialetos. A diferença entre língua e dialeto é uma diferença de status históricos, como bem 

define Coseriu (1982, p. 11,12): 

 

[…] o termo dialeto, enquanto oposto a língua, designa uma língua menor 
incluída em uma língua maior, que é, justamente uma língua histórica (ou 

idioma). Uma língua histórica – salvo casos especiais – não é um modo de 

falar único, mas uma família histórica de modos de falar afins e 

interdependentes, e os dialetos são membros desta família ou constituem 
famílias menores dentro da família maior. 

 

 Assim, ―dialetos‖ podem denominar tanto a variedade falada numa região do país 

quanto a usada por cada um dos segmentos que constituam os traços que as particularizam, 

isto é, as normas que as caracterizam. Dessa forma, afirma-se que o que faz com que uma 

variedade passe a ser considerada como língua é uma decisão puramente política. 

Dialeto seria um sistema de sinais de uma língua comum, viva ou desaparecida com 

uma concreta delimitação geográfica, mas sem uma forte diferenciação diante das outras da 

mesma origem. De modo secundário, poder-se-iam também chamar de dialetos ―as estruturas 

linguísticas, simultâneas de outra, que não alcançam a categoria de línguas‖. (DUBOIS  et al, 

1993, p.183-184) 

Na sequência, vejamos o que diz Coutinho (1974, p.28): 

 

Em sua origem, toda língua é um dialeto, que, por circunstâncias várias, 
consegue. Assim, o italiano foi a princípio o dialeto da Toscana; o espanhol, 

o de Castela; o francês, da Ilha de França. Língua e dialeto são, pois, termos 
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relativos. O italiano, o francês, o espanhol, o português, etc., que, tomados 
separadamente, constituem verdadeiras línguas, com relação ao latim, não 

passam de simples dialetos. 

                   

Portanto, Mattoso apud Aragão (2009) faz um resumo exemplar das concepções dos 

dialetólogos do que seria língua, dialeto e falar, dizendo que os dialetos do ponto de vista 

linguístico são falares que apresentam traços linguísticos fundamentais. No entanto, 

acrescenta-se nos traços linguísticos um conceito extralinguístico de ordem psíquica, social ou 

política que, conjugando a um falar comum na comunicação e a uma língua culta superposta 

aos dialetos, já não se têm dialeto, porém línguas distintas. 

Falar, segundo Câmara Jr. (1968, p. 151), são ―Línguas de pequenas regiões, através 

de um território linguístico dado que se distinguem uma das outras por oposições superficiais 

dentro do sistema geral de oposições fundamentais que reúne todas numa língua comum‖. 

Para este estudioso, o falar faz parte do sistema da língua, porém se diferencia diante do 

isolamento dos falantes com outras regiões, gerando falares específicos e consideráveis 

estanque de inovações. 

O falar é resultante de uma expansão da língua comum, fato distinto da bimilenaridade 

do latim em solo lusitano, onde ocorreu, ao longo de alguns dos séculos, falta de contatos e 

não uma expansão gradativa de uma língua comum. Segundo Elia (1962, p.64), com relação 

ao isolamento de uma comunidade por ausência política, assim se expressa, 

 

[…] vai tomando colorações locais de acordo com as condições geo-

humanas de cada […]. A colonização, como pronunciada distância cultural 
entre metropolita e indígenas, não produziu os mesmos efeitos linguísticos 

que a romanização, resultante de uma conquista pelas armas e de uma 

assimilação parcial dos povos vencidos. As condições linguísticas da 
România não se podem, portanto, equiparar às da América. Por isso, é 

comum e legítimo aludir a dialetos […], mas a essa denominação é 

preferível, entre nós, o termo falar. 

 

Falar seria a peculiaridade expressiva própria de uma região, que distingue um grupo 

humano do outro e não apresenta o grau de coerência alcançado pelo dialeto. 

Concernente à designação dialeto, hoje, ampliou-se demais o seu campo semântico, 

em qualquer variação na língua quer seja de natureza horizontal, quer seja vertical. Como 

afirma Dino Preti (2000, p. 24), ―as variações ocorrem num plano horizontal da língua, na 

concorrência das comunidades linguísticas, sendo responsáveis pelos chamados 

regionalismos, provenientes de dialetos ou falares locais‖. 
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Conclui-se, portanto, que dialeto vem a ser o desvio na estrutura morfossintático e o 

falar é o desvio superficial na estrutura fonética e léxica. 

 

Sucinta amostra diatópica do léxico da Mata Sul 

 

AUMARIO – ARMARO: Armário – móvel que se destina a guardar objetos. Do latim 

armarium –i. 

ARMUNÇÁ – AMUÇÁ: almoçar – refeição usualmene feita no início da tarde. Do antigo 

português almorço, derivado do latim vulgar admordium, de admordere ‗começar a 

morder‘. 

ARRETADO: bom, furioso. Do latim arrepare, de arreptus, particípio de arripere, fazer 

retornar, sustar a marcha de. 

ANCHA: alegre, satisfeita. (Do latim amplus-i) – largo, amplo. 

ADISPOI: depois – (do latim de post) esta forma alterna com depois desde os primórdios da 

língua. Não explicação clara para elas, nem para o aparecimento do i. A prótese do a era 

comum no século XIII ao XV. 

AIGUMA: alguma ‗entre dois ou mais‘. Do lat. alicunus (< alliquis + unus), clássico 

ANSIM: assim< assi – do lat. ad sic. A vogal nasalizou-se mais tarde por influência se si que 

passou a sim. 

ANDAÇO: de origem controvérsia; a hipótese mais viável é a disenteria que liga o vocábulo 

português ao lat. ambitare do clássico ambire ‗dar voltas, rodear‘. 

ANTONCE: então (do lat. clássico in tunc).  

AVIA: apressa--se, rápido ((Do lat. via),  caminho, do verbo aviar. 

ACULÁ: ali (Do lat. ad illic) ‗naquele lugar‘. 

AGÚIA: agulha ‗que tem ponta‘ instrumento que serve para coser. Do lat. acucula, dim. De 

acus, us. 

ARVE, AIVE, AUVORE: árvore – do lat. arbor – ǒris. ‗Vegetal lenhoso, cujo caule 

chamado tronco, só se ramifica bem acima do nível do solo‘. 

AGUEM: alguém (do lat. aliquem). Alguma pessoa. 

ARRIBA: para cima (do lat. ripa—ae). Ribeira, margem elevada de um rio. Ribanceira, 

ribeira. 

ABEIA: abelha. Cobrador de transporte alternativo. (Do lat. apicula-ae). Inseto  himenóptero 

da família dos apideos. 

LOITEI: lutar (do lat. loctare). 

ASSONHEI: sonho (do lat. sǒmniare). Sequência de fenômenos psiquico que 

involuntariamente ocorrem durante o sono. 

AIMA: alma (do lat. anǐma-ae). Essência imaterial imaterial do ser humano, espírito. 

BÃO: bom – bondoso, benévolo, benigno. (Do lat. bonus, bona). 

BAIBA: barba cabelos do rosto do homem. (Do lat. barba-ae). 

CARECE: precisar de, não ter, necessitar. (Do lat. vulgar carescěre, derivado do lat. 

carere). 
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CRUI: cruz – antigo instrumeno de madeira, constítuído por dois madeiros, um atravessado 

no outro, em que se amarravam ou pregavam os condenados à morte. (Do lat. crux, cruxis). 

ZOIU, ZOI: olho – (Do latim oculum, i). 

URSO: amante, traição. Animal da família dos usideos. (Do lat. ursus, i). 

OINBU; ônibus –veículo automóvel para transporte público de passageiros. Do lat. dativo 

plural  omnibus (de omnis, e). 

MULÉ, MUIÉ, MUIÊ: mulher – pessoa do sexo feminino. (Do lat. mǔlier, mǔliěris). 

MACHO: valente, brabo, cabra da peste. (Do lat. masculus, us). Do sexo masculino. 

PITOCA, BIMBA, CIPÓ, MANGOTE: pênis – órgão copulador do macho. (Do lat. penis, 

is). 

 

 

Considerações Finais 

 

Este trabalho é fruto de uma pesquisa em andamento para a elaboração do ―Dicionário 

do Falar da Mata Sul de Pernambuco‖. Tem como objetivos: registrar as variantes léxicas 

encontradas na região pesquisada; analisar o caráter multidialetal do latim ao português do 

Brasil e oferecer embasamento para o aprimoramento do ensino-aprendizagem da língua 

portuguesa. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, Edilene M. O. de. Realidade da língua portuguesa na zona meridional da Mata 

Sul Pernambucana. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE LÍNGUA PORTUGUESA -  6º, 

1998, São Paulo. IP-PUC-SP, 2002, p. 265-290. 

 

ARAGÃO, Maria do Socorro Silva de; MENEZES, Cleusa Palmeira Bezerra de. Atlas 

Linguístico da Paraíba: cartas léxicas e fonéticas. Brasília: UFPB/CNPq, 1985. v. 1. 

 

______. Variação Semântico-Lexical em Atlas Nordestinos. Artigo, p.2. 

 

BLUTEAU, R. Vocabulário portuguez e latino v.10. Comimbra: Colégio das Artes da 

Companhia de Jesus, 1728, p. 16. 

 

CARDOSO, Suzana Alice Marcelino. Para uma delimitação de áreas dialetais no Brasil. In: 

Congresso Internacional da ABRALIN I. Atas. Salvador/BA/ABRALIN, 1996. 

 

CAMACHO, Roberto. A variação linguística. In: Subsídio à proposta curricular de língua 

portuguesa para 1º e 2º graus, coletânea de textos. São Paulo: SE/CENP, 1987. v.3. 

 



 
 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

1421 

 

CÂMARA, J. Mattoso Jr. História e Estrutura da Língua Portuguesa. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Padrão, 1985, p. 7. 

 

COSERIU, E. La Geografia Linguística. Montevidéu. Universidad de la República, 1950, p. 

11-12. 

 

CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. 

edição. Lisboa: Edição João Sá da Costa, 1986, p. 4, 49.] 

 

DUBOIS et al. Dicionário de Linguística. 9. ed. São Paulo: Cultrix, 1993, p. 185, 186. 

 

ELIA, Sílvio. A unidade linguística do Brasil: condicionamentos geoeconômicos. Rio de 

Janeiro: Padrão, 1979. 

 

FERREIRA, Carlota; CARDOSO, Suzana. A Dialetologia no Brasil. São Paulo: Contexto, 

1994. 

 

JARDIM JÚNIOR, D. Dicionário de Expressões em Latim: usadas no Brasil. São Paulo: 

Ediouro, 1988. 

 

KOCH, Walter; KLASSMANN, Mário Silfredo; ALTENHOFEN, Cléo Vilson. Atlas 

Linguístico-Etnográfico da Região Sul do Brasil-ALERS: cartas fonéticas e 

morfossintáticas. Porto Alegre/Florianópolis/Curitiba: UFRGS/UFSC/UFPR, 2002. 

 

PRETI, Dino. Sociolinguística os níveis de fala. 9. ed. 1. reimpr. São Paulo: edusp, 2003, p. 

24. 

 

SAUSSURE, F. de. Curso de Linguística Geral. Tradução de: Antônio Chelin, José Paulo 

Paes e Izidoro Blikstein. 20. ed. São Paulo: Cultrix, 1995. 

 

SILVA NETO, Serafim da. Introdução ao Estudo da Língua Portuguesa no Brasil. 4. 

edição. Rio de Janeiro: Presença, 1974. 

 

______. Manual de Filologia Portuguesa. 3. ed. Rio de Janeiro: Presença, 1977, p. 19. 

 

SILVA, Rosa Virgínia Mattos. ―O português são dois …‖ Novas fronteiras, velhos 

problemas. São Paulo: Parábola Editorial, 2004. 



 
 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

1422 

 

ALSCE: UM ATLAS LINGUÍSTICO EM CONSTRUÇÃO 

 

Fabiana dos Santos Lima 

(UFC-URCA) 

 

Introdução 

  

O artigo tem como objetivo demonstrar a dinâmica de variação linguística dos Sertões 

Cearenses através da construção de um atlas linguístico que represente dados geolinguísticos 

destacando o léxico e a morfossintaxe da língua falada nessa mesorregião do Ceará. Tais 

registros devem ser representados por meio de cartas linguísticas a partir inquéritos 

produzidos por meio de entrevistas gravadas.  

Esse estudo é realizado de acordo com os processos teóricos e metodológicos 

presentes no Projeto ALIB (CARDOSO, 2013) dentro das concepções de Dialetologia, de 

Geolinguística e de Sociolinguística, apresentados por Aragão (1998) e Câmara Jr. (2004), 

dentre outros. Os dados devem ser examinados com o propósito de comparação das 

linguagens encontradas tendo como fundamentação as variações lexicais e morfossintáticas da 

língua falada em oposição à linguagem padrão de determinada região.  

Dessa forma, a pesquisa tem 09 pontos de inquéritos que se encontra com base no 

QSL do Projeto ALIB (CARDOSO, 2013). Nessa perspectiva, conclui-se que o Atlas 

Linguístico dos Sertões Cearenses (ALSCE) permite ser objeto para o estudo das variações 

linguísticas, entendendo a dinâmica de línguas e comportamento em que a mesma se insere 

nos sertões; esse atlas pode ser não só um mecanismo colaborador para a história da língua, 

com também dados importantes para o ensino de Língua Portuguesa nas séries iniciais. 

 

Fundamentação teórica 

 

Não há nada mais puro e genuíno na identificação da origem de um falante do que sua 

fala. Comumente identificamos cearenses, recifenses, baianos, paulistanos mineiros, cariocas, 

paraenses e gaúchos simplesmente pela fala. 
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Essa mesma situação é facilmente percebida no interior de cada estado. Exemplo disso 

a diferença entre a região litorânea e a centro-sul do Ceará, onde a diferença fonológica entre 

o t [ t ], [ tᶘ] e o d [ d ], [ dz ] é notável. 

Esse fenômeno é registrado por Aragão (1998) quando a autora explicita que o QFF², 

entre outras coisas, procura explicar a realização de determinados fenômenos em diferentes 

regiões, a saber: 

 

A palatização das consoantes /t, d/ em [tᶘ, dz] antes da vogal anterior / i / ou 
depois da semivogal anterior / y / estudada pelas equipes dos Atlas 

Linguísticos da Bahia, Minas Gerais, Paraíba, Sergipe e Paraná, é 

considerada uma marca dos Estados do Rio de Janeiro, Ceará e parte de 
Minas Gerais. (ARAGÃO, 1998, p.109) 

 

Essa diferença é causa de relativo preconceito entre os falantes da capital e do interior, 

em que a realização dos sons [tᶘ, dz] são prestigiados entre os litorâneos, enquanto os outros 

[t, d] são estigmatizados. 

Com base nesta evidência, o ALSCE foi pensado com o objetivo de documentar a 

linguagem regional falada nos municípios dos Sertões Cearenses, levantando-se a hipótese de 

que o falar dos sertões cearenses tem marcas lexicais e morfossintáticas próprias da região, 

apresentando variações, além de diatópicas, diastráticas ou socioculturais. 

Dessa forma, poderemos distinguir o falar próprio do Estado, com base na definição 

de Câmara Jr (2004) entre dialeto e língua: 

 

Do ponto de vista puramente linguístico, os dialetos são falares regionais que 
apresentam entre si coincidência de traços linguísticos fundamentais. 

Entretanto, ao 2 Questionário Fonético-Fonológico. Conceito linguístico se 

acrescenta em regra um conceito extralinguístico de ordem psíquica, social 
ou política, isto é, a) a existência de um sentimento linguístico comum, b) a 

existência de língua culta, superposta aos dialetos, que assim ficam limitados 

ao uso cotidiano, sem maior expressão cultural ou literária; c) a 

subordinação política das respectivas regiões como partes de um estado 
político nacional. Quando se verificam essas condições extralinguísticas, 

mas não a coincidência dos traços linguísticos essenciais, já não se tem 

dialetos, mas línguas distintas (CÂMARA Jr, 2004, p. 95). 
 

No entanto, não podemos atingir esse objetivo sem um método empírico que alicerce 

essa empreitada. Com isso, entendemos como é grande a importância da Geolinguística para o 

desenvolvimento deste tipo de pesquisa, uma vez que a mesma, com o intuito de superar essas 

adversidades e demonstrar que pode também se adaptar à nova realidade, faz uma reavaliação 

de seus métodos, incorporando técnicas de outras ciências como a Sociolinguística, a 
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Pragmática, a Psicolinguística e a Linguística de contato, demonstrando que o mais empírico 

dos métodos jamais poderia se tornar obsoleto. 

Geolinguistas como Radtke e Thun (1999) foram determinantes para a alavancagem 

das novas formas de se fazer pesquisa dialetológica nos dias de hoje, incentivando aos novos 

pesquisadores a se aventurarem pelas veredas dialetais. O direcionamento que deram aos 

estudos dialetais primam por uma geolinguística multidimensional que vai além da variação 

diatópica e acrescenta a seus estudos os parâmetros diastráticos e diafásicos.  

Desde então, a principal variação da geografia linguística, pela qual, se faz jus seu 

nome, a diatópica, vem constantemente sendo ampliada, ultrapassando os limites políticos, 

em busca dos limites linguísticos. Podemos exemplificar com a elaboração do projeto ALIB 

que seguiu essa linha, colocando como um de seus objetivos específicos a intenção de 

―estabelecer isoglossas com vistas a traçar a divisão dialetal do Brasil, tornando evidentes as 

diferenças regionais através de resultados cartografados em mapas linguísticos e de estudos 

interpretativos de fenômenos considerados.‖ (CARDOSO, 2013, p. 32) 

Sabemos que as funções da Geolinguística perpassam a coleta e registro de materiais 

linguísticos através de Atlas que confirmam hipóteses, põem em evidência novos fatos e 

contribuem para esclarecer e modificar uma série de problemas que antigamente eram de 

difícil solução.  

Os Atlas linguísticos possuem vantagens que as pesquisas dialetais não têm por 

permitir que se comprove a existência de uma forma, que se tenha induções de índole 

histórica e de caráter geral a respeito da mesma e que se façam importantes deduções no 

campo da comparação linguística. Assim a Geolinguística ―mostra, por um lado, o constante 

jogo dialético entre inovação e conservação, entre criação individual e tradição, e, por outro, o 

jogo entre o ato individual e norma social, entre heterogeneidade e homogeneidade‖. 

(COSERIU 1982, p.105).  

Ainda, segundo Coseriu (1982), os Atlas linguísticos são coleções cartográficas de 

material linguístico e fazem parte da geografia linguística que considera não só o homem em 

seu habitat natural e todas as realizações humanas num espaço territorial, como também as 

relações entre a vida sociocultural do homem e seu ambiente natural. Sua importância 

encontra-se, como podemos perceber, na afirmação da dialetóloga Aragão (1983, 1996, 

2004):  
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[...] facilidades advindas da modernização dos meios de comunicação de 
massa trazem a tendência de nivelar, em todos os sentidos – espacial, 

temporal e social – os vários dialetos ou falares de uma mesma língua. Daí a 

importância e a necessidade de se estudar e caracterizar tais falares, antes 

que sejam absorvidos e desapareçam sem que deles se faça um estudo 
sistematizado e um registro para a história da língua.  

 

Entretanto, para que se tenha um trabalho representativo de tais falares ou dialetos, é 

preciso que haja uma série de etapas antes da elaboração das cartas linguísticas que comporão 

o mapa. Estas etapas compreendem a preparação, coleta e arquivamento do material que será 

registrado em mapas para posterior análise e interpretação do mesmo. 

Como o ALSCE será um trabalho voltado para a realizações léxicas e morfossintáticas 

de uma mesorregião, os mapas produzidos serão de caráter lexical e morfossintático. Dessa 

forma, serão elaboradas um conjunto de cartas léxicas e outro conjunto de cartas 

morfossintáticas, a partir dos dados coletados através da aplicação dos questionários 

referenciados na metodologia: o QSL e o QMS. (CARDOSO, 2013)  

Enquanto os atlas linguísticos semântico-lexicais de abordagem pluridimensional 

possuem a função de registrar os itens lexicais alinhados com os fatores socioculturais que os 

cercam, os morfossintáticos dentro deste mesmo alinhamento dedicam-se aos fatos mais 

gerais do Português falado, tornando-se uma importância fonte de análise linguística do ponto 

de vista gramatical.  Sendo assim, esses atlas cumprirão seu principal papel ao registrar uma 

―parte viva da língua, patrimônio social da comunidade‖, como conceituam Antunes e Vianna 

(2006, p. 24). 

Para fortalecer a importância da construção do ALSCE, fazemos referências aos 

caminhos dos estudos geolinguísticos no Ceará que também se insere no cenário nacional. 

Atualmente o Estado conta 03 trabalhos: o atlas estadual, o ALECE (2010) e dois locais, o 

ALIg (2009), referenciado no quadro acima, e o ALCa (2011), dissertação de mestrado, 

realizada por Jamile Monteiro.    

É sabido que o ALECE, apesar de só ter sido publicado em 2010, toda a sua pesquisa 

foi realizada na década de 80 do século passado. Um dos motivos são problemas estruturais e 

financeiros que ainda embargam o desenvolvimento de seus projetos.  

Sua pesquisa foi realizada em 69 municípios, inclusive em 03 pontos pesquisado pelo 

trabalho em questão, contendo um total de 268 informantes entre homens e mulheres, com 

faixa etária entre 30 e 60 anos, sendo analfabetos ou possuindo até a 4ª série do fundamental.  
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O questionário, aplicado in loco, continha 306 perguntas, distribuídas em 583 itens dos 

seguintes campos semânticos: (i) natureza: tempo, o homem, parentesco, partes do corpo, 

funções do corpo e doenças; (ii) o homem: características físicas, tipos sociais, jogos, objetos 

de uso pessoal, atividades e utensílios domésticos, comida, religião, animais e outros. Este é o 

único questionário que apresenta uma característica peculiar, todas as suas perguntas podem 

ser destacadas.  

O Atlas foi organizado para ser publicado em 03 volumes: o primeiro, contendo a 

introdução, a orientação teórica, a metodologia e uma bibliografia dialetal cearense; o 

segundo, contendo as cartas fonéticas e léxicas, e o terceiro, um glossário e um apêndice das 

formas e expressões que foram identificadas, mas não foram pré-determinadas pelo estudo. 

Contudo a publicação final só contou com os dois primeiros volumes. 

No entanto, o seu objetivo principal não foi abandonado, sua pretensão não era 

somente a registrar o falar cearense, mas também a ser um instrumento que pudesse fornecer 

dados para a reformulação do ensino de língua portuguesa, especialmente no ensino 

fundamental. (ISQUERDO, 2006) 

Quanto ao Atlas Linguístico Léxico-semântico de Iguatu (ALIg) e ao Atlas 

Linguístico Léxico-semântico de Capistrano (ALCa), foram soluções encontradas pelas 

autoras para desenvolver a pesquisa geolinguística e, ao mesmo tempo, estudar o falar 

cearense em seu habitat natural. Com a realização do ALSCE, empreendemos mais um 

trabalho de cunho geolinguístico que virá alicerçar novas pesquisas. 

 

Metodologia 

 

A pesquisa se desenvolverá tendo por base a metodologia empregada no Projeto 

ALIB, na versão 1999 que foi revisada em 2001 e revisada e publicada novamente em 2013, 

após a realização das pesquisas em todo o território brasileiro. Este material nos orienta desde 

a seleção dos pontos de inquérito até a apresentação das cartas linguísticas, bem como o 

arquivamento do material recolhido. Seguiremos, ainda, os princípios da Geolinguística 

moderna, fazendo com que o registro siga os parâmetros diatópicos e diastráticos.  

A região escolhida é a maior do estado do Ceará, com as mesmas características 

desenvolvidas pelos efeitos dos longos períodos de seca, trazendo limitações para o seu 

desenvolvimento econômico e social. É composta por 30 cidades que ocupam uma área total 
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de 46,233,7 km² e possuem uma população aproximada de 837.657 habitantes. Mesmo assim, 

tornou-se um grande polo sócio, econômico, político e cultural, devido ao grande fluxo de 

pessoas e ao forte investimento no desenvolvimento educacional e em outras áreas feito em 

suas principais cidades, como podemos perceber (geograficamente) na tabela abaixo: 
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Tabela 1. Microrregiões dos Sertões Cearenses 

MICRORREGIÕES POPULAÇÃO ÁREA (Km²) MUNICÍPIOS 

Sertão de Crateús 239.027 12.665,1 

Ararendá; Crateús; Independência; 

Ipaporanga; Monsenhor Tabosa; Nova 

Russas; Novo Oriente; 

Quiterianópolis; Tamboril. 

Sertão de Inhamuns 143.398 11.747,3 
Aiuaba; Arneiroz; Catarina; Parambu; 
Saboeiro; Tauá. 

Sertão de Quixeramobim 245.525 12.021,9 
Banabuiú; Boa Viagem; Choró; 
Ibaretama; Madalena; 

Quixadá; Quixeramobim. 

Sertão de Senador Pompeu 209.707 9.799,4 

Acopiara; Deputado Irapuan Pinheiro; 

Milhã; Mombaça; Pedra Branca; 

Piquet Carneiro; Senador 
Pompeu; Solonópoles. 

Fonte: <http://geogeral.com/h/m/b/brcest.htm> 

  

Para a realização desse atlas, foram escolhidas 09 cidades. Primeiramente escolhemos 

a cidade mais desenvolvida por microrregião (Quixadá, Crateús, Tauá e Acopiara); em 

seguida, a que ficasse mais equidistante em relação à cidade de melhor porte de 

desenvolvimento (Boa Viagem, Novas Russas, Aiuaba e Milhã); e, por último, uma cidade 

que representasse o centro da mesorregião (Pedra Branca) para observar se há um ponto de 

intersecção das realizações linguísticas após  análises dos dados obtidos. 

Em cada ponto, serão entrevistados 08 informantes, 04 do sexo masculino e 04 do 

sexo feminino, pertencentes a duas faixas etárias distintas, a primeira entre 18 e 30 anos, e a 

segunda entre 45 e 60 anos. Além das duas faixas etárias distintas, os informantes serão 

divididos em 02 grupos de escolaridade diferentes: o primeiro grupo (04) serão alfabetizados 

até, no máximo, o Ensino Médio, e o outro grupo (04) deverão ter o Ensino superior.  

Para os inquéritos, utilizaremos o QSL, que serve de base para a identificação dos 

itens lexicais, e o QMS, que identifica o registro morfossintático da fala, bem como a ficha da 

localidade e do informante na versão 2013 do projeto ALIB, que servem de auxílio para 

informações adicionais, explicando a realização de determinados fenômenos. 

Os números podem ser conferidos abaixo: 

1. Pontos de Inquérito (ver anexo)  

(01) Quixadá, (02) Boa Viagem, (03) Nova Russas, (04) Crateús, (05) Tauá, (06) Aiuaba, 

(07) Milhã, (Acopiara) e (09) Pedra Branca.  
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Imagem 1: Os pontos de Inquérito. 

  

Fonte: Saraiva/2017 

 

2. Informantes 

a) Número total de informantes: 72 

b) Faixa Etária I – 18 a 30 anos 

II – 45 a 60 anos 

c) Sexo  

 Homens – 36  

 Mulheres – 36   

d) Escolaridade  

I – Alfabetizados até o Ensino Médio  

II – Ensino Superior 

 

3. Material da pesquisa de campo  

• Ficha da Localidade 

• Ficha dos Informantes 

• Questionário Semântico-Lexical (QSL), com 202 perguntas que recobrem 15 

áreas semânticas. 

• Questionário Morfossintático (QMS), com 49 perguntas morfossintáticas. 

• Realias: Representação gráfica de determinado vocábulo, como flash card para 

auxiliar em algumas perguntas do QSL. 
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• Gravador digital de voz da marca ZOOM H4NSP, com cartão de memória de 8 

gigabites à pilha, com a opção de gravação no formato wave (padrão de formato para 

armazenamento de áudio em computadores com máxima qualidade)
1
.  

 

4. Componentes após pesquisa 

• Gravação digital. 

• Arquivamento e transcrição grafemática do corpus 

• Seleção dos itens lexicais 

• Seleção de estruturas morfossintáticas 

• Elaboração das cartas léxico-semânticas 

• Elaboração das cartas morfossintáticas 

 

Resultados esperados  

 

Partindo da discussão sobre o dilema do pesquisador acerca do método empírico a ser 

utilizado, ter um procedimento teórico-metodológico é de extrema importância para 

sustentabilidade e reconhecimento de uma pesquisa, como podemos encontrar nos 

questionários do projeto ALIB (CARDOSO, 2013). Desta forma, o método geolinguístico 

vem alicerçando as pesquisas dialetológicas que estão sendo realizadas por estudiosos do 

Brasil como um todo. Não é à toa que se conseguiu realizar o sonho de se produzir um atlas 

nacional da fala brasileira.  

Nestes moldes, estamos construindo o ALSCE, um atlas linguístico, destacando além 

dos itens lexicais que apresentam maior variação lexical, as marcas regionais do sistema 

morfossintático do falar cearense nessa mesorregião, segundo o qual se propõem a oferecer 

um considerável volume de dados aos interessados nos estudos linguísticos, como 

lexicógrafos, gramáticos, escritores e professores, para que estes aprimorem seu campo de 

atuação, valorizando o falar de sua comunidade linguística, em consonância com a variante 

culta. (CARDOSO, 2013).  

Outro ponto a considerar é que a região em análise também foi ponto de inquérito 

tanto do ALIB (2015), quanto do ALECE (2010) – atlas nacional e estadual respectivamente – 

demonstrando a importância de um estudo sistemático na região. 

                                                             
1 Fonte: <http://gravandoemcasa.com/2010/03/o-que-e-mp3-wma-wav-aiff-midi-arquivo-audio/>.  
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Considerações Finais  

 

Diante do exposto, entendemos que é de grande valia registrar a língua falada da 

mesorregião Sertões Cearenses para que possamos perceber as influências socioculturais na 

fala cotidiana do cearense. Além disso, teremos material suficiente para fonte de análise com 

as outras mesorregiões, caso venham a desenvolver o mesmo trabalho. 

Esse atlas serve, ainda, de incentivo para que outros pesquisadores possam analisar as 

demais regiões e proporcionar um estudo sistemático e concreto do falar cearense. Não 

podemos esquecer que a língua é um sistema dinâmico e que mudanças estão sempre em 

curso, seja no léxico, no fonético-fonológico, seja no morfossintático. Ter o registro destas 

mudanças é acompanhar o próprio desenvolvimento sociocultural do povo cearense. 
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AS FACES DA GRANDE-MÃE: ARQUÉTIPO, IDENTIDADE E MEMÓRIA NAS 

NARRATIVAS ORAIS DA REGIÃO BRAGANTINA 

 

João Leno Pereira de Maria
1
 

(UFPB) 

[IMERSÃO] 
 

A memória é considerada o conhecimento por excelência. Aquele que é 
capaz de recordar dispõe de uma força mágico-religiosa ainda mais preciosa 

do que aquele que reconhece as origens das coisas. 

 (ELIADE, 2006, p.83) 

 

A Contemporaneidade é um tempo em que, deliciosamente, emergem novas 

identidades culturais, sexuais e sociais; a fim de se (auto) afirmarem, existirem, diluem 

fronteiras, ―quebram‖ tabus, passam a ocupar espaços políticos, configurando, por assim 

dizer, um trajeto de ruptura das ―certezas caducas‖, com isto erigem-se novas práticas sobre 

as epistemes do humano, os saberes, por fim, são entronizados na academia. Para o 

historiador da palavra, no cumprimento de sua função social, o desafio está no estímulo e na 

contribuição/construção do registro, bem como a visibilidade da memória, levando em conta 

aquilo que Pierre Nora (1993) nos diz sobre a necessidade de homens e mulheres alimentarem 

a história com os resquícios do passado. O presente artigo propõe uma leitura introdutória  

acerca do Arquétipo da Grande-Mãe (constructo Junguiano), de como este se apresenta em 

solo amazônico (com ênfase na região bragantina no Pará), tal feito dar-se-á  a partir das 

narrativas orais e mitopoéticas de mulheres responsáveis em suas comunidades (quilombola, 

ribeirinha e cristã) por processos religiosos/de curas; interessar-nos-á (especificamente) três 

processos de identificação feminina, três faces imagéticas do referido arquétipo, cujas 

características remontam a presença de três matrizes da formação/identificação do povo 

brasileiro na região investigada: a Europeia (Nossa Senhora de Nazaré), a Indígena (Iara) e a 

Africana (Iemanjá).  

 

Os poetas, não só os modernos, fazem renascer ou regenerar, através de sua 

imaginação, símbolos arquetípicos próprios da produção mítica. (...) No 

canto, o pensamento mítico expressa-se através de imagens que transmitem 
associações de ideias que ― cooperam com o efeito emocional e 

                                                             
1 Docente do Curso de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

(UNIFESSPA), Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Letras, na Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), Mestre em Artes (UFPA), Especialista em Ensino e Aprendizagem de Língua Portuguesa e Literaturas 

(UFPA), Bacharel em Serviço Social (UFPA) e Licenciado Pleno em Letras (hab. Língua Portuguesa-UFPA). 
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imaginativo‖, elevando-o ―a um nível mais misterioso que o de sua razão 
imediata. (MELLO 2002, p. 43-45)  

 

Nossa compreensão passeia pela ideia de que a identificação com essas mulheres 

deusas tem contribuído para o alicerçamento social, cultural, religioso e natural daquela 

região, completando-se umas às outras e dignificadas, sob a ótica Amazônida e suas 

especificidades, são reconhecidas como protetoras, ―aquelas que nos livram de todos os 

males‖, cantadas em versos, prosas, batuques, ladainhas e procissões, os seus milagres, 

bênçãos e aparições, constituem um relevante panorama de organização centrado no feminino, 

potencializado e protagonizado por este último. Como prova, o córpus de análise será as 

narrativas orais de três comunidades tradicionais da Região Bragantina
2
, cujas ―prosas‖ 

rememoram um tempo/cenário mítico, fantástico, maravilhoso, numinoso nas representações 

identitárias do arquétipo da Grande-Mãe. O processo de assimilação aos domínios da força 

cabocla de Iara (mãe d‘água), a sensualidade de Iemanjá e o colo materno de Nossa Senhora 

de Nazaré serão o escopo desta empreitada. Interessar-nos-á, ainda, arguir acerca do processo 

antropológico do Imaginário (vide Gilbert Durand), de como este se traduz nas narrativas, 

suas reminiscências míticas, a interrelação entre o ―local e o universal‖, na perspectiva do 

narrar das comunidades tradicionais (Comunidade do Camutá, Praia de Ajuruteua e Vila dos 

ciganos) e suas formas de culto__ respectivamente__ às entidades (Nossa Senhora de Nazaré, 

Iara e Iemanjá). 

Assim, Nossa Senhora de Nazaré, Iara e Iemanjá são resultados de um único processo 

psicológico coletivo, cujas variações resultam de indeléveis influências do estrangeiro, 

interseccionadas fundem-se em uma suntuosa Senhora das Águas (com rubricas universais e 

locais), aproximando-as (em culto) ao princípio feminino associado à água, matéria, aqui, 

Teísta e de representação biológica e psicológica: temos as três Deusas, então, uma autêntica 

Senhora das Águas da Amazônia.  

Etimologicamente, as três entidades carregam em seus nomes a relação com o mundo 

aquático, e a posição de poder por elas exercido, o que assevera ainda mais a certeza de 

nossas hipóteses; assim, Iemanjá (de origem Iorubá), é yeye [mãe] e eja [peixe] (mãe dos 

peixes ou mantenedora das riquezas e da paz das águas, bem como a protetora dos que nela 

labutam); do léxico tupi, é o nome convencional e literário da Iara (mãe-d‘água): de ig [água] 

                                                             
2 Bragança é um município situado no Nordeste do Pará. Cidade banhada pela Praia de Ajuruteua, Rio Caeté e 

Rio Urumajó, é um importante polo pesqueiro na atualidade e já abrigou a extinta estrada de ferro, que levou, em 

tempos da escoação do ciclo da borracha, a cidade a ser um importante espaço de trânsitos econômicos e 

culturais.  Sua população estimada em 2017 era de 124.184 habitantes. 



 
 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

1435 

 

iara [senhora], ad litteram Senhora das Águas, correspondente a figura sensual, poderosa, 

mística e numinosa; do Hebráico Miryam, o nome Maria é o que, atualmente,  encontra-se, em 

nebulosas discussões sobre seu signo etimológico, ainda que alguns entusiastas do panteão 

intelectual Latino associem-no à forma – Mare [mar] , clara alusão a imagem do mar (aquela 

que veio do mar). 

Para tal, realizar-se-á uma série de entrevistas com moradoras destas comunidades, 

afim de que se registre/valide esse saber (ritos, benzas, ladainhas em latim, orientações 

medicinais) e se reafirme na mitopoética e na oralidade a importância desses processos de 

vivências em que a escrita passa a ser só um detalhe, haja vista que tais saberes/autoridades 

são repassados de mães às filhas. Importa aqui afirmar que o artigo nasce de um processo de 

pesquisa iniciado em 2018, por isto torna-se uma leitura introdutória do que, em quatro anos, 

resultará em tese de Doutorado, bem como outros produtos (Exposição Fotográfica e 

Documentário). 

 

[GOTAS METODOLÓGICAS] 

 

Na construção imaginária da realidade, a memória ocupa um papel 
fundamental. A recuperação da memória é imprescindível para a 

compreensão da constituição de um lugar.  

(SOUSA, 2005).  

 

É mediante a História Oral que as classes subalternizadas se (auto) representam, 

constroem um ―discurso de dentro‖ à medida que se registram os depoimentos populares. A 

historiografia oficial atuou como uma eficaz ferramenta de dominação e de justificação das 

estruturas existentes, baseadas em uma ideologia posta a serviço do patriarcado. 

 

... a história oral se descobre um processo de socialização de uma visão do 
passado, presente e futuro que as camadas populares desenvolvem de forma 

consciente/ inconsciente, entretanto, a aquisição da capacidade de falar, de 

comunicar ideias é elemento determinante desta historicidade. 

(MONTENEGRO, 1994, p. 40)   
 

Dessa maneira, os setores marginalizados, tal como o feminino, foram participantes 

ativos da história, mas submergiram muitas vezes no anonimato, tendo sido apresentados de 

forma intencional como um grupo anônimo e sem consciência histórica (o que não é verdade). 

Ao entender a Memória como matéria-prima da História, Paul Ricoeur (2007) concebeu que a 

construção histórica que elucida a realidade é, marcadamente, subjetiva, ou seja, é dada pelo 



 
 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

1436 

 

sujeito que participa da construção do objeto. Quando abordamos a literatura na perspectiva 

de gênero, vamos descobrindo que os valores aceitos pela historiografia estão sempre nas 

mãos do sujeito que constrói a narrativa e lhe atribui significados, daí a necessidade de dar 

voz às falas suadas dessas atrizes sociais. Sara Beatriz Guardia (2005) acredita que a (des) 

construção do passado feminino pressupõe uma mudança abissal no paradigma histórico e 

cultural, e nos leva a uma reformulação nas categorias de análise histórica, reinserindo-as 

dentro de outros modelos interpretativos, daí ressignificados/ressignificantes.  

 

Até bem pouco tempo, a história das mulheres foi ignorada pelos 
historiadores, em parte porque a vida delas, ligada ao lar ou ao trabalho 

desorganizado ou temporário, muito frequentemente transcorreu sem ser 

documentada. (THOMPSON, 1992, p. 134) 

 

 Scott (2008), dessa feita, compreende que a história social deve assumir a dimensão 

que considere a interrelação entre os sexos como elementos fundamentais do devir histórico, e 

que, por isto, as relações díspares entre os sexos são construções desiguais entre homens e 

mulheres que estão presentes na produção dos mecanismos de desigualdade social. Segundo a 

definição de Scott, o gênero é uma construção histórica e um campo de articulação das 

relações e de produção de significados de poder que opera não somente na diferença sexual, 

mas também por meio da linguagem, nos discursos. 

Reiterando a Narrativa Oral como principal Córpus de análise na pesquisa, que 

incipientemente, é apresentada nesse artigo, optamos por reconhecer o Método Etnográfico 

como principal ―norte metodológico‖, a partir de gravações em vídeos, áudios, recursos 

fotográficos, dentre outros, a reconstituir essa ideia de Memória (consciente e/ou não) 

Feminina, pessoal coletiva... e, também, de todos nós (filhos de tudo o que é fêmea).  

 

[DA ÁGUA-MULHER...] 

 

O debate acerca das memórias femininas e a utilização de recursos orais para 

―resgatar/registrar‖ esse ―universo‖ eclodiu (com maiores ressonâncias) nos idos da década de 

1980 e descortinou sua preocupação em dessencializar a memória feminina, com isto, pariu 

uma identidade/categoria riquíssima: A MULHER, à época, escamoteada à luz da 

historicidade. A esse respeito, diversos olhares têm insistido na ausência de uma identidade 

coletiva das mulheres, seja na literatura escrita ou na literatura oral, mas, na intenção de fugir 

de uma identidade amparada nos componentes biológicos do feminino, acabaram por ensejar 
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uma ―verdade‖, na qual o social deriva do biológico, tornando-as ―parcas‖ sombras na 

história. É corriqueiro ler assertivas que fazem alusões às diferenças entre memórias 

masculinas e femininas atravessadas por relações de poder, resultantes, obviamente, dos 

papéis sociais distintos que, outrora, mais acentuadamente, possuíram homens e mulheres. 

Michelle Perrot (1989), ao arguir a suposta ―especificidade‖ da memória feminina, acrescenta 

que, ao ancorá-la na natureza e no biológico, ela passa a não existir. No entanto, haveria uma 

especificidade na medida em que as práticas socioculturais presentes nas operações que 

constituem a memória estão imbricadas nas relações masculino/femininas reais e, como estas, 

resultam do trajeto material, histórico e dialético. A memória (massa de interação com o 

tempo e com o espaço) seria, indubitavelmente, sexuada, marcada pelo poder das narrativas 

homogeneizantes e patriarcais. A autora considera que a memória é marcada e estruturada por 

lugares sociais. Papéis masculinos, desempenhados às vezes por mulheres, e femininos, que 

podem ser desempenhados por homens. Perrot (1989) conclui que a memória é diversificada 

de acordo com os itinerários individuais, segundo a autora: ―A memória passa mais pelo 

modo de vida que pelo sexo (enquanto variável) [...], sua sexualização seria constitutiva do 

debate das determinações sociohistóricas do masculino e do feminino‖ (PERROT, 1989, p. 

12). 

As comunidades tradicionais a serem investigadas se organizam de maneira particular, 

mas também são fruto de uma sociedade que olhou para o homem como epicentro da família. 

O mote de nossa pesquisa é a assimilação/identificação da mulher à Nossa Senhora de Nazaré 

(cantam ladainha em Latim e organizam procissões e novenas para o Círio de Nazaré), à 

Iemanjá e à Iara (que nessas imediações tem um caráter pedagógico e moralizante em defesa 

da natureza, mas também e cura e de força). O domínio de força e beleza da Iara se apresenta 

na mulher camponesa, que é lavradora ou caiçara, ribeirinha, mas também é mãe, cuida da 

casa e do marido, que é sensual em suas possibilidades (faz banhos de ervas, infusões, 

adornações naturais, canto arrebatador, são mulheres solares, possível...), o domínio de 

Iemanjá flertaria com a sedução, o apelo da beleza, a vaidade, a fartura, a recompensa do mar 

(ou do rio), vale registrar que a região bragantina apresenta em sua hidrografia rios de água 

doce e praias selvagens de água salgada, sendo a pesca um traço importante de sua economia, 

uma importante procissão se encaminha à praia de Ajuruteua todos os anos para render culto à 

senhora dos mares, o domínio de Nossa senhora de Nazaré (popularmente apelidada por 

Nazica ou Naza, mediante o grau de intimidade do povo com a entidade) representa a 
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dimensão maternal que possui a mulher, o endereçamento da responsabilidade biológica 

aquela ela carrega no útero, a manutenção da vida, da espécie.  

 

Entre outras coisas a sereia representa a sedução arquetípica, a sedução da 
psique unilateral promovendo uma inevitável enantiodromia2, o princípio 

que governa todos os ciclos da vida natural, desde o menor até o maior. 

(JUNG, 2000, p.67) 
A Cabocla precisa ser forte e valente no seu dia-a-dia para sobreviver em 

condições muito difíceis. Precisa ser resistente, não ter medo de cobras, 

bichos e enchentes. Atrair o seu caboclo, parir, manter a roça e a casa. Essas 
e outras atividades normais na vida das mulheres amazônicas estão fora do 

âmbito de proteção da Virgem católica. Ainda que batizada, a mulher da 

Amazônia completa seu processo de identificação através dos modelos 

indígenas. Os modelos cristãos tradicionais são insuficientes para 
proporcionar a integração psicológica das tendências agressiva e amorosa 

que dependem dos modelos arquetípicos de origem indígena para serem 

equilibradas na personalidade. (PENNA, 1996, p. 49) 
 

O mito primordial de Iemanjá, deusa da região africana de Ifé e Ibadan (atual Nigéria), 

―se perdeu no tempo‖, segundo o antropólogo Verger (1981, p.48), uma das narrativas diz que 

―depois de seu casamento com Orunmilá, Yemanjá casou-se com Olofin (rei de Ifé), com 

quem teve dez filhos (os orixás do panteão Iorubá). Sua posição como Mãe dos Santos é 

confirmada por Pedro Iwashita na obra Maria e Yemanjá (1991), onde o teólogo brasileiro 

recupera numerosas referências aos costumes e tradições ligadas à Deusa africana. 

Segundo Pedro Iwashita (1991) a deusa é filha do Céu com a Terra, o que reitera sua 

função cosmogônica e ambiental, a tradição a considera a ―mãe do peixe‖ (etimologicamente, 

‗yeye: mãe‘ e ‗eja: peixe‘): portanto, senhora dos alimentos, por isto, a divindade 

preservadora dos rios e mares, defendendo [também] os seres humanos dos perigos das águas.    

 
O arquétipo de Yemanjá leva a mulher a ser ótima mãe, uma fera na defesa 

dos filhos, grande amiga que pode perdoar as ofensas, mas jamais esquece. 

Geralmente passa a vida com um mesmo companheiro, desde que tenha 
conforto. Gosta do luxo, dos prazeres da mesa e da cama. É voluntariosa, 

sujeita a dores de cabeça e com alguma tendência às fantasias. (AFLALO, 

1996, p.69) 
 

Uma das muitas versões do mito de Iemanjá conta que ela se casou com um irmão, 

Aganju (terra firme, floresta, planície) gerando Orugan (o alto do céu); quando adulto, 

Orugan apaixonou-se por sua mãe. Certo dia, aproveitando-se da ausência do pai, perseguiu-a 

e a forçou aceitá-lo sexualmente. Depois disso, a deusa fugiu desesperada para esconder-se. 

Orugan, arrependido, quis consolá-la, mas ela reagiu com uma transformação assombrosa: 
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começou a inchar desmesuradamente, dos seios enormes brotaram torrentes de água que 

formaram os rios da terra. Seu ventre aberto deu nascimento a todos os orixás. 

[TORNOU-SE, COM ISTO, A MÃE DOS DEUSES] 

 Ao pé da letra, o incesto (uma das dimensões da Grande-Mãe Junguiana) confunde 

uma consciência feminina sensível. É de nosso conhecimento, entretanto, que algumas deusas 

da antiguidade foram mães e amantes de seus filhos, o detalhe do incesto é simbólico e, não 

exatamente religioso, trazendo implicações psicológicas que não se pretende aprofundar neste 

artigo. A fecundação de Iemanjá por seu filho, denominado ―o alto do céu‖, entretanto, revela 

um elemento psicológico fundamental para compreender-se a relação com a energia 

arquetípica da Grande-Mãe, ainda que o detalhe do incesto tenha passado por uma 

maquilagem cristã em sua chegada ao Brasil, sendo disfarçado e omitido, pois, quando o mito 

de Iemanjá foi criado, a dicotomia entre o ―bem‖ e o ―mal‖ não existia da mesma forma como 

para nós hoje, o sentido do mito diz que a senhora dos mares uniu-se ao senhor da terra firme, 

dando nascimento ao senhor do alto do céu. 

 

[BANZEIROS TEÓRICOS] 

 

Nossa memória não é uma tábua rasa [...] Da mesma maneira que é preciso 

introduzir um germe num meio saturado para que ele cristalize, da mesma 
forma, dentro desse conjunto de depoimentos exteriores a nós, é preciso 

trazer como que uma semente de rememoração, para que ele se transforme 

em massa consistente de lembrança.  
(HALBWACHS, 2004, p. 32)  

 

A região Amazônica, construída a partir do discurso do outro, é, em especial, a partir 

dos pós-50 uma região de cunho extrativista, a ser explorada, silvícola; orientados por uma 

massiva propaganda nacional, homens e mulheres passam a migrar para aquela mata virgem 

em processo diaspórico, e trazem consigo, para além da força de trabalho, culturas, modos de 

vida, de organização social, pessoal e coletiva, aquele ―El dorado‖ passa a ser um lugar 

inóspito, alvo de lutas pela terra, pela água, pelo trabalho e por tudo o que está subjacente a 

este, a Amazônia passa a ser um fetiche (da visão Marxiana). Comum aos povos tradicionais, 

a religião passa a merecer destaque nas formas como se apresentam nessas comunidades, 

orientada, via de regra pelas mulheres, com cultos rendidos às figuras femininas místicas, 

transcendentes, cujas forças de cura e proteção (ambiental, inclusive) dão tônica às 

celebrações, alinhadas todas ao elemento água. O objeto aqui investigado assenta-se na região 
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Bragantina (Comunidades do Camutá, Vila de Ajuruteua e Vila dos ciganos) esta pesquisa 

intenta registrar a partir da Mitopoética a habilidade literária do ―contar o causo‖. 

A narrativa, dentre tantas funções, apresenta a preocupação humana da tradução dos 

saberes, pelo viés do ―contar‖. O jogo imaginativo assimilado por Boas, a representação dos 

elementos que surgem da necessidade de tornar lúcidas as vivências possuem uma ―coerência, 

integridade, plenitude, e conclusão; transmitem uma imagem da vida que é e só pode ser 

imaginário‖ (WHITE, 1981, p. 23). A narrativa oral expressa passagens pessoalíssimas dos 

sujeitos em questão, trações relevantes de suas construções humanas, trazem à tona suas 

memórias, estimulam o diálogo (pois necessitam do outro para validar suas assertivas), 

instauram o questionamento, o conflito, a contradição, e por fim, completam um ciclo que 

escorre, ora para a simploriedade absoluta, ora para a ficção magistral. As narrativas são 

consideradas como um ―equipamento (ou preparação) para viver‖ (BURKE, 1957, p. 103). A 

literatura institui a vida, possibilita e confere ao ser humano a sua capacidade de se (auto) 

representar (referimo-nos aqui à Literatura Oral), apresenta um plano de fuga da realidade, 

por vezes esmagadora, silenciadora, típica e recorrente em dados processos societários, bem 

como cria estratégias de superações. Turner (1981), vale-se do conceito ―enquadre‖ (frame), 

postulado por Bateson (1972), este acredita que a narrativa propicie um enquadre para a 

resolução de conflitos de ordem social, assim, o ―enquadre instaura-se como uma 

metacomunicação em que a mensagem emitida inclui um conjunto de direcionamentos de 

como interpretá-la‖ (BATESON, 1972), e quais ações devem ser tomadas. N‘outras palavras, 

a narrativa estabeleceria um novo paradigma, um novo entendimento do presente. 

A narrativa desempenharia uma função semelhante ao rito, segundo a definição de 

Geertz (1978): uma expressão simbólica que fornece um modelo ―de‖ e ―para‖ o mundo 

(LANGDON, 1997). A narrativa é massa do discurso humano, permeia/flana sob as faces do 

cotidiano, mas também se reserva para momentos mais elaborados, marcado por contextos 

específicos, assim as narrativas orais assemelham-se mais à poesia e não à prosa (TEDLOCK, 

1977), por isto nosso interesse no caráter mitopoético das narrativas de mulheres instaladas no 

contexto da comunidade tradicional, tendo como cerne os seus saberes e as suas veiculações a 

partir do ―contar‖. É possível o Inconsciente Coletivo (vide JUNG) produzir uma 

identificação feminina alinhada à Grande-Mãe a partir da assimilação de três possibilidades 

de se ―ser mulher‖, é possível que as três matérias de cunho religioso, cultural e afetivo 

(Iemanjá, Iara e Nossa senhora de Nazaré) venham, mesmo estilhaçadas, corresponder ao 
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modelo arquetípico proposto por Carl Jung, se irmanadas?  Esta pesquisa é desafiadora, uma 

vez que bebe de várias fontes, gestada pelas águas da Psicologia, da Antropologia, da 

Sociologia e questiona os elementos que compõem a noção de Literatura, do lugar da 

oralidade, dos suportes Literários e de como as narrativas e suas reminiscências são 

sintomáticas e legítimas nos chãos de povos tradicionais. Ainda com o intuito de abordar a 

questão arquetípica será trabalhada (também) o motivo dentro de uma perspectiva alinhada à 

Teoria Antropológica do Imaginário (escola de Grenoble), fundamentada no estudo de Gilbert 

Durand, autor, entre outros, dos livros: A Imaginação Simbólica (1964); e, o hoje clássico As 

Estruturas Antropológicas do Imaginário (1997); onde, o enfoque proposto por G. Durand 

para o estudo do imaginário se configura n‘uma inovadora apreciação arquetípica da 

imaginação criadora, e dentre tantos aspectos constitui na oralidade um importante registro 

das formas de organização social, psicológica e antropológica de um determinado povo.  

 

o ser humano é dotado de uma significativa faculdade simbolizadora em sua 

vida sociocultural, e para que possamos interpretar os símbolos e as imagens 
que se configuram nas profundezas do inconsciente coletivo (projeções 

inconscientes dos arquétipos em interação com as solicitações do meio) 

propôs uma abrangente classificação taxionômica das imagens do sistema 

antropológico, criando uma espécie de ―atlas‖ arquetipológico da 
imaginação humana. Os fundamentos da ―produção‖ do imaginário serão 

compreendidos a partir da emergência existencial da angústia originária (a 

consciência da morte e do tempo que passa) e dos dinamismos de 
eufemização ora da morte, ora do tempo, processo este necessário ao homo 

sapiens para que consiga viver uma relativa equilibração antropológica. 

 (DURAND apud GEERTZ, 1989). 
 

O Imaginário (enquanto linguagem), revelará e manipulará as modalidades de atuação 

e compreensão do ser no mundo.  Ele não é apenas um instrumento de interpretação do 

mundo, mas uma dimensão da existência, podemos dizer que o imaginário é o principal 

instaurador das diferentes formas de pensar, sentir e agir. Em suma, o canal das relações do 

sapiens com o mundo e consigo mesmo.  Durand (1997) acredita que é através da troca 

incessante entre as pulsões subjetivas (bio-psíquicas) e as intimações objetivas (cósmico-

sócio- culturais) que se processa o ―trajeto antropológico‖, ou seja, o dinamismo equilibrador 

que possibilita ao sapiens, como já salientamos, enfrentar ou minimizar a angústia relacionada 

à consciência do tempo que passa e da morte, este corte cronológico é-nos, gratuitamente, 

apreciável, sobretudo na crueza da oralidade, dos discursos, de todos os elementos que 

compõem a capacidade criacional/ficcional de se (auto) contar. 
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[CONSIDERAÇÕES] 

 

A Amazônia vem sendo (majoritária/historicamente) escrita, sob a égide de um 

discurso misticista, exógeno, cujas vozes tradicionais foram silenciadas na Narrativa Oficial. 

A soleira do tempo, dos corpos (vivos e ceifados) nos CONTAM que ela foi tida, por séculos, 

como uma região-problema; a percepção de El Dorado dos trópicos, abriu infinitas veias 

sociais, culturais e psíquicas nas pessoas que se fizeram Amazônidas (seja em virtude do 

extrativismo mineral/vegetal, seja a partir do cruel processo de Integração Nacional Pós-50). _ 

Dessa vez, essa ―estória‖ será narrada por nós! 

 
Uma sociedade oral reconhece a fala não apenas como um meio de 

comunicação diária, mas também como um meio de preservação da 

sabedoria dos ancestrais, venerada no que poderíamos chamar elocuções-
chave, Isto é, a tradição oral. A tradição pode ser definida, de fato, como um 

testemunho transmitido verbalmente de uma geração para outra. Quase em 

toda parte, a palavra tem um poder misterioso, pois palavras criam coisas. 
(VANSINA, 1981) 

 

 Por entre as sombras das Palmeiras à lama dos manguezais da região Bragantina 

escorrem vozes, silêncios, identidades híbridas, processos de identificações, por sua vez:  

memórias (aqui alicerçadas por narrativas orais). Em Construção, a pesquisa aqui apresentada 

em forma de artigo, se responsabiliza em apresentar mulheres fortes, cumpridoras, místicas e 

atuantes em suas comunidades tradicionais. 

As mulheres das Comunidades do Camutá, Vila de Ajuruteua e Vila dos Ciganos nos 

apresentarão, em suas narrativas orais, esta natureza arquetípica da Grande-Mãe (proposta por 

Carl Gustav Jung). Tal pesquisa é um ato político, desafiador e, epistemologicamente, 

necessário, haja vista o caminhar dos debates de gêneros (dentro e fora da academia). O 

elemento Água já nos conduz por estas marés de saberes, de ciências do povo, de ―senso 

comum‖ construído a partir de experimentação, por sua vez: CONHECIMENTO.  
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LITERATURA CONTEMPORÂNEA: A LINGUAGEM ESCATOLÓGICA NO 

CONTO FELIZ ANO NOVO DE RUBEM FONSECA 

 

Randerson Vitor da Silva 

(UFAL) 

 

Introdução  

 

O presente artigo tenciona analisar por um víeis descritivo a presença da linguagem 

escatológica na literatura contemporânea, esta que causa estranhamento no leitor. Para tanto, a 

partir do conto Feliz Ano Novo de Rubem Fonseca (1975), enfatizarei as marcas dessa 

linguagem no texto literário, levando em consideração a liberdade do criar na literatura. 

Manifestando-se como um escritor contemporâneo, o brasileiro Rubem Fonseca 

nascido no ano de 1925, que aos seus 92 anos de idade continua a escrever textos em 

literatura e a desenvolver marcas que são consideradas diferentes e que causam estranhamento 

na sociedade atual. Desde a sua primeira obra intitulada ―Os prisioneiros‖ (1963) até a sua 

obra mais recente ―Calibre 22‖ (2017), as marcas caracterizantes de suas produções chamam 

atenção e causam pavor em pleno século XXI. 

O conto ―Feliz Ano Novo‖ faz parte do livro que tem por tema o mesmo nome deste 

conto e foi publicado em 1975, o conto é o primeiro do livro e é seguido por mais treze contos 

que tratam de diversas questões presentes na sociedade, como as relações sociais, questões de 

sexo, palavras de baixo calão, violência e outros temas. Considerado um dos principais livros, 

o autor lançara em 1975, mas teve sua publicação e circulação proibida em todo espaço 

brasileiro. 

Percebemos que a linguagem empregada no conto ―Feliz Ano Novo‖ provoca 

estranhamento no leitor, desse modo, emerge um debate que busca respostas para definir e 

denominar determinadas obras como literatura e outras não, assim, a linguagem escatológica 

muito usada nos textos de Rubem Fonseca é marca na literatura contemporânea. Assim, a 

partir do debate proposto por Domício (2007) no qual enfatiza a liberdade de criação na 

literatura, busca-se debater essa ideia de estranhamento ao leitor como repulsa a essas 

palavras escatológicas. 
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Assim, devido ao estranhamento como fator de repulsão ao uso das palavras 

escatológicas em obras literárias, mais precisamente no conto ―Feliz Ano Novo‖, buscarei 

analisar esse meio considerado estranho e novo na literatura brasileira, levando em 

consideração a liberdade de criação na literatura. 

 

O rebuscado tom de uma literatura contemporânea 

 

Considerando o corpus em análise, direcionado aos estudos literários contemporâneos, 

cabe a nós percepção do que esteja diante dessa visão da contemporaneidade, pois são campos 

que se compõe de possibilidades, mediante ao exercício da liberdade de uma linguagem 

fecunda ou até mesmo da transgressão do que se pensa e imagina.  A própria literatura é 

convidativa à pluralidade de sentidos, a um composto compreensível da infinidade de ideias e 

de reações que um leitor pode encontrar em determinantes espaços de leitura e pesquisa. É 

como se o leitor fosse convocado a se tornar um personagem ou coparticipante em seu 

encontro com o texto, dentre as quais tenham reais e imaginativas percepções de diálogos. O 

discurso literário contemporâneo abrange a precisão da proximidade do real e do imaginário, 

como também do passado e do presente, de antemão o resultado de discussões participativas 

do exercício da criação artística com diálogos sociais. Nessa concepção contemporânea dos 

artifícios literários afirma Agamben (2009): 

 

A contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com o próprio 
tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias; mais 

precisamente, essa é a relação com o tempo que a este adere através de uma 

dissociação e um anacronismo. Aqueles que coincidem muito plenamente 
com a época, que em todos os aspectos a esta aderem perfeitamente, não são 

contemporâneos porque, exatamente por isso, não conseguem vê-la, não 

podem manter fixo o olhar sobre ela (AGAMBEN, 2009, p.59). 

 

Muitos ainda possuem a ideia errônea de que a literatura produzida na 

contemporaneidade deve estar voltada para questões retrogradas e antigas, sendo que 

atualmente existe um leque de possibilidades para debater e produzir literatura.  Nesse víeis 

busca-se afirmar que, a literatura embora se defina como intensa, reflexiva e imaginativa, 

discorre a atender comumente o que seja direcionado a ela, a mesma se define como criativa e 

utiliza-se da escrita e leitura poética para transformar seres racionais em seres emocionais e 

imagéticos, ou seja, que em tudo ou quase tudo possam agir pela emoção das coisas, 

intensificando e utilizando-se sempre de uma linguagem comum, mas afastando-se 
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sistematicamente da fala costumeira. A literatura então seria uma forma de resistência às 

palavras de ordem que circulam no nosso cotidiano. Ela tende a subverter a língua maior, e 

acrescentaríamos a subverter a fala hegemônica. Como descreve Proença Filho (2007): 

 

A literatura tem como suporte uma língua, um produto cultural. [...] a língua 

na sua concretização da linguagem da comunidade, restringe-se à simples 
representação de fatos ou situações particulares, observados ou inventados. 

A literatura se configura, tradicionalmente, quando, ao tratar desses fatos ou 

situações, dimensiona-lhes elementos universais (PROENÇA FILHO, 2007, 
p. 30). 

 

Para tanto, a literatura concorre para abranger tudo que lhe convém, podemos então 

defini-la como um espaço de diversidade linguística e cultural, no campo que lhe mais satisfaz 

que é a sociedade. O estudioso italiano amplia essa concepção quando afirma que o 

―contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber não as 

luzes, mas o escuro‖ (AGAMBEM, 2009, p. 6). O autor utiliza-se desse fragmento ―escuro‖ 

para compor ou descrever um dialogismo com aquilo que está visível, que precisa ser dito, 

que precise ser escancarado.  

A literatura contemporânea leva em consideração a criatividade de cada autor, de cada 

artista, assim, não despreza as produções, ao contrário encara essa literatura como possuidora 

de grande valor, e valoriza cada ação. Nesses aspectos de imparcialidade, da beleza e 

criatividade da escrita literária exprime Proença Filho (2007): 

 

A literatura se abre, então, plenamente, à criatividade do artista. Em seu 

percurso, ela envolve a constante invenção de novos meios de expressão ou 

uma nova utilização dos recursos vigentes em determinada época. Mesmo 
nos momentos em que a obediência a determinados princípios pareceu 

regular os procedimentos literários, a literatura, por sua própria natureza, 

levou à abertura de caminhos renovadores (PROENÇA FILHO, 2007, p.46). 
 

É interessante perceber a dimensão em que podemos alcançar o ápice da arte pelo víeis 

da beleza, pelo êxito do novo. Proença Filho (2007) considera que a escrita literária está 

amparada pela arte da criação, o seu critério artístico não está posto a um percurso gramatical, 

mas de um espaço de liberdade e de embelezamento, diante desse espaço criativo que é a 

literatura.  

Na quebra dos paradigmas, o poeta Ruben Fonseca inaugura uma nova forma de 

escrita literária, utilizando assim de uma violência linguística e extremante dominante, que se 

para alguns fosse horripilante já então poderia ser apreciada por outros. O nítido fator sensual 

e escatológico, exprime a ideia errônea de que a literatura produzida na contemporaneidade 
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deve estar voltada para questões retrogradas e antigas, sendo que atualmente existe um leque 

de possibilidades para debater e produzir literatura, mediante a isso indaga Schollhammer 

(2009): 

 

Assim a literatura contemporânea não será necessariamente aquela que 

representa a atualidade, a não ser por uma inadequação, uma estranheza 
histórica que a faz perceber as zonas marginais e obscuras do presente, que 

se afastam de sua lógica. Ser contemporâneo, segundo esse raciocínio, é ser 

capaz de se orientar no escuro e, a partir daí, ter coragem de reconhecer e de 
se comprometer com um presente com o qual não é possível coincidir 

(SCHOLLHAMMER, 2009, p.10). 

 

Assim, os temas apontados como avassaladores na rica literatura Fonsequeana garante 

para o embate dos valores humanos a coexistência de uma erradicada fração de representações 

discursivas majoritárias e precárias. Rubem Fonseca retrata com maestria a carência de 

ideologia da classe baixa na grande cidade, onde a uma mitologia urbana imposta socialmente 

surge em contrapartida a convergência de cenas avassaladoras de sexo e violência. 

 

Um olhar sobre o estranhamento e os resquícios escatológicos na literatura 

 

Numa sociedade que está totalmente acostumada a denominar literatura apenas como 

os romances mais belos que existem e apontá-la como a arte que visa demonstrar o bonito e o 

belo, quando fala-se em palavras de baixo calão ou demonstrações de questões da realidade o 

estranhamento é constante, e surge o debate sobre o que literatura. Para Eagleton (2003), a 

literatura está num espaço de criação ―imaginativa‖, num campo de tentativas ficcionais.  

Na presente manifestação literária como um escritor contemporâneo, o brasileiro 

Rubem Fonseca no conto ―Feliz Ano Novo‖, traz e aborda pontos e fragmentos do que está 

por trás das histórias grotescas. Utilizando algumas palavras escatológicas, o autor faz uma 

crítica à sociedade que se formava valorizando o consumismo e o individualismo, desse modo 

o mesmo apresenta uma literatura ousada com o mundo e com aquilo que a sociedade impõe. 

O aspecto institucional da crítica literária é o mercado que se alia para promover a absorção 

das obras, despotencializando seu caráter transgressivo e tornando-a mais palatável às normas 

da sociedade. Assim, debater questões emergentes na literatura e que fogem ao padrão 

estabelecido não é uma tarefa fácil, pois, como dialoga Santos (1999) existe uma sociedade 

conservadora que está acostumada e centrada no paradigma dominante. 



 
 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

1448 

 

No conto ―Feliz Ano Novo‖, Rubem Fonseca traz diversas palavras que são 

consideradas incoerentes e desprovidas de qualidade aos olhos dos mais conservadores, é um 

tanto inovador para época como também provocativo na visão da sociedade burguesa e 

acostumada com palavras de amor dos escritos romancistas. Assim, o uso de termos como 

―fudidão‖, ―merda‖, ―xoxota‖, ―punheta‖, ―bronha‖, ―cu‖ e ―rola‖, são fatores condicionantes 

para emergir e direcionar um debate, pelo uso dessas palavras serem consideradas pejorativas, 

acarretam no estranhamento do leitor e na repulsa e reclusão a determinada obra.  

Os reflexos de ―estranhamento‖ apontados pelos formalistas russos são perceptíveis 

por conseguir a partir dos primeiros contatos com a obra transmitir essas sensações baseados 

nos elementos de reconhecimento e de repúdio, como descreve Eagleton (2003): 

 
[...] esses elementos tinham em comum era o seu efeito de ―estranhamento‖ 

ou de ―desfamiliarização‖. A especificidade da linguagem literária, aquilo 

que a distinguia de outras formas de discurso, era o fato de ela ―deformar‖ a 

linguagem comum de várias madeiras. Sob a pressão dos artifícios literários, 
a linguagem comum era intensificada, condensada, torcida, reduzida, 

ampliada, invertida. (EAGLETON, 2003, p.5) 

 

Afinal, o ―estranhamento‖ poderá ser visto através do reflexo das produções, 

principalmente nos comportamentos sociais e na representatividade das falas dos sujeitos. 

Fenômenos que acreditamos serem cogentes e que não passam de imagens mentais 

representativas de uma realidade criada pela minoria influente, mas como um espaço social. 

Para Eagleton (2003) os formalistas se baseia em uma característica de desvio da estrutura 

literária, particularizando uma agressão linguística. 

O ambiente utilizado para discorrer ou descrever o conto, é cercado de mecanismos 

linguísticos, ou seja, uma língua em execução. Para Proença Filho (2007) a língua é uma 

característica organizada em uma determinada sociedade, é a própria linguagem de uma 

sociedade, e no conto há esse discorrer das palavras usadas partindo então de uma natureza 

precária, em que podemos perceber um fator analítico de preconceito na utilização das 

palavras e que parte de um grupo de marginais, que na ocasião invadem uma mansão de luxo, 

onde acontece uma festa organizada e vista pela alta sociedade. 

Partindo dessa premissa é que podemos perceber os fatores sociais perceptíveis e 

apresentados que são destacados pelo autor na funcionalidade do narrador, onde o mesmo 

utiliza-se dessa linguagem que causa estranheza para propor a visualização do sujeito num 

espaço de incomodo, em uma situação que não seja costumeira, mas que habilita uma visão 
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do marginal entre a classe alta. Não se trata portanto que o estranhamento presente no texto 

literário seja oriundo da alienação contingente, negativa, diante daquela que é produzida pela 

sociedade capitalista, escravagista, robótica, mas que desperta no leitor a capacidade de 

otimizar cada vez mais a reações. 

A escrita, seguida de aparatos escatológicos configura-se diferentemente de outras 

manifestações dessa linguagem, e a literatura coloca em questão justamente os nossos padrões 

sociais e linguísticos, elaborando vias para sairmos do estado de menoridade, de precariedade 

e de emergentes, partindo para um espaço de liberdade, pois ela denuncia as amarrações dos 

hábitos estereotipados e das convicções que nos constituem, comportando o intempestivo em 

seu seio. Para tanto corrobora Palacios (2014) 

 
É claro que toda a análise literária deveria dispor da maior liberdade 

possível, partindo do princípio de que não há verdade única ou consenso em 

relação a qualquer tipo de literatura, atual ou antiga, renomada ou 

desconhecida; porém, a literatura atual parece oferecer um impulso maior a 
esse tipo de abordagem (PALACIOS, 2014, p.10). 

 

Mesmo estando no século XXI, o uso desses termos acarreta num grande ―tumulto‖, e 

muitas vezes são censurados e não veiculam em diversas áreas. Percebe-se que em plena 

contemporaneidade a literatura parece não ter acompanhado esse processo de evolução, não 

acompanhou as mudanças da sociedade, e parece estar ainda nos momentos do romance e do 

modernismo. 

Movidos pelo conceito de que não há espaço para o que é considerado feio na 

literatura, propomos uma abordagem sobre a linguagem escatológica muito presente na 

literatura contemporânea, levando em consideração a liberdade de criação na arte literária, 

apontando o conceito de valor e procurando entender o porquê de se estudar e debater apenas 

o que é belo na literatura. 

 

A radicalidade linguística de um conto fonsequeano    

 

Na presente manifestação literária como um escritor contemporâneo, o brasileiro 

Rubem Fonseca, traz e aborda pontos e fragmentos de uma literatura imparcial com o mundo 

e com aquilo que a sociedade impõe. Pelas características presentes no conto Feliz Ano Novo, 

Fonseca nos apresenta um grupo de marginais que decide assaltar uma festa de réveillon que 

ocorre em uma mansão da burguesia carioca. Ao longo do conto, o autor descreve um cenário 
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contrastante: de um lado a falta de alimento, a péssima condição de vida dos três personagens 

principais (pertencentes, é claro, à classe dominada); do outro, os excessos e a opulência dos 

―ricos‖ e ―bacanas‖ (advindos da classe dominante). 

Diante disso o campo literário considera o escritor Rubem Fonseca como inovador, ao 

inteirar na literatura brasileira contemporânea uma inovadora forma de escrita, atendo assim a 

―brutalidade‖ nos seus escritos. Em seus contos e romances utiliza-se de uma maneira de 

narrar na qual destacam-se personagens que são ao mesmo tempo narradores. A utilização de 

fragmentos de violência, de erotismo e de sexo submete uma proporção inversa do conceito 

de brutalidade, na verdade essas concepções estão atreladas a realidade de uma representação 

na narrativa, gerando assim desmistificações que se fazem necessárias principalmente no 

campo da linguagem. A escrita Fonsequeana utiliza-se de uma linguagem vista como violenta, 

que carrega nomenclaturas como perversa e imoral, e esse efeito acaba restringindo as 

condições de expressão dos seus escritos literários.   

As formalidades habituais da classe dominante são extremamente expostas pelo autor, 

que enaltece significativos reflexos da burguesia carioca e dos seus comportamentos 

explícitos de rumores hipócritas. A realidade social proferida pelo autor delata no conto, 

desde o anuncio de vendas de roupas granfinas para a virada de ano na TV, ao comportamento 

das madames descritos pelo narrador e a forma como os personagens se dialogam: 

 
[...] já viu como as branquelas dançam? Levantam os braços para o alto, 

acho que é pra mostrar o sovaco, elas querem mesmo é mostrar a boceta mas 

não têm culhão e mostram o sovaco. Todas corneiam os maridos. Você sabia 

que a vida delas é dar a xoxota por aí? (FONSECA, 1975, p.10) 
 

Por esse víeis podemos perceber que Fonseca transita por linhas peculiares de 

transmissão de fragmentos e assuntos contemporâneos, dialogando com questões sociais, mas 

que também utiliza-se de uma linguagem fortemente rodeada de sutilezas escatológicas.   

A agilidade narrativa direciona a crueldade e a brutalidade dos diálogos pornográficos, 

sendo assim permeadas pelas sequências de detalhes discursivos como: ―Pena que não tão 

dando pra gente, [...] o máximo que você pode fazer é tocar uma punheta, [...] tanta gente rica 

e eu fudido.‖ (FONSECA, 1975, p. 10), são características que institui uma certa linguagem 

depravada, retratando um imaginário que muitas vezes é oprimido pelas regras de 

comportamento e pelos próprios tabus da moral.  

Por esse víeis, o autor põe em discussão o uso desses palavrões e fragmentos que 

resultam em ironias, deboche e acabam acentuando o caráter de enfretamento da realidade dos 
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diálogos na sociedade. Nesse aspecto, vale ressaltar que o uso dessa imensidão de variantes da 

linguagem dialoga consistentemente no espaço de palavrão marginal, clichê policial e assim 

por seguinte.  

A sequência traçada pelos personagens emite um humor que geralmente estão 

presentes em contos, e que dessa forma utiliza-se do universo contrário a qualquer 

idealização, seja por conseguinte o retrato com a marca da desfaçatez (falta de vergonha, 

descaramento). A visão de um grupo de marginais, carentes de tudo, atacando de forma 

violenta os membros da alta sociedade e saindo completamente impunes, certamente, traria 

problemas aos que sustentavam a ilusão de um país próspero, organizado, seguro e em franco 

crescimento econômico. O argumento da moral e dos bons costumes cai por terra diante da 

luta ideológica. Como também a própria marginalidade condiz aos desvios de conduta, 

caracteriza também a normalidade da vida brasileira.  

A obra ―Feliz Ano Novo‖ foi censurada no período do seu lançamento, na época do 

regime militar brasileiro, e fora proibida de ser acessada e lida por qualquer pessoa, porém, 

embora estejamos em um regime totalmente diferente da ditadura, nos parece que ainda existe 

uma censura para com obras desse tipo, sendo consideradas como promíscuas e desprovidas 

de condições legais e belas. 

De modo que o escritor Rubem Fonseca é muito criticado devido as suas produções; se 

levarmos em consideração algumas obras literárias dos séculos anteriores, veremos que já 

existiram autores ousados e destemidos que produziram literatura além de seu tempo, porém, 

que foram barrados silenciados ou esquecidos pela supremacia dos escrevem e demonstrem o 

belo na literatura. 

 

Considerações finais 

 

Assim podemos concluir reiterando os temas contemporâneos na rica literatura 

Fonsequeana, os quais garantem para o embate dos valores humanos a coexistência de uma 

erradicada fração de representações discursivas majoritárias e precárias. Rubem Fonseca 

retrata com maestria a carência de ideologia da classe baixa na grande cidade, onde a uma 

mitologia urbana imposta socialmente e surge em contrapartida a convergência de cenas 

avassaladoras de sexo e violência linguística.  
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Entretanto, podemos assegurar que as características significativas que sustentam um 

texto ou poema, seja ele de Nilton Resende ou do Nelson Rodrigues está na concepção da 

criação, do novo que vai surgir, do conjunto de palavras que vão garantir uma sintonia e essa 

sintonia particular é que vai submeter as concepções dialogais no espaço literário. Então as 

concepções de estranhamento corriqueiramente virão de novas concepções de linguagem, do 

caráter corajoso da escrita, da ousadia, para assim submeter a linguagem literária cada vez 

mais nos espaços da discussão e do embelezamento dos campos utilizáveis da língua. 

Como vimos ao longo da discussão, a sociedade privilegia os aparatos da linguagem 

tradicionalista da literatura, quando apresentados uma linguística escatológica na 

contemporaneidade podemos perceber o complexo de estranheza. Tudo isso está vinculado a 

uma literatura contemporânea que ainda está ramificada ao sujeito condicionante de uma 

sociedade burguesa, resistente e majoritária, rente a característica de um conformismo 

privilegiado e a singularidade homogênea de sentido.  
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ESTRATÉGIAS DE LEITURA NA OBRA HISTÓRIAS DE ALEXANDRE, DE 

GRACILIANO RAMOS 

 

Rossana Tavares de Almeida  

(UFPB) 

 

Introdução  

 

Este trabalho propõe a leitura da obra literária – Histórias de Alexandre – de 

Graciliano Ramos, facilitada pelo exercício das estratégias de leitura para ampliação dos 

universos linguísticos e contextuais dos leitores infanto-juvenis. Obra que agrega um dado 

significativo quando retrata o mundo do imaginário infantil, já que o autor é mais conhecido 

pelas publicações destinadas ao público adulto. Em se tratando de fontes relacionadas ao 

domínio infanto-juvenil, a literatura registra poucos trabalhos de Graciliano Ramos.  

A base teórica fundamenta-se pelas concepções interacionistas, proposta à maneira de 

Solé, através da qual um leitor ativo é orientado a construir os sentidos pela atividade de seus 

conhecimentos prévios, já que ―[...] a leitura é um processo de interação entre o leitor e o 

texto [...]‖ (SOLÉ, 1999, p. 22). Isso significa expandir a leitura não limitada apenas à 

apreensão de conhecimentos intratextuais, mas sobretudo ampliada aos elementos 

extratextuais, na intenção de atingir o prazer estético. 

À princípio, a proposta contempla uma visão panorâmica da história da leitura no 

Brasil do século XIX. Em seguida, estende-se ao cerne das discussões: a compreensão do 

funcionamento das estratégias que norteiam as orientações para leitura da obra supracitada. 

Nesse direcionamento, a análise ascende como sugestão para uma oficina, explorando as 

estratégias de leitura, com a finalidade exclusiva de ampliar os níveis de compreensão e 

interpretação textuais dos pequenos leitores da literatura brasileira. 

Em relação à exploração da obra, portanto, é um incentivo ao leitor para uma leitura 

produtiva. A sua contextualização, por sua vez, é uma corroboração para o universo das 

descobertas, cujo personagem principal é um convite ao jovem leitor para vivenciar o mundo 

mágico da fantasia pelo domínio da leitura, interpretada a partir da promoção dos 

conhecimentos prévios do leitor. 
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Contextualizando a literatura infanto-juvenil no Brasil e a obra Histórias de Alexandre 

 

Em 1889, o Brasil estava passando por várias transformações, entre elas o regime 

político, passando da monarquia para a República. Com essa mudança, há uma ascensão da 

classe média urbana que busca mais oportunidades para educação, melhores condições de 

negócios e maior liberdade política (ZIBERMAN, 2005). A partir desses processos 

reivindicatórios surge uma demanda aos primeiros livros destinados para crianças, todavia, 

nessa época ainda não havia no Brasil uma tradição de se escrever livros destinados para o 

público infantil. Assim, a literatura destinada ao público infanto-juvenil era importada até o 

século XIX, sendo traduções de obras estrangeiras, na maioria das vezes constituídas de 

traduções feitas em Portugal, o que era negativo, pois, conforme Lajolo e Zilberman (1986, 

p.31): 

 
Os textos que justificavam as queixas de falta de material brasileiro são 

representados pela tradução e adaptação de várias histórias europeias que, 
circulando muitas vezes em edições portuguesas, não tinham, com os 

pequenos leitores brasileiros, sequer a cumplicidade do idioma. Editadas em 

Portugal, eram escritas num português que se distanciava bastante da língua 
materna dos leitores brasileiros. 

 
A partir dessa preocupação surgiram vários programas de nacionalização da literatura 

infanto-juvenil, trazendo uma proposta de adaptação. No entanto, o paradigma da literatura 

infantil e juvenil brasileira muda de fato com a publicação do livro A menina do narizinho 

arrebitado, em 1921, pelo escritor Monteiro Lobato, que ficou consagrado pelos seus livros 

destinados ao público infantil. 

Diferentemente, um autor que é bastante conhecido por títulos destinados ao público 

adulto, Graciliano Ramos, também escreveu para crianças, uma dessas obras é A terra dos 

Meninos Pelados, publicada em 1939. Outras obras do autor que foram destinadas ao público 

infantil foi Histórias de Alexandre (1944), depois de sua morte, foram reunidas num único 

livro, Alexandre e outros heróis, que incluía também Pequena história da república (1968), 

―circulando desde então como parte do acervo literário nacional destinado à infância e 

juventude‖ (ZILBERMAN, 2008, p.6). 
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História de Alexandre foi escrita por Graciliano Ramos entre 1938 a 1939, publicada 

pela primeira vez em 1944, pela Editora Leitura (OLIVEIRA, 2017). O próprio escritor 

afirmou que a obra ―é puro folclore nordestino para crianças do Brasil‖1.  

Nas História de Alexandre Graciliano Ramos recorre ao folclore, utilizando-se 

narrativas com cunho popular, apresentadas pela personagem referida no título da obra 

(ZILBERMAN, 2005), que reúne quatorze contos apresentados respectivamente: 

―Apresentação de Alexandre e Cesária‖, ―Primeira aventura de Alexandre‖, ―O olho torto de 

Alexandre‖, ―História de um bode‖, ―Um papagaio falador‖, ―O estribo de prata‖, ―O 

marquesão de jaqueira‖, ―A safra dos tatus‖, ―História de uma bota‖, ―Um missionário‖, 

―Uma canoa furada‖, ―História de uma guariba‖, ―A espingarda de Alexandre‖, ―Moqueca‖, 

―A doença de Alexandre‖. O volume que utilizaremos nesse trabalho será o publicado em 

2013, pela Editora Record, intitulado Histórias de Alexandre. 

Segundo Zilberman (2005), Histórias de Alexandre apresenta um narrador original (o 

próprio Alexandre), que mostra-se íntimo do ambiente em que as tramas ocorrem, inserindo-

se nas histórias por ele narradas, carregadas de fantasias e aventuras fabulosas, de modo que 

Alexandre tem de convencer os as pessoas que gostam de ouvi-lo de que o a história 

realmente aconteceu, por mais impossível que seja. Para a autora, este é um recurso que 

integra o narrador aos acontecimentos contados e ao mesmo tempo busca representa no 

interior do texto o leitor que está fora do texto. 

 

As estratégias de leitura: sob a perspectiva do leitor 

 

O ato circundante da leitura não se encerra especificamente na ação de seu gesto 

material. Segundo Solé (1998), o processo abrange circunstâncias através das quais a 

produção de sentido tanto antecede quanto precede sua ação física, haja vista que a construção 

das informações por parte do leitor é ampliada para além do momento processual da leitura. 

Partir desta visão, significa considerar que durante todo o percurso o leitor infere sentidos, 

levanta predições e hipóteses, para orientar a leitura. Nessa extensão, verifica-se que a leitura 

efetiva-se por meio de um contínuo, a partir da perspectiva do leitor. 

 Conforme Geraldi (2012), o leitor coloca-se como agente que busca significações.  

Nessa conjectura, os sentidos jamais são irrompidos pelas artimanhas dialógicas ilimitadas do 

                                                             
1 Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=348970_04&PagFis=31090&Pesq=: 

Acesso em: 25 jun. 2018, fl. 17.  
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próprio funcionamento das leituras. Essa realidade, inclusive, aponta para a formação de um 

leitor que agrega conhecimentos em virtude do círculo de leituras efetivadas. Para Koch e 

Elias (2010), se por um lado, o texto assume o lugar de interação, por outro lado o leitor 

assume o lugar das atitudes responsivas ativas. Neste âmbito, a leitura envolve um processo 

não limitado a extração de informação, mas ampliado ao uso de estratégias para uma ação 

proficiente, visando garantir o acesso aos conhecimentos tanto linguísticos quanto 

contextuais. 

 Parte da perspectiva de um leitor que antecipa informações a partir de seus 

conhecimentos prévios, quando cria hipóteses acerca da leitura, para garantir a dinâmica do 

processo. Nesta percepção, expectativas são formadas, mas nem sempre confirmadas, quando 

as suposições de leitura não subsistem, sendo o leitor direcionado a elaborar novas 

readaptações e promover novas expectativas diante dos objetivos visados2. 

 Em se tratando dos objetivos do leitor, eles figuram como horizontes à leitura na 

proporção em que ancoram às estratégias. Em contrapartida, percebe-se que as estratégias 

agem como facilitadora do processo de leitura, na perspectiva de apontar a direção para o 

leitor atingir os objetivos. Sob esta concepção, Solé (1998) estabelece que os objetivos devem 

figurar como um meio e não um fim em si mesmo, já que o alvo culmina para a aprendizagem 

da leitura.  

 Nesses termos, as estratégias de leitura, conforme alguns autores, funcionam como 

norte que impulsiona a qualidade da leitura. Na visão de Kleiman (2012), as estratégias de 

leitura são operações regulares cuja finalidade envolve formas para a abordagem do texto. 

Essas estratégias podem ser inferidas com base na exploração do texto, como baseadas no 

comportamento verbal e não verbal do leitor mediante a leitura, uma vez que aponta para os 

movimentos de manipulação do objeto. 

  Kleiman (1989) registra as estratégias vinculadas a dois tipos de movimentos sob a 

regência do comportamento do leitor: as estratégias cognitivas, cujo foco é inconsciente e 

automático, embora subsista uma leitura rápida e eficiente; e as estratégias metacognitivas, 

cuja ação dá-se de maneira consciente pelo leitor, na intenção de desautomatizar e controlar 

os aspectos cognitivos para auto-regulação e compreensão da leitura. 

                                                             
2 Na ótica de Solé (1998), a leitura é dependente dos objetivos, sendo primordial levar em consideração por 

que/para que se efetiva determinada leitura, na medida em que os objetivos são responsáveis por guiar o leitor 

para alcançar determinados resultados. A título de exemplo, não se lê um texto literário da mesma maneira em 

que se lê uma notícia. 
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 Solé (1998) defende o ensino das estratégias de leitura de forma consciente, porque o 

percebe como procedimentos cuja função é guiar a interação entre o leitor e o texto em prol da 

aquisição de novos conhecimentos. Neste viés, as estratégias de leitura ascendem à função de 

aprendizagem, sob o suporte de uma construção conjunta, enquanto mecanismo que controla 

mais do que a passagem para outros níveis de desenvolvimento, visto que controla a própria 

dinâmica da atividade de leitura. Além do mais, este parâmetro de leitura realça, inclusive, a 

figura de um leitor ativo, aquele que controla o seu comportamento auxiliado pela direção de 

um mediador, que predispõe andaimes como ferramentas úteis para conquista de novas 

competências, através da leitura. A autora concebe, nesses termos, 

 
[...] as estratégias de compreensão leitora como um tipo particular de 

procedimentos de ordem elevada. [...] cumprem todos os requisitos: tendem 

à obtenção de uma meta; permitem avançar o custo da ação do leitor, embora 
não a prescrevam totalmente; caracterizam-se porque não estão sujeitas de 

forma exclusiva a um tipo de conteúdo ou a um tipo de texto, podendo 

adaptar-se a diferentes situações de leitura; envolvem os componentes 
metacognitivos de controle sobre a própria compreensão, pois o leitor 

especialista, além de compreender, sabe que compreende e quando não 

compreende (SOLÉ, 1998, p. 72). 

 

A modalidade de um leitor especialista abarca um movimento que valoriza a ação da 

própria leitura em contextos diversos. Neste ângulo, ele controla sua própria compreensão 

acerca daquilo que lê, a partir da visão de uma meta estabelecida, independe do grau de 

dificuldade que os textos e os discursos proferem. O leitor ativo, nesta interpretação, 

monopoliza a função de gestor, a fim de agenciar os componentes metacognitivos na 

expectativa em que conduz o ato da leitura. Essa acepção forma um leitor compromissado 

com o processo, porque ativamente age com e através da leitura em detrimento da visão 

arcaica de um leitor passivo.  

 Cosson (2014) destaca o relevo das estratégias de leitura relacionado ao movimento de 

compartilhar as leituras. Enquanto vínculo de participação leitora, essa forma de diálogo 

refere-se a uma abordagem reflexiva cujo princípio é a interação entre o leitor e o texto. Nesta 

expressão, o processo envolve desde usar as estratégias para atingir a compreensão da leitura, 

até utilizá-las para fins que visam monitorar o grau desse entendimento. 

 O autor, no entanto, chama a atenção para o sentido da própria atividade em 

detrimento de uma ação puramente mecânica, haja vista que a finalidade central concorre à 

prática da leitura enquanto processo. Nessa discussão, ressalta que a riqueza de sentidos que 

os textos manifestam conferem relevância às estratégias; logo, nem todos os textos são 
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adequados aos mesmos procedimentos. O autor ainda menciona que o número de estratégias 

se mostra variáveis e dependem da perspectiva dos autores.  

 Conforme a proposta de Girotto e Souza (2010), os conhecimentos prévios do leitor 

são estratégias essenciais e abrigam todas as demais, na medida em que funcionam como um 

guia de articulação para a leitura, visto que oportunizam uma ação conjunta das demais 

estratégias. Por tais razões, teoricamente, é denominada de componente guarda-chuva.  

 Sob a vertente de Koch e Elias (2010), a leitura valoriza um formato de interação que 

parte do leitor e de seus conhecimentos prévios para a dinâmica do autor e do texto, 

relacionado ao processo de construção de sentido. Significa perceber, inclusive, se os 

conhecimentos prévios mudam de leitor para leitor, implica haver uma orientação 

diferenciada de uma leitura para outra, dependendo do leitor e da configuração de sua 

bagagem sociocognitiva. Nesta ótica, explica que uma pluralidade de leitura e de sentidos são 

perfeitamente pertinentes, uma vez que um mesmo texto provoca diferentes leituras. Dessa 

forma, para dar conta do processamento textual, os leitores recorrem a três grandes sistemas 

de conhecimento: linguístico, enciclopédico e interacional. 

 O formato da dinâmica reside na ação de valorizar os saberes que um leitor possui no 

decorrer de todo o processo da leitura, já que funciona como subsídios para ampliação dos 

horizontes a partir da leitura. Além do mais, é o elemento que infere o diálogo do leitor 

consigo mesmo, do leitor com o texto e do leitor com o próprio autor, no âmbito da leitura. 

Nesta ótica, sob o caráter de essencialidade, essa estratégia funciona como um arco cultural 

cuja base promove a manifestação de outras igualmente relevantes. Portanto, permite a 

formação de hipóteses e de previsões que serão confirmadas ou descartadas mediante o 

avanço da leitura, através da expressão cognitiva de um leitor ativo (GIROTTO; SOUZA 

2010). Logo, a bagagem cultural é a chave que assegura o círculo do processo da leitura.  

 De acordo com Girotto e Souza (2010), as estratégias se articulam para ampliar a 

compreensão da leitura, tanto quanto garantir a interlocução com o autor e com o texto, 

através de variados gêneros, textos e contextos.  Conforme a indicação da autora, outras 

estratégias ainda concorrem para o êxito da leitura. Dentre as quais, destaca-se a conexão que 

envolve a dinâmica entre texto-leitor, texto-texto e texto-mundo, na habilidade de promover o 

encontro do leitor com o texto, através dos conhecimentos experienciais, tanto de linguagem 

quanto de mundo. 
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 Contudo, um texto apresenta uma variedade de informações que nem sempre se 

mostram literalmente. As configurações explícitas e implícitas exigem do leitor um 

engajamento de seus conhecimentos prévios no sentido de inferir informações novas a partir 

dos elementos já conhecidos. Essa expressão, por sua vez, conduz a uma visualização do texto 

através da habilidade do leitor de elaborar imagens mentais para projetar a cena de leitura. 

Além do mais, a capacidade da sumarização e da síntese visam selecionar dados relevantes do 

texto diante de informações apenas interessantes. No entanto, a síntese vai além do resumo 

quando se estende a apresentar a perspectiva do leitor acerca da leitura (GIROTTO; SOUZA 

2010).  

 Para explorar as estratégias de leitura implica considerar, sobretudo, o valor do gênero 

textual, visto que cada texto solicita uma abordagem diferenciada para dar conta da 

multiplicidade de sentidos que se constroem não somente pelo viés linguístico, mas também 

pelo viés contextual da leitura. Logo, os conhecimentos prévios do leitor são fundamentais 

para formação desse processo que nasce exclusivamente da interação, haja vista que, na 

expressão de Bakhtin (2010), a interação social representa o ato fundamental da linguagem. 

 Dessa forma, se a interação alimenta os conhecimentos múltiplos do leitor; de outro 

ponto de vista, as estratégias de leitura revelam tais conhecimentos, quando valorizam a 

dinâmica da leitura pela interação não apenas entre o autor e leitor; mas, principalmente, 

conforme Solé (1998), pela interação entre o leitor e o texto. Esse projeto traz à tona a 

concepção de leitura baseada no formato de um leitor proficiente e autônomo. 

 Vale enfatizar que as diferentes estratégias de leitura não atuam de modo isolado, nem 

independentes uma das outras. Elas interagem na leitura através da dinâmica de um leitor 

ativo que combina os procedimentos para garantir a dinâmica do processo. Além disso, outro 

mérito é facultar aos leitores estratégicos um diálogo consigo mesmo, na expressão em que 

são capacitados para construir os sentidos que constroem nas múltiplas leituras (GIROTTO; 

SOUZA, 2010). Assim sendo, as estratégias predispõem-se à função de colaborar para o 

processo de reflexão do leitor sobre o próprio desempenho da leitura, controlando não 

somente os níveis de compreensão quanto manipulando o jogo de apreensão de novas 

aprendizagens socioculturais e históricas. Esse formato colabora para articulação do 

pensamento, além de projetar respostas pessoais e fatuais, marcadas pela visão de um ponto 

de vista. 
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 Em se tratando do trabalho com textos literários, as estratégias tendem a estimular a 

criatividade e a imaginação, além de dar margem ao leitor para interagir com os 

conhecimentos do autor, partindo de sua concepção de mundo, quer mais restrita, quer mais 

extensa. Esta configuração literária traz a impressão do diálogo de Cosson, cuja visão valoriza 

a seleção de textos com ―um bom nível de elaboração estética‖ (COSSON, 2014, p. 118), haja 

vista o relevo desta função como prática social que concorre para o letramento literário. 

Contudo, o objetivo central quando se trata das estratégias de leitura remete, principalmente, a 

explorar a compreensão e interpretação de leituras, no tocante a perceber aquilo que os textos 

dizem e como eles dizem. Essa questão central equivale à definição de resultados satisfatórios 

no âmbito da leitura. 

 Girotto e Sousa (2010) sustentam que as estratégias colaboram para a formação de um 

leitor autônomo tanto quanto conduz ao letramento literário. Essa vertente teórica amplia os 

horizontes do leitor, sobretudo porque cria as condições de um ensino dito responsivo. 

Entretanto, a autora chama a atenção para a estratégia da conexão, a fim de que o leitor esteja 

atento às armadilhas, para não fugir da leitura pelo distanciamento de se envolver com as 

questões externas ao texto. Portanto, o trabalho com as estratégias tanto amplia quanto 

modifica os processos mentais na direção em que concorre para a compreensão do texto. 

Desta forma, a autora destaca que não existe uma ordem para ensinar as estratégias de leitura, 

tampouco são recursos que ocorrem dissociados, uma vez que há conexão entre elas. 

 Se na concepção de Solé (1998) a significação está no leitor, o texto ganha visibilidade 

neste processo por constituir a ponte de ligação entre o autor e o leitor. A figura do leitor 

pressupõe um sujeito que constrói os significados baseados nos esquemas de conhecimentos 

que possui, não somente de mundo, mas, principalmente, de leituras realizadas. Ao encontro 

deste ângulo, o elo que caracteriza o acesso do leitor ao texto ascende pelas estratégias de 

leitura, na dinâmica da formação de leitor ativo, aquele que manipula não apenas 

conhecimentos linguísticos, mas também contextuais, na iniciativa de preencher as lacunas de 

sentido que os textos instigam, seja como objeto de conhecimento, seja como fonte de 

aprendizagem sociocultural e histórica.   

 

Proposta de leitura da obra Histórias de Alexandre 

 

Como base nas estratégias de leitura discutidas nesse trabalho, buscamos construir 

sentidos possíveis para a leitura da obra Histórias de Alexandre, de Graciliano Ramos. Dessa 
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forma, pode-se trabalhar as conexões a partir da capa do livro, que traz elementos relevantes 

para compreensão do texto, tais como o autor, o título e as ilustrações.  

A conexão texto-mundo apresenta-se a partir da exploração dos conhecimentos 

prévios sobre o autor. Por essa razão, as expectativas do leitor em relação à temática da obra, 

em análise, é que ela caminhe no mesmo viés da leitura para os adultos, abordando questões 

de denúncias sociais e de cunho regionalista. Todavia, para a surpresa do leitor, a obra infato-

juvenil percorre caminhos distintos, como atesta a leitura. 

Outro tipo de conexão que pode ser bastante explorada é a texto-leitor. Para criar uma 

conexão entre o leitor e o texto pode-se fazer os seguintes questionamentos: quem gosta de 

ouvir histórias? Quem gosta de contar histórias? Quem já contou uma história que era tão 

absurda que ninguém acreditou? Esses questionamentos estão relacionados com a própria 

personagem principal, que é um contador de histórias. Esse elo contribui para que o leitor crie 

uma identificação com o personagem e estabeleça conexões entre a obra e a sua própria vida. 

Quanto à inferência, destinamos um olhar a partir do título da obra, com o intuito de 

instigar a curiosidade do leitor sobre o tema do livro ou deduzir de que assunto o texto trata. 

Com relação ao título, podemos inferir alguns questionamentos sobre o a obra abordaria. 

Utilizando o conhecimento de mundo do leitor, inferirmos informações relevantes acerca da 

temática. Em uma primeira leitura, a imagem da capa do livro traz um senhor com chapéu e 

um olho torno, a partir dessa leitura algumas características da personagem já são 

apresentadas. 

Outro aspecto da obra é a revelação de várias palavras regionais, por isso, uma 

proposta de inferência muito propícia para a abordagem da obra em debate é a perspectiva 

trazida por Girotto e Souza (2010, p.79), que propõem uma organização de um ―cartaz 

âncora‖ com quatro colunas contendo: palavras, significado inferido, dicas do texto, frase do 

livro, respectivamente. A sugestão é que, primeiro, a atividade seja feita de forma individual, 

depois seja feita uma produção coletiva de um cartaz, com o intuito de inferir o significado de 

algumas palavras desconhecidas pelos leitores.  

Por fim, a leitura desenvolvida sob a condição de um processo caminha no sentido de 

confirmar as hipóteses previamente levantadas. Assim, o l 

 Raimundo cria a terra dos meninos pelados, chamada de Tatipirun, como forma de se 

autoaceitar, inclusive o próprio personagem se espanta com essa imagem.  
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A partir riqueza com que a história é contada, com detalhes do sertão nordestino, 

possibilita trabalhar a visualização. Essa estratégia de leitura ajuda aos leitores a criarem 

imagens mentais à medida que leem, construindo significados pessoais em relação à obra.  

 

Considerações Finais  

 

 Em atenção ao texto, em análise, as estratégias de leitura, através dos conhecimentos 

prévios do leitor e das conexões com outros saberes experienciais, surgem como uma 

atividade de colaboração para estimular a produção de sentidos, tanto quanto ultrapassar os 

níveis de dificuldades próprias deste discurso em particular. 

 Através do livro Histórias de Alexandre, o autor aborda problemas sociais e 

psicológicos através de um mundo folclórico. Questões regionais como seca, da posse de 

terras, solidão etc. são apresentadas de maneira camuflada pela maneira como a personagem 

relata o conto.  

 Ainda merece destaque a relevância da linguagem por ser o viés que se traduz, 

exclusivamente, como a ponte que distingue os dois mundos conflituosos e transitáveis, em 

níveis distintos. Provavelmente, mundos construídos pela configuração do lúdico no espaço 

da brincadeira infantil. Dessa forma, a linguagem projeta-se como elemento essencial para 

oportunizar as condições necessárias às interações de mundos infantis possíveis e 

imagináveis. Essa realidade se mostra quer implícita, quer explícita, pelo domínio dos fatores 

verbais e complementados pelos domínios não verbais da linguagem, através das imagens 

veiculadas pelo texto. Convém frisar, ainda, que as marcas da linguagem regional instituem 

particularidades linguísticas e culturais, tanto de uma época quanto de um povo.  
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O CAMPO SEMÂNTICO-CULTURAL ―A SECA‖ NA OBRA DE LUIZ GONZAGA 

 

Sandro Luis de Sousa  

(IFRN) 1 

 

Introdução  

 

A obra gonzaguiana se reveste de peculiaridades semântico-culturais de variedades 

estigmatizadas do Português Brasileiro que se identificam com a variedade rural nordestina. 

Neste artigo, pretendemos identificar e analisar algumas dessas particularidades. 

Fazendo ancoragem nos postulados da Semântica Cultural, na vertente Semântica de 

Contextos e Cenários, o trabalho pretende demonstrar que os sentidos são manifestações 

linguísticas do significado de uma língua natural, os quais se especializam em contextos e 

cenários, constituídos por fatos culturais. Mirando a esse alcance, analisamos duas canções de 

Luiz Gonzaga, ―asa branca‖ e ―vozes da seca‖, bem como um trecho do causo ―volta à casa‖, 

que narra o retorno de Gonzaga à terra natal depois de dezesseis anos de ausência. Para tanto, 

apresentamos a descrição de lexias simples, compostas e textuais cujos sentidos 

especializados demonstram as influências de práticas linguísticas e costumes socioculturais 

compartilhados pelos nordestinos de origens rural e humilde, além do exame de construções 

figurativas e lexias antigas, tendo como referência informações contextuais (linguísticas) e 

cenariais (culturais). 

Luiz Gonzaga e seus principais parceiros, Humberto Teixeira e Zedantas, 

interiorizaram as influências dos lugares vividos, do folclore, de valores, de práticas sociais e 

crenças vivenciadas, marcando as escolhas de temas que orientaram e constituíram o seu 

repertório linguístico e musical. Nesse contexto, Tatit (2012) considera que Luiz Gonzaga e 

Humberto Teixeira projetaram, em conjunto, a batida, a levada2, a dimensão, o estilo3 e a 

temática do baião. Em concordância com o autor, Sylvio Ferreira, em depoimento a Oliveira 

(1991, p. 116), considera que Luiz Gonzaga ―se constitui num dos mais ricos mananciais de 

informações socioculturais sobre o modo de ser, agir, e pensar do bravo e sofrido homem 

                                                             
1 Instituo Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. 
2 A palavra equivale a ritmo. 
3 Conjunto de tendências e características formais, conteudísticas, estéticas etc. que identificam ou distinguem 

uma obra, um artista etc., ou determinado período ou movimento. 
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nordestino‖. Em arremate, constata que Luiz Gonzaga ―manteve, durante anos, aceso o facho 

da emotividade sertaneja como na singularidade da temática, eminentemente regionalista e 

popular‖ (OLIVEIRA, 1991, p. 120).  

 O manancial linguístico-cultural no qual se abeberou Luiz Gonzaga é bastante 

diversificado. Por esse motivo, Ramalho (2012 [2000]) considera difícil estabelecer uma 

classificação rígida da temática das letras, já que os conteúdos se interpenetram de forma 

permanente. Mesmo assim, é possível identificar os seguintes campos semântico-culturais 

característicos de sua obra: seca, saudade, terra, religião e crenças, cangaço, amor e 

sensualidade, e alegria. Neste trabalho, vamos nos ater ao primeiro campo identificado. 

 

O campo semântico-cultural ―a seca‖ 

 

Neste artigo, utilizamos a expressão ―campos semântico-culturais‖ para nos referirmos 

a paradigmas categoriais que se expressam por meio de sentidos especializados em uma 

língua natural. Para a Semântica de Contextos e Cenários, esses domínios conceituais, ou seja, 

os conceitos mentais que temos de atividades sociais, sentimentos humanos, crenças, 

alimentos etc. se formam a partir de uma carga cultural e pelo trabalho individual de cada 

falante sobre essa carga cultural (FERRAREZI JR., 2010). Essas categorias ou paradigmas 

culturais equivalem ao que a tradição nos estudos linguísticos chama de campos semânticos, 

que é o agrupamento de palavras de cunho ideológico e linguístico, por meio de uma rede de 

associações e interligações de sentidos.  

Nas canções de Gonzaga, a seca é descrita como a grande responsável pelas agruras 

que o sertanejo vive, sendo uma ―judiação‖ que não se consegue vencer. Os versos clássicos 

de Asa Branca utilizam lexias que descrevem, comparativa e metaforicamente, a paisagem 

sertaneja castigada pela estiagem e a resignação do caboclo nordestino frente à sua sorte de 

viver no seco Nordeste: 

 
Quando oiei a terra ardendo qual fogueira de São João 

Eu preguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação 

Que braseiro, que fornaia [...] 
 

A terra adusta arde como a fogueira dedicada às festas juninas no ambiente cultural 

nordestino. O uso das lexias fornaia e braseiro deixam transparecer elementos significativos 

das condições meteorológicas no Nordeste, que fazem o sertanejo sofrer com os efeitos 
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devastadores da seca. Aliás, como bem salienta Ramalho (2012 [2000], p. 183), o fato de a 

lexia seca não ser mencionada diretamente no texto só ―acentua a intensidade poética da 

ideia‖, conforme sentenciam os seguintes versos: 

 

[...] Nem um pé de prantação 

Por farta d‘água perdi meu gado 
Morreu de sede meu alazão 

Por farta d‘água perdi meu gado 

Morreu de sede meu alazão. 
 

Gonzaga utiliza um quadro descritivo do Sertão, dando pistas para que o leitor-

interlocutor tenha condições de criar seu cenário e possa nomear o evento que ele descreve, 

sem citá-lo – a seca no Nordeste. 

A estiagem prolongada é responsável pela perda da produção agrícola (representada 

pela lexia pé de prantação), dos animais (perdi meu gado), que fornecem a alimentação, carne 

e leite, e do cavalo (alazão), representante do meio de transporte e de trabalho. Pelo uso do 

sintagma morrer de sede, o enunciador4 descreve e acentua uma condição que não é incomum 

no Nordeste: a morte de plantas e animais e, às vezes, até de crianças por inanição5. 

Diferentemente de outras regiões, morrer de sede é uma expressão bastante utilizada no 

vocabulário rural nordestino, devido às circunstâncias adversas da constante falta d‘água no 

sertão. Mesmo quando há água, é comum que ela seja de baixa qualidade, transportada em 

carros-pipas ou retirada das cacimbas, que acumulam água no solo, como pode ser inferido do 

diálogo abaixo, retirado do causo ―volta à casa‖: 

 

Gonzaga: [...] - Boa tarde! 

Senhor: - Boas tarde. 
Gonzaga: - Vosmicê tem uma aguinha dormida aí? 

Senhor: - Se arruma! 

(Lá vem o home, caneco d‘água) 
Gonzaga: - Aguinha saloba, essa daqui, hem? 

 

 Aguinha dormida especializa o sentido metafórico de água que pernoita em pote de 

barro de um dia para o outro para assentar as impurezas. Temos aqui um deslocamento de 

sentido entre dois campos semântico-culturais: mineral (água) e humano (dormir). Se mesmo 

                                                             
4 Utilizaremos os termos enunciador, sujeito enunciador e locutor como sinônimos para a pessoa produtora dos 

enunciados nas canções e causo.     
5 Em 2003, o governo federal criou um Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e outras 

Tecnologias Sociais (Programa Cisternas) financiado pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Também em 

2003, foi criado o programa Fome Zero para o enfrentamento da fome e da miséria. 2.369 municípios foram 

atendidos pelo programa, prioritariamente localizados nas regiões semiáridas do Nordeste. 
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dormida, a água ainda fica saloba é porque tem um gosto tirante a sal, de sabor desagradável, 

por causa de sua origem. Diferentemente do uso de ―água‖, ―aguinha‖ indica só um pouco ou 

―pouquinho‖. Em terras secas, não se desperdiça água. Só se usa o necessário, e o nordestino 

sabe disso. Cascudo (2013 [1971]), citando o general Gustavo Cordeiro de Farias6, diz que, na 

Escola Militar, os cadetes, vindos do Nordeste, eram identificados ―pelo ciumento cuidado de 

apertar as torneiras dos lavatórios‖, enquanto os rapazes de outras regiões não tinham o 

mesmo zelo com a economia de água. Além disso, o uso de ―aguinha‖ caracteriza uma forma 

humilde e respeitosa de pedir água a um estranho.  

Frente à terra seca e improdutiva, não adianta resistir e lutar. É hora de dar adeus à 

amada Rosinha, pois inté mesmo a asa branca, que é considerado o último pássaro a deixar o 

sertão em busca de água durante a seca, já desistiu de esperar a chuva: 

 

[...] Inté mesmo a asa branca bateu asas do sertão 

Entonce eu disse adeus Rosinha 

Guarda contigo meu coração 

Entonce eu disse adeus Rosinha 

Guarda contigo meu coração. 
 

Inté é uma lexia gramatical antiga usada no sertão para até; neste cenário, significa 

inclusive, também. Expressa uma sensação de surpresa e, ao mesmo tempo, de desesperança, 

pois ―inté‖ quem não devia ir se foi; ―inté‖ quem é parte da terra se foi. A situação descreve 

um dilaceramento do Sertão, que se repete no enunciador, pois a ―partida‖ aciona o sentido 

polissêmico de ―ato de partir‖ e de ―despedaçamento‖ daquele que também é obrigado a ir 

embora, sem querer ir, deixando parte de si – seu coração – com Rosinha. 

O uso da expressão idiomática bater asas não visa descrever o sentido menor (isto é, o 

sentido costumeiro de uma lexia, chamado usualmente de denotativo) de agitar as asas do 

pássaro asa branca, mas assume, no contexto e cenário descritos, o sentido maior, pleno, de 

fugir, escapar da situação degradante provocado pela seca. A ave referida é uma pomba 

migratória, mas, no Nordeste, todos a conhecem como asa branca. A motivação semântica 

para esta designação metafórica funcional é devido à cor branca das penas embaixo da asa, 

somente visível quando ela está voando.  

A lexia sertão compreende a zona fitogeográfica do Nordeste brasileiro onde domina o 

clima semiárido e a caatinga. É a área territorial que os nordestinos costumam chamar de 

interior. Cascudo (2012 [1979], p. 648) afirma que a origem da lexia sertão é discutível ―e 

                                                             
6 Foi comandante da 14ª Divisão de Infantaria na capital potiguar, em 1942. 
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apareceu mesmo a ideia de [ser a] forma contrata de ―desertão‖, numa clara alusão a uma 

zona árida, com baixa pluviosidade. Outra lexia antiga usada pelo enunciador é entonce, que 

permanece nos vocabulários rural nordestino e rurbano, mas que já está em desuso nos falares 

urbanos que adotam a forma ―então‖. 

O tema da seca em asa branca contém lexias que expressam, ainda hoje, um misto ―de 

dor, solidão, saudade e mesmo esperança‖ (RAMALHO, 2012 [2000], p. 194): 

 

[...] Hoje longe muitas légua numa triste solidão 

Espero a chuva cair de novo pra mim vortá pro meu sertão 

Espero a chuva cair de novo pra mim vortá pro meu sertão. 

 

O afastamento da terra natal, provocado pela estiagem prolongada, é avaliado pelo uso 

da lexia légua, que era a medida de distância usada antes da adoção do sistema métrico. Uma 

légua, no Brasil, equivale a 6.600m. Quando não especificada, a légua é a distância imaginada 

como distante ou muito distante, caso em que aparece geralmente no plural léguas (HOUAIS, 

2009). É o sentido que foi especializado no verso acima. Em desuso no resto do país, o 

emprego de légua é ainda bastante popular no falar rural do Nordeste, entre as pessoas mais 

humildes. 

O solo árido equivale à solidão do exílio forçado. A solidão do enunciador ocorre na 

cidade grande, ainda que esteja cercado de gente. Em contraste, o sertão isolado, solitário, é 

seu lugar de aconchego e companhia. É a triste sina do sertanejo deslocado, expulso pela seca: 

retirante-estrangeiro do sertão. 

Distante da mulher amada, os olhos verdes de Rosinha ―é fonte de outra imagem 

poética‖ (RAMALHO, 2012 [2000], p. 183) que descreve o ambiente nordestino. O desejo do 

fim da paisagem incandescente, expressa pelas lexias braseiro, fornaia, vistas anteriormente, 

contrasta com o sentido da lexia verde, que exprime, no vocabulário do falar rural, além de 

seu sentido costumeiro, a estação das chuvas no Nordeste, motivo de alento e esperança para 

o sertanejo: 

 

[...] Quando o verde dos teus óio 

Se ispaiá na prantação 
Eu te asseguro não chore não, viu 

Que eu vortarei, viu, meu coração 

Eu te asseguro num chore não, viu 

Que eu vortarei, viu, meu coração. 
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A chegada do inverno deverá resultar no cumprimento da promessa de retorno do 

enunciador ao sertão, que deve pôr fim à situação de tristeza (não chore não, viu?) da amada. 

Neste cenário, o locutor usa a lexia coração (órgão muscular), que assume o sentido 

metafórico da pessoa que se ama: Rosinha. 

De outro ponto de vista, o enunciador não analisa o tema da estiagem apenas com o 

uso de lexias que descrevem a paisagem e exprimem resignação. Na canção Vozes da Seca, 

ele também se insurge contra essa situação calamitosa, usando lexias do falar rural sertanejo 

para cobrar providências do Estado brasileiro: 

 

Seu dotô, os nordestino têm muita gratidão 

Pelo auxílio dos sulista nessa seca do sertão 
Mas dotô uma esmola a um homem qui é são 

Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão 

É por isso que pidimo proteção a vosmicê 

Home pur nóis escuído para as rédias do pudê 
Pois dotô dos vinte estado temos oito sem chovê 

Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem cumê 

Dê serviço a nosso povo, encha os rio de barragem 
Dê cumida a preço bão, não esqueça a açudagem 

Livre assim nóis da esmola, que no fim dessa estiage 

Lhe pagamo inté os juru sem gastar nossa corage 
Se o dotô fizer assim salva o povo do sertão 

Quando um dia a chuva vim, que riqueza pra nação! 

Nunca mais nóis pensa em seca, vai dá tudo nesse chão 

Como vê nosso distino mecê tem nas vossa mãos. 
  

O emprego das lexias dotô, vosmicê e mecê no falar rural nordestino identificam o 

tratamento respeitoso do sertanejo humilde para se dirigir às pessoas de nível socioeconômico 

mais elevado, sendo que as duas últimas são formas linguísticas reconhecidamente antigas. 

Entretanto, não obstante o reconhecimento da situação de carência causada pela seca e a 

gratidão pela ajuda recebida dos ―sulistas‖, ou seja, de todos aqueles que não são do Nordeste, 

os sentidos especializados a partir do contexto e do cenário sociocultural remetem a um 

sujeito enunciador que se posiciona e tem ciência de que a resolução para o seu estado de 

privação material não está na doação de esmolas para o homem nordestino, sadio e 

reconhecidamente trabalhador: 

 

[...] Mas dotô uma esmola a um homem qui é são 

Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. 
 

O sentido costumeiro da lexia esmola é ―aquilo que se dá aos pobres e necessitados 

por caridade‖. Para Cascudo (2011[1974], p. 25), 
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o mendigo, humilhado e suspeito é um produto urbano. Pelo interior viviam 

os paupérrimos, ajudados pelos vizinhos, mas tendo um roçadinho. Não 

pediam, tiravam esmolas, preferencialmente às sextas-feiras quando 

apareciam arrastando os pés, no círculo da coleta. 
 

Logo, dar esmola ao nordestino economicamente ativo pode ter consequência negativa 

dupla: ser extremamente desmoralizante, condenando-o à ociosidade, e à humilhante 

dependência socioeconômica dos estados do sul. 

 Utilizando construções metafóricas, o enunciador demonstra ter também consciência 

de que o indivíduo responsável pela administração do país foi eleito democraticamente: 

 

[...] Home pur nóis escuído para as rédias do pudê. 

 

Portanto, é lícita a reivindicação respeitosa de uma solução definitiva para o problema 

de convivência com os efeitos danosos da seca. O sentido costumeiro de rédea é correia que 

serve para restringir as ações de um animal, geralmente de montaria. Nesse contexto, é 

significativo o uso figurativo de rédeas do poder, que traz o efeito de sentido de que o 

governante pode controlar seu povo por intermédio de instrumentos eminentemente usados 

para dominar animais irracionais, suscitando um conhecimento extralinguístico (memória 

discursiva7), associado a uma identidade nordestina de subordinação alimária que inclui, 

dentre outras construções metafóricas, expressões como ―voto de cabresto‖ e ―curral 

eleitoral‖. 

 De outro modo, o enunciador sabe que o cenário de estiagem apresentado alcança 

quase todo o País e se posiciona quanto a essa situação, sugerindo – em vez de dar esmolas – 

ações que vão desde a implantação de infraestrutura à política econômica: 

 

[...] Dê serviço a nosso povo, encha os rio de barragem 

Dê cumida a preço bão, não esqueça a açudagem. 
 

Nas medidas apontadas pelo sujeito enunciador, aparecem lexias como barragem e 

açudagem, que são representativos do acervo semântico-cultural usado para descrever o 

combate às secas no Nordeste. Outrossim, preço bão é aquele que é módico, barato para o 

homem simples do campo. Essas lexias traduzem sentidos que expressam o desejo de 

investimentos em áreas estratégicas que podem levar ao fim do estado de dependência de seus 

compatriotas: 

                                                             
7
 Memória que evoca formulações anteriores já enunciadas. 
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[...] livre assim nóis da esmola. 

 

Desta vez, o enunciador destaca o sentido figurado da lexia esmola equivalente a 

favor, concessão, do qual deseja se libertar, pondo fim à submissão econômica dos 

nordestinos – entre os quais, ele se inclui – face aos estados ―do sul‖. 

 Outro sentido instaurado é o do cidadão que garante pagar o investimento a ser feito 

na região, uma vez que os nordestinos pagariam de bom grado o montante do crédito liberado, 

o que lhes garantiria não ter mais que depender de esmolas nem ver a sua dignidade abalada, 

retirando-lhe a firmeza de ânimo: 

 
[...] lhe pagamo inté os juru sem gastar nossa corage. 

 

Na canção, os sentidos especializados revelam valores ideológicos integrados no dizer 

do enunciador: o homem nordestino precisa de crédito. Pagará até mais por ele, – acionando o 

sentido de ―inclusive, também‖ para a lexia polissêmica inté –, mas não dará calote, posto que 

ter coragem para trabalhar é um dos seus melhores atributos. 

 A certeza de que a saída para os problemas apresentados é uma política econômica 

inclusiva, que trará soluções definitivas para o sertão, põe em relevo o fato de que o 

nordestino não é simplório, alheio às causas das condições adversas que afligem a extensão 

areal onde vive: 

 
[...] Se o dotô fizer assim salva o povo do sertão. 

 

Mediante os pedidos para a realização de obras estruturantes, o enunciador-nordestino 

demonstra compreender que não se pode eliminar o fenômeno da seca, mas se deve aprender 

a conviver com ela. O destino dos nordestinos, que é, em última análise, o de todos os 

brasileiros, depende apenas das ações governamentais:  

 
[...] Como vê nosso distino mecê tem nas vossa mãos. 

 

O uso da expressão figurativa ter o destino nas mãos de alguém aciona o sentido de 

que somente aqueles que detêm o poder podem privilegiar a superação das diferenças 

regionais historicamente criadas, mormente por intermédio de investimentos em obras que 

desmontem a ―indústria da seca‖ no Nordeste, prática bastante fomentada entre políticos 

fisiologistas. 
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 Por fim, podemos afirmar que os sentidos plenos das lexias foram totalmente 

especializados, a partir dos contextos linguísticos e cenários recuperados pelo conhecimento 

extralinguístico. Essas especializações permitem inferir uma constatação veiculada pelo 

enunciador: há sertanejos resignados, mas há também aqueles cônscios de que as relações de 

poder interferem naquilo que os nordestinos são naquele momento sócio-histórico, 

questionando, por intermédio do falar rural nordestino, o que se poderia fazer para que a 

situação fosse diferente do que ela é. 

 

Considerações Finais 

 

Os campos semânticos identificados na obra de Gonzaga, em especial o da seca, 

apresentam uma tessitura forjada na vivência do povo da civilização do couro que vive, 

trabalha e sofre nas terras adustas do Nordeste. Alguns indivíduos se conformam ante as 

situações adversas, mas há também aqueles conscientes das implicações sócio-históricas 

responsáveis pelas agruras da estiagem. 

Gonzaga soube expressar, através da música, a visão estética nordestina que até então 

era somente revelada pela literatura regionalista e, diga-se de passagem, apenas para um 

pequeno grupo. Com ele, houve uma ampliação a todos os níveis sociais (RAMALHO, 2012 

[2000]). Dessa maneira, com Luiz Gonzaga, seja cantando ou falando, percebe-se a 

continuidade daquele regionalismo político na divulgação do Português Brasileiro, em 

especial da linguagem rural nordestina, com maior projeção nacional, atingindo inclusive as 

classes sociais mais simples. Luiz Gonzaga quando cantava, falava e contava causos era a voz 

do Nordeste, divulgando a linguagem regional rural e a alma de seu povo. 

Por fim, a análise dos sentidos especializados em lexias simples, compostas e textuais, 

além do exame de construções figurativas e lexias antigas, demonstraram as influências de 

práticas linguísticas e costumes socioculturais compartilhados pelos nordestinos de origens 

rural e humilde, tendo como referência informações linguísticas (contextuais) e culturais 

(cenariais). 
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O LÉXICO DE ARIANO SUASSUNA NO LIVRO O CASAMENTO SUSPEITOSO: 

EXPRESSÕES REGIONAIS E VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS 

 

Uélida Dantas de Oliveira  

(PPGL/UFPB) 

Ellem Kyara Pessoa dos Santos  

(PPGL/UFPB) 

 

Introdução 

 

Nesta pesquisa apresentamos algumas contribuições para os estudos linguísticos 

relacionados ao léxico, com abordagem dos aspectos regionais presentes na obra O 

Casamento Suspeitoso (2012) do escritor e dramaturgo paraibano Ariano Suassuna, com a 

intenção de identificar os tipos de variações linguísticas que podem ser encontradas na obra.   

O Casamento Suspeitoso (2012) é uma obra repleta de lexias e expressões regionais 

nordestinas brasileiras. Isso é motivado pelo léxico do escritor, que por ser nordestino e 

ressaltar sua cultura em suas obras, tanto nos vocábulos escolhidos nos diálogos dos 

personagens, quanto no cenário descrito durante a leitura, retratando imensamente a cultura 

do povo do nordeste brasileiro, em especial, o povo sertanejo com costumes e tradições 

bastante arraigadas. 

Frisando esses aspectos culturais, realizamos na análise da obra uma seleção de lexias 

e expressões nordestinas em alguns fragmentos do texto, visando verificar através do léxico 

regional as variações linguísticas presentes em O casamento Suspeitoso (2012). Para o 

desenvolvimento do estudo tecemos algumas reflexões acerca do Léxico e das variações 

linguísticas.  

Diante do exposto, a seção do estudo citada posteriormente traz uma breve explanação 

em torno da teoria do léxico, e a sua concepção proveniente da relação constituída entre 

sociedade e cultura.  

 

A teoria do léxico 
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 Nesta seção discorreremos sobre o conceito do léxico, visando que é por meio do 

léxico que ocorrem os fenômenos linguísticos relacionados à língua. Estes fenômenos podem 

ser encontrados em obras literárias, em músicas e em toda ocorrência de fala, logo que, o 

léxico é a parte mais sensível da língua. Com base neste conceito consideramos relevante 

trabalhar o léxico presente na obra de Ariano Suassuna, O Casamento Suspeitoso (2012). 

A lexicóloga e dicionarista Tereza Biderman (2001, p. 13) conceitua o léxico como:  

 

Léxico é um vasto universo de limites imprecisos e indefinidos. Abrange 
todo o universo conceptual dessa língua. O sistema léxico é a somatória de 

toda a experiência acumulada de uma sociedade e do acervo de sua cultura 

através do tempo. (BIDERMAN, 2001, p.13) 

 

 Assim sendo, entende-se que o Léxico é o saber que o falante divide em comunidades 

e grupos, e está na consciência das pessoas que expressam a língua, ademais, é a forma de 

registrar o conhecimento do universo lexical, constituindo um acervo vocabular de um 

determinado grupo sócio-linguístico-cultural, dando nomes aos seres e aos objetos.  Nessa 

mesma direção, Vilela (1994, p.6) explica: ―O léxico é a parte da língua que primeiramente 

configura a realidade linguística e arquiva o saber linguístico duma comunidade‖. 

 Desse modo, podemos afirmar que é através do léxico que podemos identificar a 

região onde o falante mora, visto que,  através da sua fala é possível detectar os aspectos 

linguisticos dominantes, fazendo com que assim, possamos distinguir se o falante pertence à 

zona rural ou urbana. 

 Sobre isso, Marcuschi (2005, p.6) discute: 

 
O léxico ao lado da sintaxe e da fonologia, [...] é o terceiro grande pilar da 

língua. Sem léxico não há língua. Mas o léxico é o nível da realização 

linguística tido como o mais instável, irregular e até certo ponto 
incontrolável. Podemos ver que tanto a sintaxe como a fonologia dispõem de 

um conjunto fechado de possibilidades básicas de realização numa língua, 

mas o léxico é aberto e todo dia presenciamos o surgimento de novos termos 
e o desaparecimento de antigos. Esta volatilidade não se dá por mero 

capricho dos falantes e das línguas e sim porque o léxico recebe usos sempre 

renovados [...]. (MARCUSCHI, 2005, p. 6). 

 

 Logo, isso demonstra que quando o homem reúne objetos em grupos, identificando as 

semelhanças e os traços distintos, essa ação resulta em nomear esses objetos, construindo 

assim um universo significativo da linguagem. Assim sendo, foi por intermédio desse 

processo de nomeação que se formou o léxico de natureza regional na obra de Suassuna. De 

acordo com Barbosa (1993, p. 01): ―[...] o léxico representa, por certo, o espaço privilegiado 



 
 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

1476 

 

desse processo de produção, acumulação, transformação e diferenciação desses sistemas de 

valores‖. 

 Portanto, o léxico é a peça fundamental para o estudo da língua, pois suas ciências, a 

Lexicologia e a Lexicografia, auxiliam nos estudos dos seus aspectos linguísticos e a 

identificá-los quer pela morfologia, pela sintaxe, pela fonética ou pela fonologia. Por isso, 

ressaltamos a relevância de desenvolvermos este trabalho sobre a linguagem do escritor 

Ariano Suassuna presente no livro O Casamento Suspeitoso (2012).  

 

As variações linguísticas  

 

As variações linguísticas são fenômenos que ocorrem na língua, que permitem 

diferentes maneiras de expressá-la, seguindo alguns fatores regentes no falante. Fatores estes 

como, sua idade, seu sexo, seu grau de escolaridade, sua condição sociocultural e a região em 

que vive. Conforme explica Saussure (1996, p. 221): ―é um fenômeno de uma língua que 

sofre variações ao longo do tempo, do espaço geográfico, de espaço ou estrutura social, da 

situação ou contexto de uso‖. 

Como é possível observarmos, na citação anterior, Saussure (1996) evidencia os 

quatro níveis de variação que se realizam na língua: a variação diacrônica, diatópica, 

diastrática e diafásica, respectivamente. Nesse viés, nosso estudo pautar-se-á, portanto, em 

analisar as ocorrências desses quatro níveis de variação em O Casamento Suspeitoso (2012). 

Tendo em vista que a obra nos possibilita a detectar tais variações, as quais se apresentam em 

grande número nas falas dos personagens.  

Como é sabido, a variação linguística pode ser classificada conforme alguns fatores 

que definem características para cada tipo de variação. Logo, existem variações que vão 

ocorrer de acordo com a passagem do tempo, a idade do falante, o sexo, a região, o contexto 

social, a escolaridade, entre outros fatores. Tencionaremos, sumariamente, em discutir cada 

uma delas. 

No que concerne à variação diacrônica, sabemos que esta se trata de um tipo de 

variação linguística que está relacionada ao movimento das línguas naturais vivas, as quais 

apresentam característica de volatilidade, que permite que o léxico se mantenha esse sistema 

aberto e inesgotável que conhecemos. Como sabemos, as palavras vêm e vão a todo o 

momento, desaparecem, reaparecem, mantêm seus significados, perdem o uso, o espaço, 
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conquistam outros mundos. Esse dinamismo só é possível pelo fato de o léxico ser renovável 

e flexível. Os arcaísmos e os neologismos são as provas visíveis desse movimento da língua. 

E, é por isso que, podemos afirmar que a língua muda constantemente, apesar de ser uma 

mudança lenta, gradativa, e na maioria das vezes, tão sutil, que passa despercebida pelos 

falantes. 

A variação diafásica é aquela que está relacionada à maneira como nos dirigimos ao 

interlocutor. Neste caso, aos diversos contextos de uso. Por exemplo, ao conversarmos com 

um amigo, um membro da família, ou alguém com quem tenhamos intimidade, a forma a qual 

nos expressamos tende a ser mais usual, mais a vontade, menos culta e sem seguir padrões de 

linguagem, diferentemente de uma linguagem que utilizaríamos se estivéssemos em reuniões 

de trabalho, palestras em universidades, apresentações de trabalhos acadêmicos, situações as 

quais exigem que o falante se expresse com uma linguagem formal. Segundo Camacho (1988, 

p. 34): ―Tal adequação decorre de uma seleção dentre o conjunto de forma que constitui o 

saber linguístico do indivíduo, de um modo mais ou menos consciente‖. 

Outro tipo de variação é a diastrática, esse tipo caracteriza-se pelo fato de ser utilizado 

em grupos, comunidades e por está ligado às linguagens técnicas voltadas às profissões. A 

variação diastrática refere-se ao vocabulário político, ao vocabulário utilizado pelos jogadores 

de futebol, ao vocabulário de grupos de surfistas, que possuem vocabulário próprio que os 

diferenciam de outros falantes. Quanto à linguagem de profissões, esta é aquela que utiliza 

termos específicos entre a classe dos médicos, advogados, jornalistas, professores, policiais, 

entre outras.  São expressões usadas por esses profissionais para referir-se a determinados 

assuntos, diferenciando-os, assim, de outros falantes por causa do vocabulário. Nesse viés, 

Camacho (2011, p.40) diz:  

 

Se o grau de semelhança entre as formas de expressões dos membros de uma 
comunidade linguistica é proporcional ao grupo de intercâmbio social que 

mantêm entre si, podemos afirmar que a variação sociocultural deriva da 

tendência para a maior semelhança entre os atos verbais dos indivíduos 
participantes de um mesmo setor socioeconômico e cultural. (CAMACHO, 

2011, p. 40) 

 

Temos, ainda, a variação diatópica que se refere às variações que ocorrem conforme as 

regiões em que os falantes moram, logo, significa que, acontece de um mesmo objeto, 

alimento ou situações de contextos adquirem significados diferentes de uma região para outra. 

Desse modo, essa variação pode ocorrer tanto de um estado para outro, como dentro de um 
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mesmo estado. Acontecem, por exemplo, casos de cidades vizinhas expressarem termos 

distintos para referir-se ao mesmo objeto. E, isso é absolutamente comum, tendo em vista que 

se trata de um movimento natural das línguas vivas, o qual se explica devido ao seu 

dinamismo. Um dos exemplos muito utilizado para retratar esse tipo de variação é a palavra 

abóbora, lexia usada com frequência nas regiões Sul e/ou Sudeste, para referir-se a um 

alimento, que no Nordeste sofre variação no vocábulo, e é conhecido como Jerimum. Como 

afirma Bagno (2007):  

 

A variação diatópica é aquela que se verifica na comparação entre os modos 
de falar de lugares diferentes, como as grandes regiões, os estados, a zona 

rural e urbana, as áreas socialmente demarcadas nas grandes cidades etc. O 

adjetivo DIATÓPICO provém do grego DIÁ-, que significa "através de‖, e 

de TÓPOS, "lugar‖. (BAGNO, 2007, p.46) 
 

Realizada essa breve explanação sobre os tipos de variações linguísticas, 

conheceremos a seguir, de uma forma sucinta, a narrativa da obra O Casamento Suspeitoso 

(2012), a qual foi selecionada para a análise e construção deste trabalho.  

 

Autor e obra: Ariano Suassuna e O Casamento Suspeitoso 

 

 O escritor e dramaturgo Ariano Suassuna, autor de O casamento Suspeitoso e tantas 

outras obras de renome como O Auto da Compadecida e a Pedra do Reino, as quais 

ganharam espaço também na mídia, com filme e minissérie transmitida ao público, nasceu na 

Paraíba em 16 de junho de 1927, na cidade de João Pessoa. Mas, ainda na infância mudou-se 

com sua mãe e seus irmãos para a cidade de Taperoá, no cariri paraibano.   

Em 1946, já residindo no estado de Pernambuco, Ariano Suassuna iniciou o curso de 

Direito na faculdade de Direito do Recife, na qual conheceu um grupo de jovens estudantes, 

que apreciavam o teatro, a música, a arte e a escrita. Um desses jovens era Hermilo Borba 

Filho, que se tornaria, mais tarde, um grande amigo de Ariano, com quem fundaria o Teatro 

de Estudantes do Pernambuco. O casamento Suspeitoso é uma peça teatral que Suassuna 

apresentou ao público, no Teatro Boa Vista, em 1958, no estado de São Paulo. O mesmo 

teatro era dirigido, na época, por seu amigo Hermilo, que tinha enorme relação com o teatro e 

as artes.  

Suassuna foi membro da Academia Brasileira de Letras, secretário da cultura do 

estado de Pernambuco e fundador do Movimento Armorial de 1970, que tinha como objetivo 
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valorizar a cultura e a arte da população nordestina brasileira. Tal movimento procurava 

enaltecer todas as formas de expressões artísticas: música, dança, literatura, artes plásticas, 

teatro, cinema, arquitetura, entre outras expressões. Além disso, é autor de muitas obras que 

expressam a riqueza cultural do nordeste. Veio a falecer em julho de 2014. 

Concernente à obra, Ariano Suassuna relatou no início do livro que foi muito criticado 

por críticos teatrais pelo fato de repetir personagens, porém, o autor recriava personagens, 

com características da comédia nordestina e do romanceiro popular.  Como ele mesmo 

corrobora: 

 
Depois de encerrada e revisada por duas vezes, entrego ao público, em forma 

definitiva, minha peça O casamento suspeitoso. Creio que, de todas as que 

montei, foi esta a mais atacada. Os pontos mais visados eram referentes às 
minhas repetições e vulgaridades. Disseram, por um lado, que eu estava 

repetindo tipos e situações já usados no Auto Da Compadecida e, por outro, 

que empregara, nesta média, mais do que a na primeira, meios vulgares e 

grosseiros de comicidade, além de criar personagens sem sentido (A.S. 2012, 
p. 21). 

 

Quando Suassuna, na passagem acima, cita que os críticos alegaram repetição de 

personagens, referenciava-se aos personagens João Grilo do Auto da Compadecida e Cancão 

da obra em análise. Todavia, Suassuna rebateu à crítica:  

 

Dizer, assim, que o mundo das Carobas, dos Joões Grilos ou dos Cancões, 

em que me baseio é um mundo pobre e que vai me levar para a repetição 

estéril é, ao mesmo tempo, falta de respeito a algo que é profundamente 
nosso e, ao contrário do que dizem, muito rico - muito mais do que o teatro 

contemporâneo, burguês e ―erudito‖- e desconhecimento total daquilo que 

Ortega y Gasset chamou ―a realidade mais eficiente do teatro‖ - a tradição do 
teatro grego e romano, do elisabetano, do espanhol e francês clássicos, do 

goldoniano, do alemão oitocentista, enfim, do teatro que considero o grande 

teatro e que ele opõe ao contemporâneo, ―o teatro em ruína‖, expressão que 
subscrevo integralmente. Se a tradição popular nordestina é pobre, não o será 

mais do que, por exemplo, a da Commedia dell‘Arte que aqueles gênios 

renovaram e cujos tipos eram poucos e esquemáticos (A.S. 2012, p.23). 

 

Em O Casamento Suspeitoso, Ariano Suassuna escreveu uma comédia acerca de um 

casamento falso, que a início foi forjado pela noiva Lúcia, sua mãe Suzana e seu amante 

Roberto Flávio, que se passa por seu primo, para enganar Geraldo, o noivo, e sua mãe Dona 

Guida. Na realidade, esse casamento não passa de um golpe do baú, que os três interesseiros, 

Lúcia, Suzana e Roberto, querem aplicar em Geraldo, visando ficar com toda herança que 
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Dona Guida deixará para seu único filho, pois sabem que a família do noivo possui muitos 

bens. 

Dona Guida não gostou da noiva que o filho arrumou e fica com dúvida em relação à 

sua índole. Geraldo nem desconfia que a noiva Lúcia seja uma vigarista, que está interessada 

em seu dinheiro, mas Dona Guida fará de tudo para que esse casamento não se realize. Para 

acabar com os planos de Lúcia e de sua mãe trapaceira, Dona Guida contará com a ajuda de 

Gaspar e Cancão que são amigos de Geraldo. 

Lúcia e Suzana descobrem os planos de Cancão e Gaspar e forjam situações para que 

Geraldo desconfie da amizade deles. Criam uma mentira sobre Cancão, dizendo a Geraldo 

que o amigo está tentando seduzir Lúcia. As impostoras montam uma situação e até registram 

com foto uma falsa aproximação de Cancão em relação à noiva mentirosa. 

Enquanto isso, Cancão e Gaspar fazem por onde desmascarar Lúcia, sua mãe Suzana e 

seu amante. Os amigos de Geraldo fingem ser juiz e suplente para realizar o falso casamento. 

Para que o plano desse certo e os impostores não desconfiassem de nada, prenderam o Frei da 

cidade, Frei Roque. Sendo a cerimônia falsa, Cancão e Gaspar conseguem livrar Geraldo do 

golpe do baú, desmascaram a noiva trambiqueira e seus comparsas, e os expulsam da cidade. 

Exposto isso, no tópico seguinte faremos uma breve análise de algumas lexias 

extraídas da obra, as quais, por sua vez, integram os quatro níveis de variações linguísticas em 

estudo. Para seleção e classificação, de tais lexias, contamos com o aporte teórico de Beline 

(2006), Silva (2009), Ferreira (2010), entre outros. 

 

Análise das variações linguísticas na obra 

 

 A análise foi realizada com alguns trechos da obra, foram selecionadas algumas 

expressões para a identificação dos tipos de variações linguísticas que se encontram presentes 

nos fragmentos escolhidos. Para a realização da análise foram utilizados os dicionários de 

língua portuguesa Houaiss (2012), Ferreira (2010) e também os dicionários de expressões 

nordestinas Navarro (1998) e Cabral (1982). 

 Feita a leitura da obra, oito palavras foram selecionadas para serem analisadas, são 

elas: ―falaço‖, ―lapadas‖, ―paramentos‖, ―defuntência‖, ―proclamas‖, ―nas custas‖, ―evocar‖ e 

―finado‖. A princípio, constata-se que as expressões são comumente utilizadas na região do 
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Nordeste brasileiro. Isso se afirma pelo motivo que, a maioria dessas expressões foram 

encontradas em dicionários de expressões nordestinas.  

Analisando a primeira palavra, ―falaço‖, que Ariano Suassuna cita no diálogo a seguir 

(SUASSUNA, 2012, p. 43): 

 

GASPAR- Certeza plena, Dona Guida. Tomei todas as informações que a 

senhora pediu a meu cunhado, que mora no Recife. A mulher tanto é ruim 
como não presta. Toda decepada, toda descabriolada... Tem um falaço 

danado. 

DONA GUIDA- Falaço? 

 

De acordo com Navarro (1998, p. 112) ―falaço‖ significa:  

 
Boataria, fofoca, rumores: ―O povo maldou logo. Aquilo não passava de 

amigação de Antônio Patrício com a mulher dele. O falaço continuou até 

que a mulher dele apareceu de barriga.‖ Meus Verdes Anos, José Lins do 
Rego. Ou então: ―E alongavam-se de casa. Descampavam, à solta, por todos 

os meandros do latifúndio. Essas escapulas davam que falar aos linguarões 

da bagaceira: -Nesse andar, ela se aranja... Só oiço o falaço.‖ A Bagaceira, 
José Américo de Almeida.  

 

Classificamos essa palavra como uma variação diatópica, pois é usada em cidades 

interioranas da região nordestina do Brasil, ressaltando-se, assim, que a obra se trata de uma 

literatura regional nordestina.  

A expressão analisada a seguir é ―lapadas‖, que se encontra em Suassuna (2012, p. 62): 

 
CANCÃO- É verdade, desculpe, companheiro. Quantas lapadas levou? 

(SUASSUNA, 2012, p.62) 

 

 De acordo com o dicionário de expressões nordestinas de Navarro (1998, p. 147), 

―lapada‖ denota a ideia de: 

 

Pisa, lambada, surra: ―É melhor sumir daqui senão te dou umas boas 
lapadas.‖ Ver acabar na peia, sabugar. 2. Dose de bebida, o mesmo que 

lambada, bicada: ―Me mandei. Ela já estava lá. Um chope? Silêncio como 

resposta. Acendi um cigarro. Tossiu. A fumaça incomoda? Piorou do 
silêncio quando o garçom chegou. Cálice de conhaque, uma lapada só. 

Ajeitou-se na cadeira. Calcinha grená, bem que vi quando as pernas cruzou 

enviesando as partes. Um certo olhar aboticado.‖ Um chope para a 

Gordinha, Ronildo Maia Leite. 
 

 Essa palavra é bastante pronunciada no nordeste, destacamos em especial, o estado da 

Paraíba, que quando o falante diz, por exemplo: ―Lucas levou lapadas da mãe.‖ Essa 

expressão quer dizer que a mãe bateu em Lucas. Mas, essa expressão possui variações, pois 
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como o próprio Navarro (1998) cita acima, lapada também se refere ao ato de bebermos algo 

de forma rápida. Identificamos essa expressão como outro exemplo de variação diatópica. 

A expressão que será agora analisada é: ―paramentos‖, que Suassuna (2012) cita na 

página 72, na obra em estudo: 

 

―CANCÃO - É Severino Emiliano, Frei Roque. Seus paramentos estão 

aqui.‖ (SUASSUNA, 2012, p. 72)  

 

 Ferreira (2010, p.563) conceitua essa lexia do seguinte modo: Paramentos- SM- 1- 

Vestes litúrgicas. 2- Alfaias das igrejas.  

Portanto, a lexia ―paramentos‖ se enquadra na variação diacrônica. Uma vez que, 

trata-se de uma expressão que caiu em desuso na língua materna, devido à mudança que 

ocorre na língua com o passar do tempo. Portanto, estamos diante de um arcaísmo. 

Outra expressão encontrada em O Casamento Suspeitoso (2012) que despertou 

interesse foi ―defuntência‖ (SUASSUNA, 2012, p. 71): 

 
FREI ROQUE - AH, Cancão miserável, falando da defuntência dos outros 

mais pobres do que ele! Pois agora eu vou, sabe? Mas vou da raiva em que 

estou, está ouvindo? Onde está o cavalo? Pelo menos essa desgraça presta? 
 

 A lexia acima não é registrada em nenhum dicionário, pode ser entendida como um 

neologismo, uma criação lexical que Ariano Suassuna fez de uma palavra derivada da lexia 

defunto. No dicionário Houaiss (2012, p. 223) defunto significa: ―adj.s.m. que(m) morreu; 

falecido‖. Pelo contexto da obra podemos classificar ―defuntência‖ como uma variação 

diacrônica, tendo em vista que, trata-se de um movimento dinâmico que as línguas vivas 

permitem aos seus usuários fazerem.  

Outra palavra selecionada em (SUASSUNA ,2012, p 29) foi ―proclamas‖:  

 

NUNES - Esse casamento é impossível, não se publicaram os proclamas. 
 

 De acordo com o dicionário de língua portuguesa Houaiss (2012, p. 629), a palavra 

proclama nos denota o sentido de: ―Proclama s.m. 1 anuncio de casamento lido na igreja 2 

DIR edital de casamento publicado‖. Desta forma, classificamos o mesmo como uma variação 

diastrática, visto que ―proclamas‖ é um termo utilizado por membros da igreja, que são 

responsáveis pelas realizações de casamentos. É um termo utilizado por um determinado 

grupo, nesse caso, os padres e religiosos que ministram as cerimônias.     

 ―Nas custas‖ foi outra expressão que selecionamos em SUASSUNA (2012, p. 39): 
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―CANCÃO - É que o juiz prometeu me nomear avaliador no inventário e 

assim eu também entro nas custas.‖ (SUASSUNA, 2012, p. 39)  

 

Ferreira (2010, p. 215) conceitua do seguinte modo: Custa- SF- Us. Na Loc. à custa 

de. À custa de. 1- Com sacrifício ou prejuízo de. 2- Por meio de, graças ao uso de, em troca 

de. 3- com dinheiro ou recursos de. Classificamos essa lexia como uma variação diastrática, 

tendo em vista que é uma expressão comumente utilizada pelos falantes idosos e que possuem 

baixo nível de escolaridade, ou seja, é uma expressão utilizada por um grupo social 

específico. 

Outra expressão que compõe a análise é ―evocar‖, encontramo-la na página 35 em 

SUASSUNA (2012): 

 
―LÙCIA - Por favor, não posso mais! Ligada como sou a minha família, fico 

em tempo de morrer com essas evocações tristes! (chora.)‖ (SUASSUNA, 

2012, p. 35)  
 

Em Ferreira (2010) localizamos o significado da palavra evocar:  

 

Evocar- Vtd.- 1- Chamar de algum lugar. 2- Clamar por (almas do outro 

mundo, demônios), mediante exorcismos ou invocações. 3- Trazer à 
lembrança. Evocação. SF- Evocativo, Adj. (FERREIRA, 2010, p. 327). 

 

Classificamos a palavra supramencionada como uma variação diafásica, a qual ocorre 

dependendo da contexto/situação no qual o falante estiver inserido. 

Em seguida, selecionamos a expressão ―finado‖, que Suassuna (2012) traz na página 

45: 

 
―GASPAR - A impressão que eu tenho é que vou enfrentar de uma vez só a 

finada safada e a finada velhaca.‖ (SUASSUNA, 2012, p. 45)  

 

 Segundo Cabral (1982, p.392), Finado (finada)- SM- SF- O esposo (ou esposa) 

falecido. ―Eu não aguentei a ingratidão do finado, quanto mais deste!‖ (LMN 143). ―Dizia ela 

que ia pra junto do finado e dos dez anjos que tinha no céu‖ (RQCC 107). A respeito dessa 

lexia, identificamo-la como uma variação diafásica, em vista do seu uso, o qual advém da 

situação comunicativa em que o usuário da língua se encontre.  

Vale ressaltar, que para classificar as palavras e expressões como variação diatópica, 

foi utilizada a teoria de Camacho (2011, p. 40) que acrescenta: ―As variedades geográficas 
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são o resultado direto da distância física entre os falantes; assim, pessoas que residem em 

lugares diferentes tendem a falar de modo diferente‖. 

Essas variedades geográficas são conhecidas também como variações regionais, as 

quais ocorrem por meio das maneiras distintas de como as palavras são pronunciadas em 

determinadas regiões. Ressalta-se que essas variações regionais não estão relacionadas apenas 

a diferenças linguísticas entre estados do mesmo país, há variações diatópicas que ocorrem 

nos países que falam a mesma língua. De acordo Wardhaugh (1992): 

 

Enquanto os dialetos regionais são geograficamente baseados, os dialetos 
sociais, originados entre os grupos sociais dependem de uma série de fatores, 

sendo os principais deles aparentemente pertencentes à classe social, a 

religião e à etinicidade. (WARDHAUGH, 1992, p.46) 

 

As variações que dependem de fatores sociais como grau de escolaridade e nível 

socioeconômico trata-se da variação diastrática, que durante a análise, para classificar o 

vocábulo como exemplo da variação linguística diastrática foi utilizada a opinião de Beline 

(2006; p 125): ―Entende-se as variações que a língua apresenta no nível socioeconômico do 

falante‖. 

Nesse viés, o falar do indivíduo que se encaixa no tipo de variação linguística 

diastrática estará relacionado tanto a sua identidade social quanto a do seu ouvinte/ receptor. 

Casos de variação diastrática costumam ser identificados em comunidades ou grupos que 

dividem o mesmo conhecimento cultural, contexto social e até as questões profissionais.  

Como diz Camacho (2011): 

 
Como é verdadeiro que o domínio de uma língua deriva do grau de contato 

do falante com outros membros de uma comunidade, também é verdadeiro 

que quanto maior o contato entre os falantes de uma comunidade, tanto 

maior a semelhança entre seus atos verbais. CAMACHO (2011; p 40) 
 

Temos ainda a variação diacrônica, a qual é responsável pela evolução da língua no 

passar dos anos. Encontramo-la nos arcaísmos e neologismos, o primeiro registra as lexias 

que caíram em desuso, o segundo se refere às lexias que são inventadas pela criatividade 

humana e/ou pelo contato com outras línguas, porém, ainda não são dicionarizadas. Para 

classificarmos as variantes diacrônicas fizemos uso da teoria de Silva (2009): 

 

A linguística diacrônica ocupa-se da descrição das mudanças que ocorrem ao 

longo do tempo, ou seja, da passagem de um estado a outro da língua. [...] 
Cada estado da língua definível no presente ou em qualquer ponto do 
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passado é resultado de um longo e contínuo processo histórico. (SILVA, 
2009, p. 24) 

 

 Por outro lado está a variação diafásica, a qual está relacionada aos contextos 

comunicativos de modo geral. Tendo em vista que a forma de se expressar irá mudar 

dependendo da situação comunicativa em que o falante estiver inserido. Para tanto, utilizamos 

como aporte teórico Camacho (2011, p.60) para identificarmos as variações diafásicas 

presentes na obra. O autor, por sua vez, afirma que a variação diafásica ―[...] é resultado da 

adequação da expressão às finalidades específicas de interação verbal com base no grau de 

reflexão do falante sobre as formas que seleciona para compor seu enunciado‖. 

Com base no exposto, a análise foi desenvolvida com apenas oito expressões, as quais 

foram retiradas da obra O Casamento Suspeitoso (2012), que por sua vez, mostra-se 

extremamente ampla, principalmente pelo léxico utilizado pelo escritor Ariano Suassuna.   

 

Considerações Finais 

 

 Neste estudo foi possível promovermos uma breve discussão em torno do léxico 

utilizado por Ariano Suassuna em sua obra literária O Casamento Suspeitoso (2012), 

destacando a importância do regionalismo contido na obra, como as diferentes classificações 

de variações linguísticas apresentadas por ela.  

Demonstrou-se, também, neste artigo, que a obra de Ariano Suassuna possui um 

campo imenso para realizações de pesquisas em torno do léxico, e das expressões regionais, 

uma vez que é uma obra literária regionalista e contém um léxico nordestino riquíssimo em 

variações regionais.  

Em síntese, foi alcançado o objetivo do trabalho, através da seleção e da análise das 

expressões de cunho regional nordestino, sendo possível identificar os tipos de variações 

linguísticas presentes no léxico de Ariano Suassuna em O Casamento Suspeitoso (2012), 

chegando à conclusão que a língua é caracterizada por meio da fonética, da morfologia e da 

sintaxe, mas também construída através dos aspectos históricos, geográficos, culturais e 

socioeconômicos, os quais os falantes estiveram/estão/estarão inseridos.  
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A LINGUAGEM REGIONAL/POPULAR NAS OBRAS DE ZÉ VICENTE DA 

PARAÍBA: GLOSSÁRIO LÉXICO-SEMÂNTICO 

 

Wellington Lopes dos Santos 

(UFPB) 

 

Introdução 

 

As letras das canções de viola configuram-se como importantes instrumentos para os 

mais diversos estudos de natureza linguística. A linguagem poética, nessas obras, revela em 

seus versos o acervo vocabular inerente a uma determinada comunidade linguística. Nesse 

sentido, investigar a linguagem de uma comunidade de falantes é, acima de tudo, estudar a 

riqueza lexical proferida por um povo que habita uma região específica e que apresenta 

aspectos socioculturais próprios.  

Nessa perspectiva, o presente trabalho tem o objetivo principal de mostrar um 

glossário regional/popular, de natureza léxico-semântica das obras Mas meu dom de poeta 

viverá até o final de minha vida; Uma estrela luminosa está guiando a sua vida; Não posso 

mais ser vaqueiro; Fazenda Riacho Escuro; A mata já foi abaixo, a terra com pena chora, o 

que Deus fez no passado, o homem destrói agora; Vaqueiro do meu sertão; Eu perdi no 

transporte da velhice a bagagem da minha mocidade; O aborto; São sessenta seis anos de 

viola completando os oitenta de idade; Xapuri foi enterrado debaixo do cajueiro; Fiz do 

Choro das cordas da viola o maior ganha-pão da minha vida; Não há remédio pra dor de 

coração com saudade; Casa velha de Sr. Rubens em Altinho; Vaqueiro por vocação; Se eu 

pudesse eu daria cem milhões para não ver meu planeta em outro espaço, de autorias do 

poeta, cantador de viola e cordelista, Zé Vicente da Paraíba.  

As obras ora investigadas retratam, sobretudo, a vivência do autor nos estados da 

Paraíba e Pernambuco, ambos estão localizados na região Nordeste do Brasil.  

A fundamentação teórica primou pelos pressupostos da Dialetologia: estudo dos 

sistemas linguísticos em suas variações geográficas ou sociais (BORBA, 1976), 

Sociolinguística: linguagem e sociedade (COSERIU, 1987), Etnolinguística: linguagem e 

cultura (COSERIU, 1987), Lexicologia: estudo científico do léxico (OLIVEIRA; 

ISQUERDO, 2001); (ARAGÃO, 2013), Lexicografia: elaboração de dicionários, 
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vocabulários e glossários (BIDERMAN, 2001) e Semântica: ciência da significação 

(MARQUES, 1996); (TAMBA-MECZ, 2006). 

 

Poeta Zé Vicente da Paraíba: breves considerações 

 

Zé Vicente da Paraíba foi um importante cantador de viola nordestino, poeta nato e 

cordelista que ganhou espaço no cenário artístico popular não só em âmbito regional, como 

nacional. Autor de centenas de poesias que retratam com precisão a riqueza da linguagem 

regional/popular nordestina. São centenas de poesias que foram registradas e estão vivas até 

os dias atuais - enriquecendo a cultura nordestina, bem como contribuindo para os estudos de 

natureza acadêmica - já tantas outras improvisadas, perderam-se no tempo por falta de 

registros escritos, em áudio e audiovisuais. 

Zé Vicente da Paraíba nasceu em 7 de agosto de 1922, na vila de Pocinhos, 

pertencente ao município de Campina Grande, região agreste do estado da Paraíba. Filho de 

agricultor e camponesa mudou-se, em 1934, para o estado de Pernambuco onde aprendeu as 

primeiras letras, na escola do Sítio Laje do Agostinho, município de Brejinho (região 

pernambucana de rica tradição poética, tanto no improviso de cantoria, como na roda de 

glosa, uma arte dominada por muita gente da localidade). 

Foi nesse ambiente poético que Zé Vicente da Paraíba viveu. Ele sempre acompanhou 

o seu pai para assistir as cantorias da região, o que lhe deu a oportunidade de conhecer 

pessoalmente os repentistas da época. A partir daí, nasceu o desejo de tornar-se um cantador 

de viola profissional.  

Em 1939, aos 17 anos, Zé Vicente da Paraíba recebeu de seu pai o melhor presente de 

aniversário: uma viola. O instrumento musical deu-lhe a oportunidade de cantar nas noites 

com os cantadores da mesma idade. No dia 20 de janeiro de 1940, realizou a sua primeira 

cantoria profissional na Vila de Brejinho, durante a festa religiosa de São Sebastião.  

A partir daí, Zé Vicente da Paraíba fez do choro das cordas da viola o maior ganha-

pão da sua vida, cantando não apenas na região nordeste, mas também na região sudeste do 

Brasil. 

Em 1955, Zé Vicente da Paraíba, juntamente com o cantor Jacinto Silva, Aristo José 

dos Santos e a fábrica de discos Rozenblit Ltda produziram, em Recife, Pernambuco, o 
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primeiro LP de violeiros repentistas do Brasil, cuja obra artística inédita no Brasil ganhou o 

título de Violeiros. 

Em 1969, Zé Vicente da Paraíba, juntamente com o cantor Passarinho do Norte, 

gravou o segundo LP, intitulado: Repentes e repentistas que só foi oficialmente lançado em 

1972. 

Quatro anos mais tarde, em 1976, Zé Vicente da Paraíba, lançou o terceiro LP, 

intitulado: Viola, verso e viola e, em 1978, lançou o quarto LP, denominado: Viola, verso e 

viola II, ambos pela fábrica de discos pernambucana, Rozenblit Ltda.  

Em 2005, Zé Vicente da Paraíba, lançou o CD Viola e amigos – uma coletânea dos 

seus maiores sucessos e poemas inéditos com a participação de vários amigos – sob a 

produção dos músicos Herbert Lucena e Tarcísio Almeida. 

No ano seguinte, em 2006, venceu a 8ª edição do concurso Talentos da maturidade – 

evento promovido pelo Banco Real - na categoria Contador de Histórias, com o conto: Minha 

viola, minha vida, que relata a sua grande alegria ao ganhar de presente a primeira viola. 

Em 9 de maio de 2008, Zé Vicente da Paraíba, faleceu aos 85 anos, vítima de um 

acidente vascular cerebral deixando um legado poético de naturezas regional e popular que 

ficou eternizado em registros escritos (próprio punho), áudio, audiovisual, jornalísticos e 

literários. 

 

Aporte teórico: sociolinguística, lexicologia, lexicografia e semântica 

 

Sociolinguística 

 

A sociolinguística ou sociologia da linguagem é um ramo da linguística, relativamente 

novo, que tem como objetivo principal estudar as relações entre linguagem e sociedade. 

Trata-se de um estudo descritivo que mapeia a linguagem, sobretudo, as possíveis 

variações nas mais diversas manifestações no ato de fala. Inspira-se, sobretudo, nos métodos 

sociológicos de pesquisa através de registros, observações, descrições e análises para estudar 

a variação linguística que se apresenta no contexto social de uma determinada comunidade de 

falantes. 
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Nessa perspectiva, conforme Coseriu (1987, p. 29), ―do ponto de vista linguístico é 

oportuno limitar a sociolinguística (como disciplina linguística não sociológica) ao estudo da 

variedade e variação da linguagem em relação com a estrutura social das comunidades‖. 

A sociolinguística estuda a variedade linguística baseado em três grandes pontos de 

vista: diatópicos, diastráticos e diafásicos. Assim sendo, conforme Coseriu (1987, p. 29), ―[...] 

diferenças no espaço geográfico ou diatópicas, diferenças entre as camadas socioculturais ou 

diastráticas e diferenças de modalidade expressiva segundo as circunstâncias permanentes ou 

ocasionadas do falar ou diferenças diafásicas‖.  

 

Lexicologia 

 

A lexicologia é o ramo da linguística que estuda o léxico de uma língua. Nesse 

sentido, é o estudo científico do léxico nos seus mais diversos aspectos, dentre eles: fonético, 

fonológico, semântico, morfológico, sintático etc. Assim sendo, o léxico de uma língua nada 

mais é do que o conhecimento cultural de uma determinada comunidade de falantes adquirido 

através do tempo, da história e da experiência de cada indivíduo.  

Nessa perspectiva, conforme Aragão (2013, p. 211), ―para se apreender, compreender, 

descrever e explicar a ‗visão de mundo‘ de um grupo sócio-linguístico-cultural, o objeto de 

estudo principal são as unidades lexicais e suas relações em contextos‖.  

De acordo com Ferreira (2000, p. 424-425), a lexicologia ―é a parte da gramática que 

se ocupa da etimologia das palavras das várias acepções delas‖. Para Houaiss (2008, p. 460), a 

lexicologia ―é a parte da linguística que estuda a origem das palavras, seus significados e sua 

formação‖. 

Por meio da lexicologia, torna-se possível observar e descrever cientificamente o 

léxico através de informações que revelam a experiência cultural de uma determinada 

comunidade linguística. Assim sendo, conforme Oliveira e Isquerdo (2001, p. 9), ―o léxico, 

saber partilhado que existe na consciência dos falantes de uma língua, constitui-se no acervo 

do saber vocabular de um grupo socio-linguístico cultural‖.  

Nesse sentido, ainda de acordo com as autoras supracitadas, o léxico ―[...] representa a 

janela através da qual uma comunidade pode ver o mundo, uma vez que esse nível da língua é 

o que mais deixa transparecer os valores, as crenças, os hábitos e os costumes de uma 

comunidade [...]‖ e, portanto, ―[...] o universo lexical de um grupo sintetiza a sua maneira de 
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ver a realidade e a forma como seus membros estruturam o mundo que os rodeia e designam 

as diferentes esferas do conhecimento [...]‖. 

 

Lexicografia 

 

A lexicografia é um estudo científico, de natureza linguística, cujo objetivo é a 

elaboração de dicionários, glossários e vocabulários. Assim sendo, léxico é o vocabulário de 

uma língua e grafia é a escrita. Neste sentido, o profissional lexicógrafo é um dicionarista. 

De acordo com Houaiss (2008, p. 460) a lexicografia ―é a técnica da feitura de 

dicionários; o trabalho de elaboração de dicionários, vocabulários e afins [...]‖. A atividade 

lexicográfica é antiga e tradicional, pois: 

 

[...] a lexicografia ocidental iniciou-se nos princípios dos tempos modernos. 
Embora tivesse precursores nos glossários latinos medievais, essas obras não 

passavam de listas de palavras explicativas para auxiliar o leitor de textos da 

antigüidade clássica e da Bíblia na sua interpretação. A lexicografia só 

começou, de fato, nos séculos XVI e XVII com a elaboração dos primeiros 
dicionários monolíngües e bilíngües (latim e uma língua moderna). Os 

primeiros dicionários em língua portuguesa dignos de nome são: o 

Vocabulário Português-Latino, de Rafael Bluteau (1712-1728), obra bilíngüe 
em 8 volumes e o Dicionário da Língua Portuguesa, de Antônio de Morais 

Silva (1ª ed. 1789; 2ª ed. 1813). Quanto aos dicionários técnico-científicos, 

no português, eles são obra do século vinte; na verdade, nessa área estamos 
apenas começando (BIDERMAN, 2001, p. 17). 

 

Assim sendo, a lexicografia pode ser vista sob dois aspectos: técnica e teoria. Nessa 

perspectiva:  

 

[...] como técnica de montagem de dicionários, ocupa-se de critérios para 

seleção de nomenclaturas ou conjunto de entradas, de sistemas definitórios, 
de estrutura de verbetes, de critérios para remissões, para registro de 

variantes [...]. [...] como teoria, procura estabelecer um conjunto de 

princípios que permitam descrever o léxico (total ou parcial) de uma língua. 

(BORBA, 2003, p. 15)  
 

Semântica 

 

De um modo geral podemos definir a semântica como um ramo da linguística que 

estuda a significação das palavras, das frases, bem como dos enunciados. Nesse sentido, a 

semântica ―[...] estuda o sentido dos elementos formais da língua, aí incluídos morfemas, 

vocábulos, locuções e sentenças (= estruturas sintaticamente completas ou lingüisticamente 
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gramaticais), ou, ainda, [...] é o estudo da significação das formas lingüísticas‖ (MARQUES, 

1996, p. 15). 

Assim sendo, de acordo com Tamba-Mecz (2006, p. 8), entendemos a semântica 

―como uma disciplina linguística que tem por objeto a descrição das significações próprias às 

línguas e sua organização teórica". 

Nesse sentido, conforme Marques (1996), podemos chegar à conclusão de que a 

semântica tem como objetivo principal estudar o significado (sentido, significação) das 

formas lingüísticas: morfemas, vocábulos, locuções, sentenças, conjunto de sentenças, textos, 

etc., suas categorias e funções na linguagem. 

 

 

 

Aspectos Metodológicos 

 

Os instrumentos de pesquisa utilizados no estudo foram:  

 

a) ficha lexicográfica; 

b) caneta; 

c) computador; 

d) pen drive. 

 

A metodologia aplicada no presente trabalho obedeceu à seguinte ordem: 

  

a) seleção do corpus: Zé Vicente da Paraíba; 

b) delimitação do corpus: as canções: Mas meu dom de poeta viverá até o final de minha vida; 

Uma estrela luminosa está guiando a sua vida; Não posso mais ser vaqueiro; Fazenda 

Riacho Escuro; A mata já foi abaixo, a terra com pena chora, o que Deus fez no passado, o 

homem destrói agora; Vaqueiro do meu sertão; Eu perdi no transporte da velhice a bagagem 

da minha mocidade; O aborto; São sessenta seis anos de viola completando os oitenta de 

idade; Xapuri foi enterrado debaixo do cajueiro; Fiz do Choro das cordas da viola o maior 

ganha-pão da minha vida; Não há remédio pra dor de coração com saudade; Casa velha de 
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Sr. Rubens em Altinho; Vaqueiro por vocação; Se eu pudesse eu daria cem milhões para não 

ver meu planeta em outro espaço  

c) levantamento e estudo das referências bibliográficas; 

d) registro dos dados coletados em fichas lexicográficas, estas elaboradas a partir do modelo 

proposto pelo Centro de Estudos Lexicais e Terminológicos - Centro Lexterm-, da 

Universidade de Brasília (FAULSTICH, 2010). 

 

A macroestrutura do glossário ficou organizada da seguinte forma:  

a) 22 itens lexicais; 

b) As entradas são apresentadas em ordem alfabética, em caixa alta, negrito, fonte Times New 

Roman (tamanho 12); 

c) Informação gramatical (adj. = adjetivo, exp. = expressão, s.f. = substantivo feminino, s.m. 

= substantivo masculino, v. = verbo, i. = interjeição, sintagma nominal = sint. nom.); 

d) As indicações das palavras dicionarizadas com sentido equivalente (PDSE), palavras 

dicionarizadas com sentido diferente (PDSD) e palavras não dicionarizadas (PND) são 

apresentadas em caixa alta; 

e) Entre parênteses, em caixa alta, constam as obras lexicográficas pesquisadas: Dicionário 

Houaiss da Língua Portuguesa (A.H.), Dicionário Caldas Aulete Online (A.O.), Dicionário do 

Nordeste, de Fred Navarro (F.N.), Novo Dicionário de Termos e Expressões Populares, de 

Tomé Cabral (T.C.) para a verificação da existência de palavras dicionarizadas com sentidos 

equivalentes, palavras dicionarizadas com sentidos diferentes e palavras não dicionarizadas; 

f) Definição regional/popular; 

g) Entre aspas está o registro da abonação, conforme contexto de uso nas obras analisadas; 

h) Na abonação, o item lexical correspondente, apresenta-se sublinhado; 

i) Registro de variação em itálico é dado através da indicação VAR; 

j) Entre parênteses, em itálico, apresenta-se no título da obra na qual o item lexical pertence; 

k) Registro de nota explicativa é dado através da indicação NOTA. 

Já a microestrutura ficou organizada na seguinte ordem: entrada + informação 

gramatical + dicionarização + definição +/- variação + abonação + título da obra +/- nota 

explicativa. 

 

GLOSSÁRIO 
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ACABRUNHADO adj. 

PDSE (A.H.; A.O.; T.C.) PND (F.N.) 

Triste; abatido; desgostoso. ―[...] diabetes me fez acabrunhado, mas não sofro de câncer ou 

leucemia, pra no campo florido da poesia, ser em tudo e por todos rejeitado, competir eu não 

posso está provado, para outra função ninguém convida, minha vida está sendo destruída sem 

apoio de ninguém, nem lá, nem cá, mas meu dom de poeta viverá até o final de minha vida 

[...]‖. (Mas meu dom de poeta viverá até o final de minha vida). 

 

BODEGA s.f 

PDSE (A.H.; A.O.; T.C.) PND (F.N.) 

Pequena mercearia; venda. ―[...] dezoito de julho o dia mais santo para Ernestinho que beijava 

seu filhinho transpassado de alegria, Titico depressa ia na bodega conhecida comprar bolacha 

e bebida, fogo do ar e gasosa, uma estrela luminosa está guiando a sua vida [...]‖. (Uma 

estrela luminosa está guiando a sua vida).  

 

CAPOEIRA s.f. 

PDSE (A.H.; A.O.; T.C.) PDSD (F.N.)  

Terreno grande cheio de mato. ―[...] só gostava de carreira onde quebrava a madeira, no 

mourão, na capoeira, achava fácil demais, já hoje estou diferente, cansado, velho e doente, 

onde tem um boi valente, nem com reza eu pego mais [...]‖. (Não posso mais ser vaqueiro). 

 

DERRIBAR v. 

PDSE (A.H.; A.O.; F.N.) PND (T.C.) 

Tirar de cima; derrubar. ―[...] não há mais apartação porque gado não tem mais, propriedades 

vendidas e derribados os currais, as matas foram cortadas, secaram os mananciais [...]‖. 

(Fazenda Riacho Escuro). 

 

EMBORCADO adj 

PDSE (A.O.) PND (A.H.; F.N.) PDSD (T.C.) 

De cabeça para baixo. ―[...] eu penso que não demora ver nosso globo emborcado, o que Deus 

fez no passado, o homem destrói agora [...]‖. (A mata já foi abaixo, a terra com pena chora, o 

que Deus fez no passado, o homem destrói agora). 

 

FAVELA s.f. 

PDSE (A.H.; F.N.) PDSD (A.O.) PND (T.C.) 

Planta medicinal da caatinga. . ―[...] cachorro e cavalo bom é o que mais ele zela, chocalho e 

corda de couro bem amarradas na sela e o remédio que toma é quixabeira e favela [...]‖. VAR. 

Faveleira; Faveleiro; Mandioca-brava. (Vaqueiro do meu sertão).  

NOTA: As variantes Faveleira, Faveleiro e Mandioca-brava estão registrados em Navarro 

(2013). 
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GABOLICE s.f. 

PDSE (A.H.; A.O.) PND (F.N.; T.C.) 

Elogiar a si mesmo. ―[...] e assim a idade foi crescendo, com um passo pra frente, dois pra 

trás, eu sentindo em mim que não sou mais por notar o meu corpo esmorecendo, o que fui no 

passado não estou sendo, do que mais eu gostei, estou sem vontade, só há mesmo no peito 

ansiedade, se disser que sou forte é gabolice, eu perdi no transporte da velhice a bagagem da 

minha mocidade [...]‖. (Eu perdi no transporte da velhice a bagagem da minha mocidade). 

 

HORROROSO adj. 

PDSE (A.H.; A.O.) PND (F.N.; T.C.) 

Muito feio; horrível. ―[...] pra depois conservar este complexo horroroso porque nasceu 

mulher, se tomar uma cápsula e se lhe der [...]‖. (O aborto). 

 

INHAMBU s.m. 

PDSE (A.H.; A.O.) PND (F.N.; T.C.) 

Ave pequena que tem a carne muito apreciada no nordeste brasileiro. ―[...] no apito estridente 

do inhambu, na vereda da toca do tatu [...]‖. VAR. Nhabu; nambu; Inambu-preto. (São 

sessenta seis anos de viola completando os oitenta de idade). 

NOTA: As variantes Nhambu e Nambu estão registradas em Aulete Digital e Inambu-preto 

está registrado em Houaiss (2009). 

 

JUSTINHA adj. 

PND (A.H.; A.O.; F.N.; T.C.)  

Pessoa correta. ―[...] se quer ser bem justinha pra que quer ter encontro ou contato com o 

sexo, pra depois conservara este complexo [...]‖. (O aborto). 

 

LIGEIRO adj. 

PDSE (A.H.; A.O.; F.N.) PDSD (T.C.) 

Apressado; rápido. ―[...] tão novo, foi tão ligeiro, pela morte arrebatado, Xapuri foi enterrado 

debaixo do cajueiro [...]‖. (Xapuri foi enterrado debaixo do cajueiro).  

 

MERENDA s.f. 

PDSE (A.H.; A.O.) PND (F.N.; T.C.) 

Lanche. ―[...] muitas horas esquecia a comida e trocava a merenda pela bola [...]‖. (Fiz do 

Choro das cordas da viola o maior ganha-pão da minha vida). 

 

NEGRA s.f. 

PDSD (A.H.; A.O.) PND (F.N.; T.C.) 

Mulher. ―[...] eu nasci, cresci, vivi disposto a trabalhar pra cantar, pra namorar as negras do 

cariri, valente como Davi [...]‖. VAR. Nega. (Não há remédio pra dor de coração com 

saudade). 

NOTA: A variante fonética nega é registrada com frequência na PB e no RN. 
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ORNADA adj. 

PDSE (A.H.; A.O.) PND (F.N.; T.C.) 

Enfeitada. ―[...] quatro quartos com camas bem forradas e ornadas com roupas muito boas 

[...]‖.  (Casa velha de Sr. Rubens em Altinho). 

 

PITÉU s.m. 

PDSD (A.H.; A.O.; F.N.) PND (T.C.) 

Moça bonita. ―[...] mas nestes tormentos meus dispenso qualquer pitéu, só levanto as mãos 

pro céu pedindo perdão a Deus [...]‖. (Não há remédio pra dor de coração com saudade). 

 

QUIXÓ s.m. 

PDSE (A.H.; A.O.; F.N.; T.C.) 

Armadilha feita de pedra para pegar preás. ―[...] que eu era o atleta do bozó, o porreta no fojo 

e no quixó [...]‖. (Fiz do Choro das cordas da viola o maior ganha-pão da minha vida). 

 

RASGA-BEIÇO s.m. 

PND (A.H.; A.O.; F.N.; T.C.) 

Espécie de planta muito comum na região nordeste do Brasil. ―[...] por entre paus e cipós, 

rasga-beiço e marmeleiro, mas se não trouxer o boi, não prova ser bom vaqueiro‖. (Vaqueiro 

por vocação). 

 

SOBRADINHO s.m. 

PND (A.H.; A.O.; F.N.; T.C.) 

Casa pequena e simples. ―[...] O destino me levou pra tão distante quem eu tanto queria bem 

pertinho. Está escuro o céu do sobradinho e o seu campo está repugnante, quando o sol 

aparece é escaldante [...]‖. (Se eu pudesse eu daria cem milhões para não ver meu planeta em 

outro espaço). 

 

TREMURA s.f. 

PDSE (A.H.; A.O.) PND (F.N.; T.C.) 

Tremedeira. ―[...] se tomar uma cápsula e se lhe der um calafrio, uma tremura e uma dor, 

logicamente é levada ao doutor [...]‖. (O aborto). 

 

UMAZINHA adj. 

PND (A.H.; A.O.; F.N.; T.C.) 

Forma pejorativa para se referir a qualquer tipo de mulher. ―[...] fui um fã de forró e 

vaquejada, fui de prado e de jogo de azar, meu esporte maior foi namorar com qualquer 

umazinha desprezada, não paquero, não quero, estou sem nada e somente a tristeza me invade 

e a mulher abstrata ―Soledade‖ que é velha, não teve meninice, eu perdi no transporte da 

velhice a bagagem da minha mocidade [...]‖. (Eu perdi no transporte da velhice a bagagem da 

minha mocidade). 
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VALENTE adj. 

PDSE (A.H.; A.O.; F.N.) PND (T.C.) 

Corajoso. ―[...] era valente e maneiro, valia tanto dinheiro que por ninguém foi comprado 

[...]‖. (Xapuri foi enterrado debaixo do cajueiro). 

 

XOTO s.m. 

PND (A.H.; A.O.; F.N.; T.C.)  

Andadura lenta do cavalo. ―[...] cachorro corre no rastro e o vaqueiro acompanha, naquele 

xoto rasgado, nem se fere e nem se arranha, o cachorro acua o boi, daí começa a façanha [...]‖. 

(Vaqueiro do meu sertão). 

 

Considerações Finais 

 

As canções de viola configuram-se como excelentes instrumentos para análises de 

natureza linguística. Tais produções artísticas revelam, acima de tudo, um patrimônio 

vocabular característico do universo sociocultural no qual o autor está inserido.  

A partir dos 22 itens lexicais registrados no presente trabalho, chegamos à conclusão 

que as 15 obras ora analisadas, de autoria de Zé Vicente da Paraíba, mostram nas suas estrofes 

uma riqueza linguística que revela, acima de tudo, o acervo vocabular inerente ao universo 

sociocultural da região Nordeste do Brasil. 

Por fim, as referidas obras mostram a criatividade do referido artista paraibano que 

cantou a cultura nordestina e encantou um público apreciador desse estilo musical durante a 

sua trajetória terrena. 
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Introdução  

 

Considerado pela crítica um dos maiores escritores modernista do Brasil, João 

Guimarães Rosa surgiu na literatura brasileira com a publicação da obra regionalista 

Sagarana em 1946. Seus escritos aparecem num período de expansão literária e cultural 

marcado, sobretudo, pelas novas ideias oriundas da chamada fase heroica do nosso 

Modernismo, compreendida entre os anos de 1920 e 1930.  

A partir dessas décadas, e por influências das vanguardas europeias, parte dos 

escritores brasileiros traziam para as suas obras temas relacionados à realidade nacional, 

porém, só depois da década de 40 é que os escritores ―participavam efetivamente da vida 

nacional e projetam na ficção as tensões exasperadas pelo Estado Novo e pela Segunda 

Guerra‖, como nos diz a crítica Beth Brait (1990, p. 12).  

Sobre Sagarana, o crítico literário Antonio Candido (1999, p. 93) ressalta que nessa 

obra ―a dimensão regional perde o caráter contingente, para tornar-se veículo de uma 

mensagem da mais completa universalidade‖. Ainda acrescenta que Sagarana é um ―livro de 

contos regionais diferentes, com uma elaboração da linguagem que os transporta acima do 

nível comum e faz o leitor pensar menos no pitoresco do que nas situações narrativas que 

abrem perspectivas inesperadas sobre o ser‖ (CANDIDO, 1999, p. 93). Assim, há um 

entendimento de que essa obra é de grande relevância literária, pois marca um momento de 

expansão e de universalidade sob o esteio de uma tradição, que, naquele momento, 

conservava a expressão da terra como único parâmetro para legitimar a brasilidade de uma 

ficção comprometida em revelar com fidedignidade a realidade nacional.    



 
 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

1501 

 

 Dez anos depois, Guimarães Rosa publica, em 1956, Corpo de Baile, um livro de 

novelas e Grande Sertão: Veredas, considerada pela crítica uma das obras mais importantes 

da literatura brasileira. E, no ano de 1962 o autor publica a obra Primeiras estórias, um livro 

composto por 21 contos, sendo um deles Famigerado.      

 A respeito dos contos que compõem a obra Primeiras estórias, Beth Brait acentua 

que: 

 

Como as narrativas são curtas e têm sempre como núcleo um único 
acontecimento, fica mais fácil namorar cada um dos contos e descobrir na 

variedade da construção, dos ritmos dos assuntos, a magia de uma linguagem 

que fisga e expõe os meandros da existência humana. (BRAIT, 1990, p. 
101). 

 

De fato, o trabalho com a linguagem tem sido objeto central nas discussões e estudos 

sobre o autor. O destaque recai na artesania com a linguagem, que vai desde o registro de 

dialetos, passando pelo trabalho de hibridização com a língua e criação de neologismos, até a 

sua relação de inserção dentro dos espaços sociais problematizando as hierarquias culturais da 

escrita e da oralidade, ou seja, mundo letrado e iletrado.  

Com efeito, o signo linguístico não é apenas explorado como aventura estética para a 

exposição dos dramas humanos, é também elaborado como lugar social da relação alta e baixa 

cultura, a exemplo do diálogo-monólogo de Riobaldo com seu interlocutor letrado, ou em 

contos como São Marcos, do livro Sagarana, e em Famigerado. Desse trabalho plurivocal 

com a língua produzindo combinações inusitadas, inclusive no fomento recorrente de espaços 

como as ―travessias‖, surge, a premência de compreender a obra de Guimaraes Rosa, como 

sinaliza Candido (2000), como super-regionalista em virtude do amadurecimento técnico.  

Sem dúvida, o que salta aos olhos na obra desse escritor é a experimentação da 

linguagem. Desde a estreia do livro Sagarana, — cujo título já traz os jogos linguísticos: 

saga, radical de origem germânica do verbo sagen (dizer, falar), significando também ‗saga‘, 

conjunto ou série de estórias, narrativa de feitos heróicos, portanto índice épico; e rana, língua 

indígena, significando ―ao modo de‖, ―o que parece‖, — até o seu último livro ―Tutameia‖, 

que quer dizer pequenas coisas, bagatelas, ninharias, vê-se a preocupação contínua de um 

projeto artístico que guarde a força de uma linguagem renovada. Daí as marcas plurais e 

ambíguas da obra do escritor.  

O manuseio com essa linguagem expandida, — que reflete os temas e os valores 

regionais do sertão mineiro, mas não se restringe a eles pela acuidade estética, — termina 
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criando esse traço de universalismo tão perseguido, e ainda não alcançado, pelos nossos 

primeiros modernistas adeptos à estética de ruptura da vanguarda europeia.    

Guimarães Rosa utiliza em suas obras uma linguagem que se distancia dos escritores 

clássicos predecessores, ou seja, ele faz uso de uma linguagem moderna, sem aderir a um 

padrão erudito/classista da escrita, pois como ressalta Lúcia Helena, a geração de 1945, muito 

mais do que os primeiros modernistas, incorporam com mais naturalidade ―a revitalização do 

falar brasileiro, o resgate do coloquial e regional‖ (1989, p. 50-51), algo que era proposto no 

projeto artístico ideológico da primeira fase. 

Em Famigerado, o sertão é o ambiente social do encontro entre o doutor letrado, 

conhecedor das palavras do livro, e Damázio, o valentão do sertão mineiro, encarnando o 

famigerado jagunço, culturalmente constituído através de uma hierarquia social em que a 

força e a violência se projetam como valor de sobrevivência naquele espaço rural. Mas não é 

só isso que constitui o lugar social do jagunço. A particularidade da linguagem expressa as 

diferenças dos arranjos sociais. Com efeito, as expressões da oralidade usadas pelo jagunço 

Damázio demonstram as marcas ideológicas que diferem dos falares do grupo social urbano, 

pois nelas encontramos traços sintáticos que não obedecem às normas padrão da cultura 

elevada. 

A linguagem é uma importante ferramenta de expressão, composta e marcada por 

nossa identidade social e cultural. A partir dela revelamos quem somos, pois em nosso 

discurso trazemos os traços das experiências vivenciadas com os nossos familiares e os 

grupos em que estamos inseridos. A linguagem nos inclui na sociedade da mesma maneira 

que nos exclui, assim, seu uso está claramente relacionado à posição social. No conto, o 

domínio e o vácuo da linguagem se desenvolvem por entre essas fronteiras sociais e culturais. 

Vejamos melhor a questão. 

 

Os famigerados fios da linguagem  

  

Em Famigerado, a narração é protagonizada em primeira pessoa pelo doutor letrado da 

cidade, que passa a contar o inusitado evento da aproximação à sua porta de um grupo de 

cavalheiros desconhecido. Trata-se de uma mirada observadora, modulada pela interposição 

da janela, que mantem toda a cena abarcada unicamente pela visão totalitária do doutor. 

Pouco a pouco, a descrição, marcada por vocábulos refinados, desenvolve com mais precisão 
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a cena insólita. Trata-se de um grupo liderado por um jagunço: ―Aquele homem, para 

proceder da forma, só podia ser um brabo sertanejo, jagunço até na escuma do bofe‖ (ROSA, 

2001, p. 57).  Ao lado do jagunço havia mais três homens que seriam, segundo o narrador, 

seus prisioneiros. 

Mesmo protegido pela janela, o medo vai assombrando o narrador: ―O cavaleiro esse 

— o oh-homem-oh — com cara de nenhum amigo. Sei o que é influência de fisionomia. Saíra 

e viera, aquele homem, para morrer em guerra. Saudou-me seco, curto pesadamente. Seu 

cavalo era alto, um alazão; bem arreado, ferrado, suado. E concebi grande dúvida‖ (ROSA, 

2001, p. 56).  O medo avulta: ―Eu não tinha arma ao alcance. Tivesse, também, não adiantava. 

Com um pingo no i, ele me dissolvia. O medo é a extrema ignorância em momento muito 

agudo. O medo O. O medo me miava. Convidei-o a desmontar, a entrar‖ (ROSA, 2001, p. 

57.). O jagunço recusa e se mantem na sela do seu cavalo. O narrador o descreve: ―Sei desse 

tipo de valentão que nada alardeia, sem farroma. Mas avessado, estranhão, perverso brusco, 

podendo desfechar com algo, de repente, por um és-não-és‖ (ROSA, 2001, p. 57). 

A figura do jagunço na obra rosiana desperta na crítica do escritor, desde Sagarana na 

figura de Joãozinho Bem-Bem e Augusto Matraga, um interesse bem específico. Para 

Candido, que resiste às adesões incondicionais de estudos metafísicos sobre o escritor, o 

jagunço deve ser entendido historicamente. No artigo Jagunços mineiros de Claudio a 

Guimaraes Rosa (2004), Candido, ao acercar-se do tema da violência que ocorre no Brasil, 

descreve muitos banditismos tipificados sob as marcas regionais. Ao reportar-se ao tema do 

jaguncismo em Grandes Sertão: Veredas, o crítico, defendendo um princípio de 

reversibilidade para a obra, situa a figura do jagunço num deslizamento que vai do cavalheiro 

ao bandido: ―[...] o jaguncismo pode ser uma forma de estabelecer e fazer observar normas, o 

que torna o jagunço um tipo especial de homem violento e, por um lado, o afasta do bandido‖ 

(CANDIDO, 2004, p. 112). 

 A ficcionalização, trazendo as formas contraditórias do mundo sertão, permite que um 

mesmo homem seja soldado e já no dia seguinte jagunço. A conduta de aventura e guerra do 

jagunço decorre do meio físico e histórico, mas não se restringe a ele como matéria 

documental, uma vez que Guimarães Rosa encharca de preocupações metafisicas a vida do 

jagunço. Nas palavras do crítico: 

 
Ser jagunço torna-se, além de uma condição normal no mundo-sertão (onde 

a verdade se torna mais forte que poder do lugar), uma opção de 

comportamento, definido um certo modo de ser naquele espaço. Daí a 
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violência produzir resultados diferentes dos que esperamos na dimensão 
documentaria e sociológica [...]. (CANDIDO, 2004, p 117). 

 

Assim, a representação do jaguncismo operaria um misto entre matéria social e temas 

metafísicos, pelo menos no livro Grande Sertão: Veredas. Por isso, conclui Candido: ―o seu 

jagunço difere dos que aparecem noutros livros brasileiros, e não espanta que, desde o 

aparecimento de Grande sertão, tenha sido encarado por alguns críticos como forma de 

paladino, a ser aproximado da ficção medieval‖ (2004, p. 120).  

No conto, o famigerado jagunço traz o caráter histórico da violência no sertão mineiro, 

mas a linguagem amacia o recorte sociológico ao tempo em que adere a um esteticismo que se 

afasta das visões dramáticas: 

 

E ele era para muito. Seria de ver-se estava em armas – e de armas 
alimpadas. Dava para se sentir o peso da de fogo, no cinturão, que usado 

baixo, para ela estar-se já ao nível justo. Ademão, tanto que ele se persistia 

de braço direito pendido, pronto meneável [...] Tudo de gente brava. Aquele 
propunha sangue, em suas tenções [...] Sua máxima violência podia ser para 

cada momento. (ROSA, 2001, p. 58). 

 

De fato, o uso da linguagem plástica dissolve a dureza dramática do retrato da 

violência. Em Rosa, como é apontado pela crítica especializada, a linguagem se dobra 

perseguindo os pontos reversíveis.  

Ora, seguindo a pista reflexiva de Candido, o princípio de reversibilidade do sertão-

mundo apresenta uma estética que gera ambiguidades. A própria linguagem se apresenta 

encharcada de reversibilidade, a qual termina por produzir uma crise da estabilidade das 

representações. Essa crise, que estória como perseguição ao duplo, além dos temas da poesia e 

transcendência, guarda, no dizer de Rónai (2001, p. 29), os ―sentidos de gracejo‖ no ―terreno 

do humour‖. Trata-se de uma linguagem desdobrável, — que cria, fragmenta e reintegra —, 

produzindo uma espécie de nonsense. Com efeito, para o crítico Paulo Rónai, ao tratar do 

conceito metalinguístico nos prefácios de Tutaméia, o trabalho insólito da linguagem pelo 

escritor ―escancha os planos da lógica‖ (2001, p. 29). De fato, esse nonsense é muito usado 

pelo escritor como reviramento semântico e, não raro, além da tônica metafísica, produz o 

inesperado efeito cômico ou anedótico. Em Famigerado, no fim da estória, o assunto é visto 

pelo protagonista como uma ―tese para alto rir‖ (ROSA, 2001, p.61). 

No conto, os fios da linguagem deslizam, tecem e desmancham o sentido estável das 

coisas. O principio da reversibilidade confunde os pares cavalheiro/jagunço na visão primeira 

do doutor que,  por fim, se certifica que se trata de  um jagunço brabo. Até que, contrastando 
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com o eruditismo do doutor, o jagunço encaminha a sua fala brusca e tosca: ―— Eu vim 

preguntar a vosmecê uma opinião sua explicada...‖ (ROSA, 2001, p. 57). E apresentando-se: 

―Vosmecê é que não me conhece. Damázio, dos  Siqueiras... Estou vindo da serra...‖ (ROSA, 

2001, p. 58). O narrador se sobressalta por se tratar  de um homem bastante conhecido pela 

região,  homem perigosíssimo ―com dezenas de carregadas mortes‖ (ROSA, 2001, p. 58). A 

conversa segue! Damázio comenta a desavença com um moço do governo: ―rapaz meio 

estrondoso... Saiba que estou com ele à revelia‖ (ROSA, 2001, p. 58). Por esse contratempo 

com o moço do governo, é que o jagunço está ali para inquirir ao doutor instruído: ―—

Vosmecê agora me faça a boa obra de querer me ensinar o que é mesmo que é: famisgerado... 

faz-me-gerado... falmisgerado... familhas-gerado...?‖ (ROSA, 2001, p. 59, grifo do autor). A 

pergunta expõe o nó da intriga e exige resolução. O jagunço havia viajado seis léguas para 

fazer a pergunta, já que lá na Serra ―tem ninguém ciente, nem têm o legítimo — o livro que 

aprende as palavras... É gente pra informação torta, por se fingirem de menos ignorâncias...‖ 

(ROSA, 2001, p. 59).  

O diálogo entre o doutor e o rústico integra de forma expressiva a ficção de Guimarães 

Rosa, basta evocar aqui a relação de Riobaldo com o seu interlocutor letrado e instruído. O 

autor trabalha por diluir o conflito classista, — sempre acirrado desde a fase primeira do 

Modernismo brasileiro —,  entre a linguagem oral,  usada pelo estrato rústico, e a linguagem 

refinada, advinda da formação elitista e acadêmica representada principalmente pelo 

Parnasianismo. No conto, o conflito entre letrado e iletrado põe em visiblidade os domínios de 

dois mundos diversos: o doutor detém o conhecimento da palavra e o jagunço o conhecimento 

da arma e da violência. O manuseio com a palavra, como o conto sugere, livra o doutor de 

uma possivel intriga em atribuir ao jagunço a palavra de ofensa, no caso de revelar o segundo 

sentido da palavra inquirida: ―alguém podia ter feito intriga, invencionisse de atribuir-me a 

palavra de ofensa àquele homem; que muito, pois, que aqui ele se famanase, vindo para 

exigir-me, rosto a rosto, o fatal, a vexatória satisfação?‖ (ROSA, 2001, p. 59).  

Os sentidos dobráveis do vocábulo famigerado já se expressam no tom jocoso e 

tateante do inquiridor: famisgerado... faz-me-gerado... falmisgerado... familhas-gerado. 

Repare-se como as palavras entram em jogo de encaixe e desencaixe num exercício de liberar 

o invólucro estável e sólido da palavra. Essa é uma forma de ―esganchar os planos lógicos‖ ( 

RONAÍ, 2001, p. 29) da representação. E é também daí que decorre o riso. De fato, o conto 
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produz riso porque a ambiguidade deflagra o sentido do inusitado e insólito no campo 

semântico.  

O doutor retoma a vocação correta da palavra diante dos resvalos do jagunço: ―—  

famigerado?‖ / — Sim senhor...‖ (ROSA, p. 60, grifo do autor). A afirmativa do jagunço, 

repetindo o termo com afobação, exige circunspecção por parte do doutor: ―E já me olhava, 

interpelador, intimativo — apertava-me. Tinha eu que descobrir a cara. — Famigerado? 

Habitei preâmbulos‖ (ROSA, 2001, p. 60).  A prudência em tratar de explicar o vocábulo, 

atravessado pelo  medo de um ardil, faz o doutor mover-se para uma explicação unívoca do 

termo: ―— Famigerado é inóxio, é célebre, notório, notável...‖ (ROSA, 2001, p. 60). O sentido 

não é apreendido pelo jagunço: ―— Vosmecê mal não veja em minha grossaria no não 

entender. Mais me diga: é desaforado? É caçoavel? É de arrenegar? Farsância? Nome de 

ofensa?‖ (ROSA, 2001, p. 60). E ainda, reagindo aos termos de significados cada vez mais 

herméticos do doutor, Damázio se impacienta: ―— Pois... e o que é que é, em fala de pobre, 

linguagem de em dia-de-semana?‖ (ROSA, 2001, p. 60). Por fim, segue o esclarecimento 

mais entendível para o bruto jagunço: ―— Famigerado? Bem. É importante, que merece 

louvor, respeito...‖ (ROSA, 2001, p. 60). Ainda desconfiado do significado revelado, 

Damázio pede o ―agarantimento‖ com  ―mão na escritura‖, o que, como que para dissipar as 

tensões e acomodar o sentido das coisas, o doutor deflagra um lisongeio:  ―— Olhe: eu, como 

o sr. me vê, com vantagens, hum, o que eu queria uma hora destas era ser famigerado – bem 

famigerado, o mais que pudesse!...‖ (ROSA, 2001, p. 60). A resposta não apenas apazigua o 

jagunço, como o deixa exultante.  

Ora, o jaguncismo, como prática de ferocidade para lidar com um mundo sem lei, 

aparece como saída de sobrevivência no sertão hostil, porque, como diz Riobaldo, ― Sertão. O 

senhor sabe: sertão é onde  manda quem é forte, com as astúcias   Deus mesmo, quando vier 

que venha armado! E bala é um pedacinhozinho de metal… […]‖ (ROSA, 2006, p. 19). Dessa 

forma, ―ser famigerado‖ nesse mundo sem lei, por  praticas de violência e valentia, é uma 

grande qualidade porque confere o reconhecimento social, ainda que não pelas vias 

institucionais.  

Assim, o jagunço ―saltando na sela, ele se levantou de molas. Subiu em si, 

desagravava-se, num desafogaréu. Sorriu-se , outro‖ (ROSA, 2001, p. 60). Aliviado, se 

aproxima da janela onde se acha o doutor e diz: ―— Não há como que as grandezas machas 
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duma pessoa instruída [...] A gente tem cada cisma de dúvida boba, dessas desconfianças ... 

Só para azedar mandioca‖ (ROSA, 2001, p. 61).  

 

O duelo  

 

A força retórica e a força física configura o duelo entre o conhecedor da palava e o 

iletrado bruto, o qual traz à superficie as distâncias sociais de nossa estratificação histórica.  

Nesta, e em outras narrativas do autor,  a falta de instrução dos estratos rústicos aponta a um 

só tempo para um ressentimento e uma admiração. Repare que o jagunço atribui o predicativo 

―grandezas machas‖ para uma pessoa instruída, nesse caso o doutor, que tem habilidade no 

manuseio das palavras. Já o doutor sabe que a ―grandeza macha‖ de seu interlocutor está na 

ferocidade do manuseio da arma. Instrução e ferocidade delineiam uma relação de ausência e 

presença  no trato do encontro de duas culturas que expoem o drama de um abismo social.  

Tanto é assim que a compreensão, como resultado ou resolução da dúvida do inquiridor, não é 

transparente nem simétrica do ponto de vista dos domínios linguísticos, já que através da 

manobra à palavra, o entendimento só se realiza parcialmente. Assim,  a troca do diálogo não 

é simétrica porque a incompletude já mora na dissimetria dos símbolos sociais e históricos do 

par instrução e violência. Ou seja, o conto traz implicitamente o duelo entre dois poderes, o 

doutor usa a arma do conhecimento para livrar-se da possível cilada que pode morar na 

dúvida do ignorante. O jagunço, por sua vez, por carregar o poder absoluto da morte, este que 

amedronta o doutor, não terá deste, de forma plena, a resposta pretendida.  

O duelo se resolve pela astúcia ou trapaça do narrador-doutor que valendo-se de seu 

domínio da língua portuguesa não desoculta o significado ambivalente de famigerado por 

pressentir o perigo da arma do feroz jagunço. Ora, o significado oculto da palavra, esse 

mesmo que é revitalizado pelos estratos rústicos, é negado ao seu interlocutor iletrado, ao 

mesmo tempo em que o narrador adere à sofisticação dos vocábulos, ao se referir ao termo 

famigerado como uma expressão neutra, significando assim:  ―inóxio‖, ―célebre‖, ―notável‖.  

Mas seu interlocutor, desconfiado, inquiri sobre  um sentido outro, qualquer nota depreciativa: 

―É desaforado? É caçoavel? É de arrenegar? Farsância? Nome de ofensa?‖ (ROSA, 2001, p. 

60). Aqui se pressenti toda a irônia que move o jogo das palavras porque o jagunço, sim, 

utiliza as referências culturais de seu meio porque sabe que seu inimigo, o moço do governo, 

só poderia tratá-lo de modo caçoavel e ofensivo. Mas a isso, ironicamente, o narrador doutor, 
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para minar qualquer dúvida  de ameaça e resolver o caso, responde  que, naquele momento, 

com todas as vantagens de sua posição, ele queria ser mesmo era famigerado: ―— Olhe: [...] o 

que eu queria uma hora destas era ser famigerado — bem famigerado, o mais que pudesse!...‖ 

(ROSA, 2001, p. 60).  

Astuciosamente, produzindo a irônia do riso na lógica normativa do termo e da 

situação, o narrador doutor, letrado e com vantagens de classe, vence o duelo pela força da 

retórica. Esse desfecho parece sugerir, ao menos na visão do protagonista doutor, que a arma 

da civilidade e das letras se apresenta muito mais vantajosa do que o obscurantismo do sertão, 

onde a ferocidade e a ignorância representam um atraso que deve ser superado pela luz de 

uma razão moderna, ainda que essa seja conduzida pelas manobras astutas de um narrador que 

sabe tirar vantagens do duplo sentido das coisas. E o narrador, resolvido o duelo, arremata o 

entendimento da questão: ―Agradeceu, quis me apertar a mão. Outra vez aceitaria de entrar 

em minha casa. Oh, pois. Esporou, foi-se, o alazão, não pensava no que o trouxera, tese para 

alto rir, e mais, o famoso assunto‖ (ROSA, 2001, p. 61). 
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OS ―SEVERINOS‖ QUE COMPÕE O NORDESTE EM GRACILIANO RAMOS: O 

SERTANEJO, A LUTA E O SERTÃO NO IMAGINÁRIO LITERÁRIO BRASILEIRO 

 

Antônio Pereira Tavares Neto 

(UFPB) 

Sandro dos Santos do Nascimento  

(UFPB) 

 

Introdução  

 

Visitar a literatura é um meio de conhecer o outro lado da memória narrada através das 

sinestesias que compõe o homem na sua amplitude; é preciso sentir para poder dizer aquilo 

que reflete a alma, o que está obscuro na invisibilidade do espírito. Assim é Graciliano 

Ramos, um escritor, romancista, contista, jornalista, político e memorialista do século XX que 

com sua maneira simples de dizer as coisas acaba que possibilitando uma leitura da vida, do 

cotidiano e das mazelas que assolam sua época, dos nordestinos que enveredam por entre 

cactos e paisagens nada promissores; nessa direção, o Sertanejo como representante 

imperativo da dor e das angústias da terra. Uma denuncia que atravessa o tempo! 

No entanto, uma questão peculiar na narrativa de Graciliano é o aspecto do Retirante, 

isto é, alguém que sai de sua terra natal, com a família geralmente, como é o caso de Vidas 

Secas, em busca de outras oportunidades, quem sabe uma melhoria de vida; tudo é possível, 

embora as circunstâncias digam não na maioria das vezes. Mas, é preciso seguir e ir contra a 

direção do vento. 

Tendo em vista essas primeiras linhas, entendemos ser necessário destacar alguns 

pontos fulcrais os quais nos permitirão seguir e discutir com mais afinco. Primeiro, nossa 

abordagem dar-se-á de maneira ―didática‖, isto é, uma proposta de Ensino de Literatura a qual 

possa-se discutir a Literatura Regional como suporte ao conhecimento da nossa memória 

regional, histórica, social, cultural, etc. Nosso objetivo, como já mencionado no resumo deste 

artigo, é estabelecer ou ao menos evocar as reciprocidades dos romances (Vidas Secas – 

Graciliano Ramos e Morte e Vida Severina -  João Cabral de Melo Neto) ao mesmo tempo em 

que se propõe, didaticamente uma proposta Didática ao Ensino de Literatura, utilizando-se da 

Comparação ou Símile como ferramenta indispensável ao conhecimento das múltiplas 
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realidades brasileiras, sobretudo, de alguns aspectos da linguagem dos retirantes, dos 

―Severinos‖. Por sua vez, esclarecendo que trata-se de uma proposta a qual aberta a outras 

interpretações e possibilidades, ajustes, etc. 

Adentrando, pois, nas palavras de Graciliano Ramos, pensamos que o autor, no ápice 

da sua genialidade deve ter passado pelo que podemos chamar de vertigem, isto é, aquilo que 

desperta a alma e o colorário poético em momentos de sensatez ou não. Wellignton Pereira 

(2012) em seu texto intitulado Catálogo ilustrado da vertigem humana, nos direciona a uma 

possibilidade uma vez que põe na balança das letras de um lado o Personagem e de outro o 

Autor, isto é, duas instancias que se complementam e que por si só não se separam, já que a 

palavra é o alicerce da transposição da mente. Assim diz Pereira (2012):  

 
Personagens viciam situações vertiginosas numa espécie de atmosfera 

onírica onde o conteúdo se materializa por condensações e deslocamentos, 

sempre numa operação de síntese que pode lembrar o impacto ou 

estranhamento de um poema surreal (PEREIRA, 2012, p. 12).  

 

Isto é, numa situação de comunicabilidade o personagem está para alguns ―recortes‖ 

da realidade; para um direcionamento metafórico o qual visa responder a natureza das coisas: 

a realidade e a ficção tornam-se partes de um único diálogo: intransferível, pois um ―pré-

determina‖ a função do outro. O que seria a Realidade sem a Ficção ou vice-versa? Na 

Literatura há uma necessidade ou não de fuga da realidade a qual sugere outras possibilidades 

de interpretações do Homem como parte de um mosaico interdisciplinar. Vejamos, pois, que o 

autor citado nos dá outra possibilidade de pensar o Autor como mediador. O que faz?  

 
Retoma, dentro de seu diversificado paideuma literário e artístico, outras 

possibilidades de artesania verbal para culminar num espectro narrativo onde 

o grotesco se funde com o sublime (PEREIRA, 2012, p. 13). 

 

 Isto é, a arte de dizer é sublime, está para a capacidade de externar através da ressonância dos 

sentidos aquilo que representa o homem em sua maior ou menor proporção; ele é o ―templo‖ fulcral 

das ideias e do movimento da vida, das coisas em suas completudes e particularidades. Nesse fluído, o 

Homem imagina e busca representar, descrever sua imaginação naquilo que o faz humano: a Palavra.   

  

Metodologia  

 

Talvez, ao pensar o Método como parte de um processo de raciocínio e complemento 

do imaginário, aqui sugerido, é cabível dizer que trata-se de um ―recorte‖ sucinto, pois nossa 
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intensão é simplificar ao máximo nossas considerações, mas claro estando de acordo com o 

que pede o mestre Graciliano Ramos: é preciso dizer não como algo imperativo, mas 

contemplativo, simples, fácil de adentrar ao universo das palavras e da memória livresca e 

política. 

De proveito didático, nossa proposta está para o alinhamento das marcas de 

reciprocidades entre Graciliano Ramos e João Cabral de Melo Neto. Ambos, discutem o 

Sertanejo na pessoa dos milhares de ―Severinos‖ que compõe a majestade do sertão do 

Nordeste. Lembremo-nos que ambos fazem parte de gerações diferentes da escrita literária e 

que, portanto, precisam de um olhar terno, sensível para compreender as ondas cíclicas da 

palavra. Diz João Cabral (2009): 

 
E se somos todos Severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte 

igual, mesma morte Severina: que é a morte de que se morre de velhice antes 

dos trinta, de emboscada antes dos vinte, de fome um pouco por dia. (MELO 

NETO, 2000, p. 06)  
 

Observa-se uma relação ímpar com Graciliano Ramos (2004), pois assim como o 

retirante Severino de João Cabral (2000), o Severino dos anos 1930 está para algo similar: 

está em busca de algo que lhe signifique a vida, já que a mesma está rodeada de mortes e de 

cenários trépidos e iminentemente lamaçais; o lamaçal aqui, está para o retorno do carbono 

primeiro o qual renova o sumo da terra compondo a unidade cíclica do tempo para resinificar 

outras respirações. 

Em suma, nossa apreciação começa a sentificar a palavra e seus movimentos; na ponta 

de uma caneta, de um lápis ou até mesmo no ―clic‖... ―clac‖ ... de um computador é possível 

sentir a aridez da alma e dos Severinos que ainda clamam por justiça e esperança...; basta 

abrirmos os textos e adentrar as palavras: lá estão, sedentos por uma palavra amiga, um olhar, 

um gesto... uma caridade, já que no sertão essas ―simpatias‖ apenas escondem o lado 

maquiavélico do sistema político-administrativo.  

Veremos, pois, que outras leituras ajudarão na composição de ideias as quais 

alimentam nosso pensar bem como nosso refletir frente a esse desafio: o de palavrear a 

representação do sertanejo sem deixar-nos prantear pelas revelações dolorosas que o tempo 

sugere; é preciso ver o tempo como parte de um processo de significação da realidade, assim, 

a vertigem do instante a qual disfarça-se de amor para compor as ideias e o imaginário das 

lentes efervescentes do século XX, haja visto que os anos de 1930 e 1945 são fases históricas 

e repletas de significações; cada geração literária com suas preocupações. 
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Na sala de aula também se pode pedagogizar a reflexão sobre o ensino de literatura: 

alguns fios narrativos são imprescindíveis 

 

Algumas preocupações inquietam a mente e a prática leitora. É preciso falar daquilo 

que se apresenta como sagrado, como uma experiência individual, como algo que está para 

além das sensações. Quando discutido sobre o Ensino de Literatura atualmente, é importante 

que se deixe explícito a objetivação maior da mesma: o de representar a realidade através das 

palavras, dos sentimentos, das sinestesias operantes em cada fase da vida de um escritor; 

talvez aqui uma alusão aos devaneios iminentes da mente, cujos mesmos tendem a externar 

sentimentos obsoletos, adormecidos, inquietos... no afã de esvaziá-la e ampliá-la de 

significados. 

Como referido no resumo deste texto, uma das observações feitas aqui é o fato de que 

a leitura de Vidas Secas não se dá isoladamente, isto é, soma-se a outras leituras que 

partilham de sentimentos e narrativas recíprocas, como Morte e Vida Severina, de João Cabral 

de Melo Neto. Percebamos: ambas as leituras são escritas em datas diferentes, porém 

complementam-se pela vivacidade dos temas e pela pertinência da discussão. O Sertão e o 

Sertanejo falam das dores e das amarras sociais as quais estão envolvidos, por usa vez, o 

calvário do nordestino em busca de alento e um lugar descente para dormir, sonhar e 

imaginar... Logo, uma curiosidade nos chama a atenção: o que se diz ou o que se deduz que 

seja a figura da vida e da morte no cenário das narrativas. Vamos pensar um pouco sobre 

elas? 

O que sabemos da Morte? Como se apresenta? Que imaginário concebe sua chegada e 

partida? Talvez essas questões sirvam de apoio a indagações relevantes ao ensino da 

literatura, pois é com ela que se pode imagnar para além das imagens projetadas de nossa 

cultura; meio fantasiada e cheia de maledicências. A Morte pode está para o encontro final da 

Vida, com aquilo que representa o indivíduo na sua completude espiritual: a transitoriedade. 

Isso quer dizer que sabemos pouco de um dos mistérios da vida, pois se há vida é porque 

existe a morte, ambas inseparáveis, já que uma é o reparo da outra; nascemos para morrer e, 

como diz nossa cultura, somos dotados de alma, o que já nos possibilita deduzir sobre a 

necessidade de pensa-la como parte de um diálogo possível e significativo. Assim sendo, 
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estamos caminhando para um apreço espiritual e, por sua vez, sagrado, por assim dizer. Essa 

premissa se faz presente nas narrativas discutidas uma vez que é ela quem condiciona o 

movimentar das ações dos personagens bem como estabelece a relação dos mesmos com o 

mundo e a realidade.  

Tudo isso para dizer que a literatura é mal interpretada e trabalhada nas escolas, o que 

nos preocupa, ou seja, não é algo que foge dos nossos sentidos. Evidencia-se, pois inúmeros 

problemas e justificativas que não ―abraçam‖ a Literatura como suporte tangível para o ensino 

da Língua Portuguesa, já que é pela palavra que o cotidiano é narrado e ampliado a partir de 

um olhar ―costurado‖ pela poesia, pelas memórias, pelos dizeres populares. Portanto, um 

desafio afrente! Uma necessidade de (ré) afirma - lá como parte de um processo indispensável 

a leitura de mundo, não colaborando com concepções equivocadas de teorias e metodologias 

as quais afastam o aluno da experiência e prazer com a leitura. Neste sentido, ao 

considerarmos a literatura como um dos espaços linguísticos de manifestações da relação do 

homem com o sagrado, por exemplo, chamamos a atenção para a questão da necessidade de 

tal experiência, a qual pode revelar-se, por vezes, mais genuína quando apartada de dogmas 

institucionais. Nesse ensejo, todos têm ―direito à literatura‖, como sugere Antônio Cândido 

(2011), onde a mesma conforma-se a uma necessidade universal humana à fabulação, que se 

manifesta nos mitos, nas lendas, nos chistes, enquanto produções culturais fundamentais.  

Nesse processo, é ―[...] fundamental a compreensão de que a literatura, na atualidade, 

tem uma função primordial: formar leitores competentes para uma sociedade em processo 

acelerado de transformações‖ (SEGABINAZI, 2015, p.31). Dessa forma, não se trata de ler a 

Literatura pelo Livro Didático, até porque, este não ajuda na formação crítica do leitor, ou 

seja, ele ―[...] exclui a interpretação e, com isso, exila o leitor‖ (ZILBERMAN, 1990, p. 35).  

Essa premissa reforça, ao nosso ver, a política de ―doutrinação‖ do Ensino de 

Literatura, ou seja, muitos docentes se veem sem perspectiva pedagógica, sem uma formação 

adequada ou, até mesmo, sem uma boa leitura da própria Literatura como parte de sua 

formação; o que ‗justifica‘ as falhas no processo de mediação entre a Literatura e o Mundo, 

até porque Ler é conhecer, visto que, prática docente é um exercício de Ensino/Aprendizagem 

contínuo. Logo, pensa-se na Ação Docente a qual deve vir ―abraçada‖ com a teorização. O 

fazer é que multa, que transforma, que modifica, ou seja, as ideias em si não mudam nada, 

não transformam nada. 
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É mister reforçar que nesse processo de reflexão o que ajuda-nos a propor uma 

didática, um caminho, um meio, um acorde diferenciada é a certeza de que nem a prática nem 

a teoria dão conta de responder as necessidades emergenciais do ensino tão quanto 

concepções advindas de más leituras e interpretações, mas a práxis. Entendemos pois que, 

pensar o Ensino da Literatura é estar em instancias maiores e dialogáveis, já que, como sugere 

Oliveira (1998) a prática docente implica em ações experienciaveis em um determiando 

campo de atividade, mas em si mesma, ou como uma tecnica do fazer em si, quer dizer, 

dependendo da composição das ações pode-se amparar tal intento numa dimensão de valores; 

aqui a teoria e a prática ganham contornos valorativos, de cunho simbólico e, ao mesmo 

tempo, decisivos pedagogicamente, pois sucitam a liberdade de pensamento e criticidade 

amparadas por uma íntima relação entre o fazer e o dizer na docencia.  

 

Alguns apontamentos sobre o sagrado na literatura: é preciso experienciar a 

interioridade  

 

Reiterando o fio condutor da nossa reflexão, aponta-se o sagrado como uma 

experiência interior.  Na poesia, no romance essa experiência está para um mergulho interior, 

firmada, muitas vezes, nas angústias individuais, as quais num estado limítrofe de sofrimento, 

abrem caminho para uma realidade inapreensível capaz de apaziguar a dor existencial 

promovida por essa angústia, pois ―[...] essa experiência consiste em pôr em questão, na febre 

da angústia, aquilo que o homem sabe sobre o fato de ser. Se nesta febre ele tiver qualquer 

apreensão que seja, ele não pode dizer: ―Eu vi Deus, o absoluto ou o fundo do mundo‖, ele 

apenas pode dizer ―o que vi escapa ao entendimento‖ e Deus, o absoluto ou o fundo do 

mundo não são nada se não são categorias do conhecimento‖. (BATAILLE, G. 2015, p.16).  

Para o autor, questionar a própria existência, pensa-la para além da vida e da morte, é 

uma condição humana que está na base da experiência sagrada. Nesse sentido, o homem, 

segundo ele, vive um paradoxo do desejo que lhe é constitutivo, a sede por conhecimento e a 

angústia de que nem tudo é dado a conhecer. A experiência sagrada seria esse encontro com o 

mistério da vida, que necessariamente, deve ser aguçada nos discentes; quem sabe uma leitura 

de mundo, ainda, não visível ás nossas experiências enquanto docentes?! Há, portanto, na 

proposição de Bataille (2015), uma evocação para a própria contradição constitutiva do ser 

humano, o qual, em sua integralidade, se compõe de instâncias de racionalidade e de 
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inapreensibilidade, ou seja, como bem coloca Ernest Cassirer (2005) ―[...] o homem não tem 

uma ‗natureza‘, um ser simples ou homogêneo. Ele é uma estranha mistura de ser ou não-ser. 

O lugar dele é entre esses dois polos opostos‖. (CASSIRER, 2005, p. 25). Isso significa que a 

busca pelo pertencimento de si e do mundo é uma constante na cotidianidade do sujeito 

aprendiz. Esse oposto, oculto pelas dimensões de um sagrado imerso nas instancias de um 

imaginário enunciativo corrobora para uma indispensável constatação, ainda que no âmbito da 

importância e da necessidade de resgatar o papel da literatura no campo escolar. 

Todo esse ―ensaio‖ fora apenas para situar o leitor nas inúmeras possibilidades de se 

trabalhar a Palavra literária como parte de uma representação da realidade ou não. Em 

Graciliano Ramos (2004) a morte é iminente, isto é, se apresenta logo no inicio da narrativa. 

No capítulo da Mudança vemos a morte cobrir de branco o chão do sertão:  

 

A catinga estendia-se, de um vermelho indeciso salpicado de manchas 
brancas que eram ossadas. O vôo negro dos urubus fazia círculos altos em 

redor de bichos miribundos. (RAMOS, 2004, p. 10)  

 

 É possível avistar a angústia, a aspereza dos cactos que decoram a paisagem do sertão 

de modo a falar para o inconsciente dos seus sertanejos sobre suas necessidades, seus 

devaneios; precisam de nutrientes e os melhores são os cadáveres, suculentos e cheios de vida 

para renovar o verde da dor que se esvai a cada grau de temperatura elevada.  Não distante das 

memórias áridas, João Cabral (2000) também alude a morte através da seca, pois é ela quem 

domina as lembranças de um tempo verde:  

 

De Apolinário a Poço Fundo – Para o mar vou descendo por essa estrada de 
ribeira. A terra vou deixando de minha infância primeira. Vou deixando uma 

terra reduzida à sua areia, terra onde as coisas vivem a natureza da pedra. À 

mão direita os ermos do Brejo da Madre de Deus, Taguatinga à esquerda, 

onde o ermo é sempre o mesmo, Brejo ou Taguatinga, mão direita ou mão 
esquerda, vou entre coisas poucas e secas além de sua pedra. Deixando vou 

as terras de minha primeira infância. Deixando para trás os nomes que vão 

mudando. Terras que eu abandono porque é de rio estar passando. Vou com 
passo de rio, que é de barco navegando. Deixando para trás as fazendas que 

vão ficando. Vendo-as, enquanto vou, parece que estão desfilando. Vou 

andando lado a lado de gente que vai reiterando; vou levando comigo os rios 
vou encontrando. (MELO NETO, 2000, p. 27) 

 

  Percebamos que há um movimento na narrativa: ―[...] vou descendo‖, caminhando... 

em direção a algo novo. O trecho aqui descrito com maestria pelo autor nos remete a uma 

reflexão quanto ao ponto de chegada dos ―Severinos‖, isto é, em algum lugar no Recife à 

época haveriam de chegar, algum lugar que admitisse uma melhoria de vida, mesmo a beira 
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dos rios. Logo, o encontro com a cidade e o rio simbolizava algo importante para o sertanejo: 

houve, sim, uma mudança de vida: se antes, na infância como sugere o autor, a vida era dura, 

áspera e sem cor, sem cheiro ao menos no Recife essa falta de água não era problema, porém, 

revelava um outro aspecto importante, o da urbanização desordenada, isto é, em busca de 

melhores condições de vida os sertanejos migravam de suas casas, localizadas no Sertão do 

Nordeste, para os centros urbanos o que acarretaria outros problemas, pois sem muitas 

instruções acabavam que inflando o sistema formal de trabalho suscitando outra necessidade 

política: a de formar mão de obra especializada. Então, enquanto que o ―Severinos‖ de Melo 

Neto (2000) conseguiam chegar a capital os ―Severinos‖ de Graciliano Ramos (2004) ainda 

estavam em processo de reconhecimento de si e do espaço que os mantem vivo: a seca do 

Sertão.  

 Morte e Vida Severina é uma obra muito interessante, pois retrata a pobreza do povo 

pernambucano, cuja narrativa é um intento à religiosidade bem como, um olhar épico sobre a 

realidade dos ―Severinos‖ da época, além de trazer aspectos do folclore pernambucano 

distribuídos ao longo das dezoito cenas que o compõe. Por sua vez, apresenta um Auto de 

natal Pernambucano, isto é, uma referência a tradição ibérica tendo na simbologia do ―auto‖ a 

representação da vida pela população, visto poderem dramatizar cenas de cunho religioso, 

moral, ético e até mesmo pedagógico; de alguma maneira percebemos uma relação íntima 

com o imaginário Divino, isto é, da mesma forma que a criança, na obra, revela a esperança 

para o Severino, Deus também, ao nascer, trouxera esperança e a salvação amparados na ideia 

de um mundo melhor. Da mesma forma que o retirante nordestino em Graciliano Ramos, o 

herói Severino em Melo Neto (2000) também sai em busca de algo novo e transformador. No 

texto é possível perceber que o mesmo avista o nascimento de um filho de retirantes, logo 

severinos iguais a ele, significando um bem maior, um bem sagrado. Por isso, a necessidade 

de ver a Literatura como parte de uma narrativa complementar, interdisciplinar; para além do 

Livro Didático.     

                                                                                                                                                                                           

Considerações lexicais no composto da língua: movimentos e entornos tangíveis 

  

O que é o Sertanejo em seu imaginário leitor? Que imagens traz consigo? Quais as 

experiências que o Sertão te traz? Se reflete nele? Consegue se ver na luta tal qual os 
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sertanejos que tecem os sertões do Nordeste brasileiro? Talvez sim, talvez não. Tudo é um 

ponto de vista. Será? 

Esse colosso chamado mente é um depósito de memórias que jazem no inconsciente, 

num lugar para além das nossas lentes; talvez, um prontuário de narrativas. Entende-se que é a 

partir desse processo de imaginação que os símbolos são evocados e experienciados como 

parte de uma cocha de retalhos, onde se costura as imagens, as sinestesias, os enunciados, a 

linguagem, os discursos...  

Por falar em linguagem, vamos descrevendo alguns aspectos dessa tríade a qual nos 

inspira e nos alimenta enquanto comunicabilidade. Ao longo da nossa reflexão levantamos 

questões pertinentes as quais desde a necessidade de conhecer a Literatura, seus mecanismos 

de ensino e aspectos do imaginário simbólico, cuja mente introspecta questões viáveis de 

debate como a Vida e a Morte em seus significados mais amplos. Tendo em vista essa 

premissa, entendemos que o sertanejo, a luta e o sertão se dão ou se apresentam na linguagem, 

isto é, na capacidade de comunicação do falante a qual o concebe como parte desse mosaico 

chamado língua. Face a isto, temos as lexias operantes, isto é, as marcas de oralidades que 

descrevem o falante em sua singularidade. Podemos entender como: 

 

[…] o universo conceptual de uma língua natural […] como um sistema de 

categorias lexicais. As palavras geradas por tal sistema nada mais que 
rótulos, através dos quais o homem interage cognitivamente com o seu meio 

(BIDERMAN, 1978, p. 82) 

 

Isto é, ―O léxico de uma língua natural pode ser identificado como o patrimônio 

vocabular de uma comunidade linguística que tem uma história‖ (p.83), nunca devendo-se 

esquecer que o Homem é um composto histórico, linguístico, social, cultural…, o que 

justifica a multifacetagem de suas experiências. No caso específico do léxico esta afirmação é 

ainda mais verdadeira, pois ―[…] toda a visão de mundo, a ideologia, os sistemas de valores e 

as práticas socioculturais das comunidades humanas são refletidos em seu léxico. (ARAGÃO, 

1990, p. 04). Assim sendo, Biderman (1978) reitera dizendo que: 

 

[…] é o léxico o único domínio da língua que constitui um sistema aberto, 

diversamente dos demais – fonologia, morfologia e sintaxe – que constituem 
sistemas fechados (p. 95) 

 

É sabidos, então, que o léxico está para um carater dinamico que acompanha o homem 

nas suas transformações sociais, culturais e histórias, quer dizer, movimenta-se na mesma 

proporção do tempo e do espaço narrados pelo imaginário linguístico do falante. Isquerdo 
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(2007) já nos aponta essa dimensão histórica e social da língua. O sujeito na sua amplitude 

comunicacional dialoga com diferentes culturas e nelas se refazem no tempo e num espaços 

correntes. Isquerdo (2007) na obra Ciências do léxico: lexicologia, lexicografia e 

terminologia, já nos alerta para a perca de algumas unidades lexicias em decorrencia da 

migração, isto é, o falante ao sair de sua terra acaba que incorporando outras unidades lexicais 

as quais ao invés de somar substitui seu vocabular, o que implica em novos hábitos, costumes, 

outras referências. Isso sgnifica que a Língua significa o homem à medida que o concebe 

como parte do meio.  

Por falar em linguagem e comunicabilidade suscitadas anteriormente ou pelo menos 

sugeridas nas entrelinhas, pensemos a relação dos sujeitos em situações de comunicação, em 

outras palavras, apreciando o que Cabré (1993) nos sugere a partir das chamadas Linguagens 

de especialidade, isto é, aquelas modalidades da língua geral, cujas variações amparam-se na 

temática, nos usuários e situações de comunicação, de outra forma, a relação intríseca da 

construção dos sujeitos na fala. Sugere-se, pois a fala enquanto unidade referencial, pois os 

usuários da língua chegam a produzir conhecimento, bem como o receptor torna-se um 

especialista. Essa premissa está para o público em geral, aprendizes… Não distante de 

entender, reforçando, pensemos nas situações de comunicação: enquanto um sujeito fala o 

outro escuta, produzem sentidos, se especializam, são imperativos. Aprendemos com Cabré 

(1993), que uma linguagem de especialidade constitui um: 

 
[…] conjunto de possibilidades determinadas pelos elementos que intervêm 

em cada ato de comunicação: os interlocutores (os emissores e destinatários, 

com todo o conjunto de características que lhes são próprias), as 

circunstâncias comunicativas e os propósitos ou intenções a que se propõe o 
ato de comunicação (CABRE, 1993, p. 129, tradução nossa). 

  

Acerca  dessa premissa, Coseriu (1979, p. 68 Apud BARBOSA, 1989, p. 573) faz uma 

crítica suscita a Cabre (1993) onde, segundo ele, a Terminologia sugerida pela autora sugere 

variações na língua, no entanto, afastando-se da univocidade do termo, com exceção das 

possibilidades em que a comuncação especializada é sujeitada a um controle conceitual, 

concebendo brandamente as unidades monossêmicas dos tempos, isto é, sem considerar as 

variantes terminológicas possíveis e cabiveis na fala. 

Nesse ínterim de aquisição de outras unidades fônicas, osnoras e linguísticas cabe aqui 

apontar Corrêia (2003) quando entende que os enunciados reforçam o carater determiannte do 

gênero e, por isso, admite a construção de um novo imaginário linguístico capaz de 
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emponderar o falante no ato da fala. Isso significa que nas interações discussivas os sujeitos 

se significam e se politizam, concebendo-se como parte de um completo sistema de 

comunicação, até porque a língua permite uma infinidade de enunciados que alteram dados, já 

postos na comunicação, ampliando o colorário linguístico-enunciativo entre participantes de 

uma interação verbal. Assim sendo, Vilela (1995) discorre que a relação da língua anda 

―coladinha‖ com os aspectos léxicos que compõe as unidades gramaticias dos sujeitos, isto é, 

numa dada fala o sujeito não só enuncia-se políticamente na linguagem como também externa 

sistemas linguísticos que o compõe enquanto cultura e saberes imersos no que podemos 

chamar de dialogismo histórico-cultural da língua. Isso quer dizer que a língua não segue um 

padrão, mas uma ―acomodação cultural‖.  

 

 

 

 

Das considerações finais 

 

Chegamos pois, as palavras finais informando ao amigo leitor que a obra de Graciliano 

Ramos é uma importante ―teia‖ de ideias as quais perpasam nossa imaginação e capacidade 

de reflexão. Aqui, como informamos anteriormente, utilizamo-nos de alguns aspectos 

relevantes como as questões simbólicas, didáticas, pedagógicas, lexicais e linguísticas aos 

olhos de alguns autores que nos ajudam a compreender outras possibilidades de 

aprendizagens. Também deixamos claro que trata-se de um esboço e, portanto, não definitivo 

da compreensão de Graciliano, já que da mesma forma que ele concebe a palavra – dizendo – 

nós também concebem-na como parte de um processo, de um diálogo.  

Para finalizar nossa experiência reflexiva, apontamos abaixo alguns falares, cujos 

mesmos apontam para lexias que se movimentam no tempo e na história de cada falante, 

concebendo-o enquanto sujeito pensante e político na língua. Vejamos algumas lexias 

presentes nas obras aqui suscitadas: 1º na obra de João Cabrald e Melo Neto – Morte e vida 

severina: 

 

SINA (subs. feminino): Refere-se a destino, predestinação. Caminho da vida. Predestinado a.  

Ex.: ―Sua sina é permanecer sempre triste‖. 
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LADAINHA (subs. feminino): Refere-se à prece divina. Pregações. Conversa cansativa e sem 

sentido. Invocações aos. Roga ao divino. Ex.: ―Deixa de ladainha e vá embora!‖ 

 

NOVENA (subs. feminino): Terços aos santos.  Prece à virgem-Maria. Ato de rezar para 

exaltar e comemorar o dia de um determinado Santo. Ex.: ―Terá novena de Santo Antônio 

esse mês?‖ 

 

INVERNIA (subs. feminino): Refere-se à temporada do inverno. Abundância de chuva. 

Tempo frio. Ex.: ―Senhor, quando virá outra invernia neste torrão!‖ 

 

MANIVA (subs. feminino): Refere-se ao caule da planta da mandioca. Dito popular dos 

agricultores. Ex.: ―Esta maniva está no ponto de ser plantada‖. 

 

Em Graciliano Ramos:  

ESCANCHADO (subs. masculino): Segurar ou carregar algo ou alguém próximo do corpo. 

Ex.:  ―Ela carregava a criança escanchada‖. 

 

CAMBAIO (adj. masculino): Modo de andar, descontraída, pesada. Ex.: ―João você está tão 

cambaio!‖ 

 

TIRACOLO (subs. masculino): Carregar algum objeto em volta da cintura. Ex.: ―Você não 

cansa de carregar essa mochila a tiracolo?‖ 

 

ACOCOROU (subs. masculino): Ato de se abaixar, de agachar para pegar alguma coisa. Ex.: 

―Ela acocorou-se para pegar as pétalas das rosas murchas.‖ 

  

CAMBITOS (adj. masculino): Referido a partes do corpo como pernas e braços finos. Ex.: 

―Ele tinha os braços tão cambitos, coitado!‖ 

 

CABRA (adj. feminino): Referido à pessoa do sexo masculino. Ato de desqualificar alguém. 

Ex.: ―Pedro seu cabra, quem lhe ordenou para pegar essa faca? Você é um cabra!‖ 

 

CAMBEMBES (adj. feminino): Pessoa desajeitada. Que revela certa falta de postura. Ex.: 

―Andava ele tão cambembe que causava vexame‖. 

 

PABULAGEM (adj. masculino): Refere-se à mentira. Anedotas. Conversas falsas. Ex.: 

―Pedro contou tanta pabulagem que hoje em dia não tem quem lhe der crédito‖. 

 

LOROTA (subs. feminino): Conversa que não diz nada com nada. Ato de conversar besteiras. 

Ex.: ―Pare de falar lorotas por aí!‖ 

 

EMBATUCAR (adj. Feminino): Ficar embaraçado. Surpreso. Sem saber com agir. Ex.: 

―Depois da vergonha que Paulo passou, embatucou-se por completo‖.  
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BULIR (subs. masculino): Mexer com algo ou alguém. Infernizar. Tirar a pessoa do sério. 

Ex.: ―Mário, pare de bulir com seu irmão!‖ 

 

ESPINHAÇO (subst. masculino): Medula espinhal. Costa humana. Lombo de animais. Ex.: 

―Dona Isabel tinha fortes dores no espinhaço.‖ 

 

ESTURRAR (subst. feminino): Deixar um alimento queimar. Assar de mais. Ex.: ―Sua falta 

de atenção deixou o frango esturrar!‖ 

 

JIRAU (subst. masculino): Armação de madeira para pô algo sobre. Espaço destinado a 

variadas atividades domésticas. Ex.: ―Dona Claudete, a senhora já colocou os pratos sobre o 

jirau?‖ 

 

ENCAFUAR (subs. feminino): Ato de agasalhar. Dormir. Esconder-se. Entrar no escuro. Ex.: 

―O ladrão que roubou o celular de minha tia encafuou-se naquele beco.‖ 

 

BANZEIRO (adj. masculino): Ato de ficar triste. Molengo. De se demorar a realizar uma 

tarefa. Estado de melancolia. Ex.: ―Pedro acordou muito banzeiro hoje.‖ 

 

DESARRAZOADA (adj. Feminino): Refere-se a reações e atos desnecessários, ilógico, não 

cabíveis. Ex.: ―Calma, não há motivos para você ficar tão desarrazoada!‖ 

 

Em suma, o Sertão se renova a cada geração falada, a cada lexia nova, reinventada… 

Com esse trabalho procuramos refletir sobre a literatura não tal qual nos é apresentada na 

esola ou até mesmo na Universidade, mas como algo que discute a vida e o imaginário 

político da nossa capacidade de pensar e refletir para além das palavras. Como sugere o 

mestre Graciliano Ramos: é preciso dizer e significar a mente e apanhar o cacos da ignorância 

e olhar o outro na direção do vento… 
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CULTURA POPULAR E ALEGORIA NA PEÇA A DONZELA JOANA, DE 

HERMILO BORBA FILHO 

 

Eduardo Henrique Cirilo Valones  

(UEPB) 

Rafael Damião de Lima Santos  

(UEPB) 

 

Projeto Cultura Popular e Alegoria na peça A Donzela Joana, de Hermilo Borba 

Filho teve como integrantes Eduardo Henrique Cirilo Valones, professor doutor da 

Universidade Estadual da Paraíba, matrícula 3230104, lotado no Campus III – Guarabira – no 

Departamento de Letras, e os alunos da Graduação em Letras, desse mesmo campus, Tereza 

Eliete de Oliveira Fernandes Ribeiro, matrícula 131458345, que foi pesquisadora bolsista de 

agosto de 2016 até janeiro de 2017, Rafael Damião de Lima Santos, matrícula 142451770, 

pesquisador bolsista de Fevereiro de 2017 até agosto de 2017. 

O referido projeto, elaborado para O Programa de Iniciação Científica da UEPB, 

visou promover a participação do discente no processo de produção científica, bem como 

proporcionar o início de sua formação como pesquisador, incentivando-o a continuação com 

participações em eventos científicos, seja apresentando trabalhos ou contribuindo nas 

discussões sobre o tema com outros pesquisadores. Entretanto, o objetivo maior é dar ensejo 

através das técnicas e métodos de pesquisa, o estímulo necessário para o desenvolvimento do 

pensar cientificamente, decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os 

problemas de pesquisa, e, assim, estimular o seu ingresso nos cursos/programas de Pós-

Graduação nos níveis de especialização, mestrado e doutorado. 

A atuação do referido projeto foi na área de Literatura, uma vez que abordamos o 

estudo do texto teatral enquanto obra literária. Aristóteles, por exemplo, considera que a 

tragédia, mesmo sem representação cênica e sem atores, pode manifestar seus efeitos. Para o 

filósofo grego, ―a tragédia existe por si independente da representação e dos atores‖. Com 

isso, já justificamos nossos objetivos e a pertinência de nossas análises literárias. 

Subentendemos assim que foi pertinente nosso projeto estudar o texto dramático enquanto 

escritura e proceder a análises literárias ao mesmo tempo, haja vista sua autonomia literária. 



 
 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

1524 

 

Dessa forma, esse projeto buscou estudar, através de dois pesquisadores, Cultura e 

Tradição Popular Nordestina e a categoria literária Alegoria na peça A Donzela Joana, de 

Hermilo Borba Filho. 

Dentro dos objetivos foram realizadas leituras acerca do tema literatura e dramaturgia, 

onde buscamos categorizar os aspectos da Cultura e Tradição Popular Nordestina, verificando 

os principais conceitos sobre Alegoria. Procedemos a processos de pesquisa e análises do 

texto teatral brasileiro A Donzela Joana, de Hermilo Borba Filho, analisando e aplicando os 

conceitos adquiridos sobre Cultura e Tradição Popular Nordestina e Alegoria na peça A 

Donzela Joana, de Hermilo Borba Filho. Também ministramos seminários e oficinas acerca 

dos resultados das leituras e análises.  

 

Metodologia 

 

Fizeram parte do grupo, além do orientador, dois alunos candidatos ao programa. 

Tereza Eliete de Oliveira Fernandes Ribeiro foi pesquisadora bolsista de agosto de 2016 até 

janeiro de 2017 e Rafael Damião de Lima Santos, pesquisador bolsista de Fevereiro de 2017 

até agosto de 2017. Primeiramente, se procurou realizar as leituras necessárias acerca do tema 

literatura e dramaturgia. Examinou-se detidamente, através dessas leituras, como se configura 

a construção da ação e das personagens na Dramaturgia Moderna, reconstituindo a origem e a 

estrutura da Tragédia, uma vez que é nesse gênero literário que se encontram as raízes da 

Dramaturgia Moderna, à qual pertence A Donzela Joana, de Hermilo Borba Filho, a peça que 

os alunos analisaram.  

Observamos, assim, as diferenciações que ocorreram, ao longo do tempo, na sua 

composição, como também sua transmutação. Não tratamos exaustivamente de todas as 

mudanças ocorridas durante os últimos séculos. Nos detivemos naquelas mais importantes e 

fundamentais para um bom entendimento dos elementos da ação e das personagens da peça 

corpus do projeto. É importante que, nessa trajetória, destacamos alguns fatores sociais que 

contribuíram para essa mudança no gênero. Com esta pesquisa, procuramos ter dados 

suficientes para evidenciar, na peça de Filho, como se dá a construção da ação e do herói.  

Esgotados os procedimentos metodológicos em relação aos estudos teóricos iniciais, 

buscamos categorizar, através de leituras sobre o assunto, dois aspectos intertextuais da peça: 

a presença da Cultura e Tradição Popular Nordestina e da Alegoria. Com os indícios da 
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Cultura e Tradição Popular Nordestina, buscamos entender suas principais características e, 

assim, as relações intertextuais da obra específica, investigando os principais conceitos e a 

configuração de Alegoria. Dessa forma, buscamos a compreensão dessa importante categoria 

literária.  

Feito esses estudos preliminares, procedemos aos processos de pesquisa e análises do 

texto teatral brasileiro A Donzela Joana, para aferirmos o agenciamento desses conceitos e 

aplicá-los no texto da peça. De modo que, em seguida, estivemos aptos a ministrar seminários 

e oficinas acerca dos resultados dessa pesquisa. Assim, os pesquisadores estiveram e estão 

aptos a participar dos encontros de Iniciação Científica previstos pela Instituição, bem como 

apresentar seus resultados de pesquisa em eventos da própria Universidade e outros eventos 

também de mesma natureza que, por ventura, aconteceram no período.  

Por fim incentivamos os alunos membros do grupo o seu ingresso nos 

cursos/programas de Pós-Graduação nos níveis de especialização, mestrado e doutorado. 

Iniciamos o projeto com o objetivo principal de estudar a Cultura e a Tradição Popular 

Nordestina, bem como a categoria literária Alegoria na Peça A Donzela Joana, de Hermilo 

Borba Filho. Para o alcance desse objetivo, a pesquisa foi desenvolvida através da realização 

de leituras acerca do tema, categorizando os aspectos da Cultura e da Tradição Popular do 

Nordeste, verificando os principais conceitos sobre Alegoria. O estudo sobre a vida do autor, 

Hermilo Borba Filho, também foi de bastante importância para o melhor entendimento sobre 

os motivos que o levaram a escrever a peça. 

Hermilo Borba Carvalho Filho nasceu no dia 8 de julho, de 1917, no Engenho Verde, 

município de Palmares, Zona da mata-sul de Pernambuco. Sendo o último filho de Hermilo 

Borba Carvalho e Irinéa Portela de Carvalho, desde pequeno foi atraído pelo gosto pela leitura 

de sua mãe, Néa, assim como ele a chamava, que dentre outros dotes, possuía o hábito de ler 

folhetins e livros, fato esse que inspirou o jovem pelo gosto das letras. Seu interesse pela 

literatura e pela arte do teatro veio através do Clube Literário de Palmares, quando ele teve 

contato com as obras de vários autores que no futuro lhe inspiraram. 

Percebemos que o autor sempre se interessou muito pela leitura e pela arte do teatro, 

embora também tenha sofrido influência de vários autores como Stendhal, Hugo, 

Chateaubriand, Baudelaire, Voltaire, José de Alencar, Machado de Assis, entre outros, fato 

esse que só foi possível por um dos principais pontos de influência de sua vida que foi o 

professor Miguel Jasselli, que levou o jovem estudante para a Sociedade de Cultura de 
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Palmares. Depois de uma breve passagem pela cidade de Garanhuns, no ano de 1936, Hermilo 

mudou-se para a capital pernambucana, com o intuito de continuar seus estudos. Já em Recife, 

o professor Miguel Jasselli o apresentou para outro grande amigo, Samuel Campelo, que o 

convidou para participar do grupo ―Gente Nossa‖, que era um grupo profissional de teatro.  

A partir desse momento Hermilo começou a ajudar como ponto, sendo, 

posteriormente, promovido a função de ator. Ainda no Recife, Hermilo exerceu diversas 

atividades para ganhar a vida e também cursou Medicina e Química Industrial, porém não 

terminou ambos os cursos. Em 1946, entrou para a Faculdade de Direito da Universidade do 

Recife, e no dia 7 de dezembro, de 1950, tornou-se Bacharel em Direito, profissão que ele 

nunca exerceu, pois sua maior paixão era a arte da dramaturgia.  

No ano de 1941, ingressou no jornalismo e teve como área de atuação a crítica teatral, 

marcando, assim, a arte nordestina. Em seguida, em 1943, teve grande participação na 

fundação do Teatro Operário do Recife, que era ligado ao Sindicato de Fiação e Tecelagem. 

Em 1946, Hermilo tomou a iniciativa de retomar as atividades do Teatro do Estudante de 

Pernambuco (TEP). O mesmo contava com a parceria dos seus amigos da Faculdade de 

Direito, Ariano Suassuna, Gastão de Holanda, Lula Cardoso Ayres, entre outros que 

contribuíram para retomada do TEP.  Mas, no ano de 1952, partiu para a cidade de São Paulo 

e encerrou suas atividades no TEP.  

Já em 1958, voltou para a capital pernambucana, onde inaugurou a disciplina de 

História do Teatro, no Curso de Teatro da Universidade Federal de Pernambuco e começou 

sua carreira de professor universitário. Na volta, reencontrou os antigos amigos e fez novas 

amizades, algo que contribuiu de forma considerável para que desse continuidade às suas 

ideias e seus projetos. 

Junto com Ariano Suassuna, José Carlos Cavalcante Borges, Gastão de Holanda, José 

Moreas Pinho, Capiba, Aldomar Conrado e Leda Alves, fundou o Teatro Popular do Nordeste 

(TPN). Essa segunda fase de Hermilo, em Pernambuco, foi marcada pelo surgimento de uma 

grande amizade e admiração para com sua aluna e atriz, Leda Alves, que, mais tarde, 

resultaria na principal personagem da sua vida, quando casaram-se no dia 8 de janeiro de 

1969. Leda deu-lhe um novo norte, pois tornou-se fonte de inspiração de diversas obras e sua 

companheira até a morte. No Ano de 1960, junto com Alfredo de Oliveira, participou da 

criação do Teatro de Arena do Recife, no qual ele se tornou diretor. 
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Por fim, Hermilo foi um grande autor de várias peças de teatro, romances, contos e 

novelas, mas além de tudo isso, foi um grande ser humano que, apesar de desde pequeno, 

reconheceu a realidade da dureza da vida nordestina, sendo responsável por colocar nas suas 

obras personagens cheios de alegria, que contagiavam as pessoas. Falar de Hermilo é falar de 

um homem que respirava arte e amava cultura.  Faleceu no dia 2 de junho de 1976, mas 

deixou um grande legado para a formação do teatro no Nordeste onde, em 1983, com a 

iniciativa da Prefeitura de Palmares (PE), foi instituída a Fundação Casa da Cultura Hermilo 

Borba Filho. E na cidade de Recife, em 1988, foi criado pela Prefeitura da Cidade do Recife, 

o Centro de Formação das Artes Cênicas Apolo-Hermilo. 

A pesquisa bibliográfica sobre a biografia do autor foi de fundamental importância 

para a compreensão dos fatos implícitos que circundam o texto. Dessa forma, percebemos que 

alcançamos todos os objetivos iniciais, levando em consideração as expectativas propostas 

pelo projeto. Os resultados de nossas pesquisas serão levados a um estudo ainda mais 

aprofundado futuramente, com o objetivo de compartilhar e despertar o interesse de 

pesquisadores de outras áreas de estudo, na construção de significados e análise afundo de 

suas respectivas temáticas.  

 

Discussões 

 

A peça de teatro ―A donzela Joana‖, do autor pernambucano, Hermilo Borba Filho, 

apresenta grandes feitos históricos como a expulsão dos holandeses em Pernambuco -1645, 

além de fazer alusão a outros fatos históricos como, por exemplo, a Guerra dos Cem Anos 

1337-1453, conflito que aconteceu entre França e Inglaterra, trazendo como uma das 

principais personagens, a santa guerreira, Joana Darc ou como é conhecida, a donzela de 

Orleans. A peça também faz referência a ditadura militar ou regime militar que aconteceu no 

Brasil por volta dos anos 1964 a 1985, ano em que marca a restauração dos direitos políticos.  

Na obra não se tem uma reconstituição fiel da Guerra dos Cem Anos, nem da expulsão 

dos holandeses do nordeste brasileiro, mas sim, contar a história desses grandes fatos 

históricos, impondo a presença de elementos da cultura popular, como por exemplo, 

introdução de bonecos de mamulengo (tipo de fantoche típico do nordeste brasileiro), do 

bumba-meu-boi (dança do folclore brasileiro) e as cantigas de lavadeiras do pastoril (folguedo 

popular do Nordeste).  
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A ideia de Hermilo era que os elementos da cultura popular já citados anteriormente 

contracenassem no palco com personagens humanas. Boa parte dos personagens representa 

alegorias que são elementos concretos que significam ou representam ideias abstratas, na 

maioria das vezes relacionadas a virtude. 

A peça apresenta diversas alegorias, onde é possível perceber que Hermilo fez uma 

analogia entre os tempos difíceis que a França enfrentou durante o período da Guerra dos 

Cem Anos e os períodos difíceis que o Brasil enfrentou durante a Ditadura Militar, como nos 

é apresentado através da fala da personagem Joana: 

 

Joana: Quando o inimigo quer vir  

não manda avisar a ninguém, 
não quer saber se um vai mal 

e nem se o outro vai bem 

e não procura saber 

que idade o Fulano tem. 
Todo mundo tem certeza 

que a Holanda vai ganha 

porque quem briga com ela 
é jogador de bilhar: 

por boa que seja a vaza, 

se ganhar deixa na casa, 
se perder tem de pagar! 

A pobreza no Brasil 

terá muito que sofrer, 

porque se vai numa venda 
o dono custa vender, 

o sujeito mete os pés: 

- ―Carne velha é a dez réis‖! 
E ninguém pode comer. 

O pobre é quem paga o pato, 

apertado que é um horror. 
O rico milionário 

nada faz a seu favor! 

E o pobre somente teme 

porque, quando o rico geme, 
o pobre é quem sente a dor. (FILHO, 1966, p. 14) 

 

Joana, personagem principal da peça, é uma jovem humilde do interior de 

Pernambuco, que recebe a missão dada por São Miguel e Santa Catarina, de libertar Olinda 

das mãos holandesas e coroar Vieirinha (João Fernandes Vieira). Hermilo também faz 

analogia entre o tribunal do Santo Ofício, ou Inquisição, que tem poderes para julgar e 

condenar à morte os réus considerados infiéis com a ditadura militar que também condenava 

os opositores do regime ditatorial. Exemplo disso é o fragmento do texto abaixo que 

representa a canção dos inquisidores que eram responsáveis por julgar os supostos crimes: 
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CANÇÃO DOS INQUISIDORES 

Estão sob nossa alçada 

Todos os crimes humanos 

Que ofendam a Santa Igreja: 
Quem faça feitiçaria, 

Leia livro proibido 

Ou se entregue à bigamia 
Ou a falso misticismo 

Ou pratique a heresia 

Terá o seu julgamento 

E a sua condenação. (FILHO, 1966, p. 83) 
 

Após a análise da obra, podemos perceber o quanto esta possui características de 

intertextualidade presentes no desenrolar dos fatos que a compõem. É nítido como Hermilio 

Borba usou de fatos históricos de diferentes culturas e nacionalidades para compor uma 

história tão rica de informações e, ao mesmo tempo, fazer uma crítica ao momento em que o 

Brasil vivia na época em que a peça foi escrita.  

Mais uma vez, a figura feminina surge como uma implicação social em meio à uma 

produção artística que remete a um fato histórico. Ou seja, a mulher é representada como 

vítima dos poderosos, vista como sinônimo de força e resistência em prol dos direitos 

políticos e sociais. Também podemos destacar os personagens Balula, que representa a figura 

de André Vidal de Negreiros, Vieirinha personagem que nos remete à pessoa de João 

Fernandes Vieira e Caboclo do Arco figura que representa Felipe Camarão, personagens estes 

que foram os heróis na época da expulsão dos holandeses no Nordeste brasileiro.  

 

Considerações Finais 

 

Através deste estudo é possível compreendermos a influência que a cultura popular 

nordestina tem na peça A Donzela Joana, de Hermilo Borba Filho. Ao estudarmos tal 

temática, percebemos o quanto o gênero teatral tragédia pode remeter a diferentes contextos, 

principalmente históricos e culturais. Por meio deste estudo procuramos investigar e analisar a 

categoria literária Alegoria, buscando um conhecimento mais abrangente sobre esta figura de 

linguagem, pois trata-se de um estudo inerente para a dramaturgia e para a literatura. Tendo 

em vista as pesquisas feitas, é possível afirmarmos que tais objetivos foram alcançados, o que 

desperta o interesse e a sensibilidade do leitor em perceber os temas implícitos dentro de uma 

obra. 
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Enquanto pesquisadores, foi possível verificarmos mais detalhadamente a construção 

de tempo e espaço que o dramaturgo, Hermilo Borba, faz acerca da personagem principal da 

peça. Verificamos as semelhanças existentes entre o espaço/tempo a que a peça se refere, 

constatando que o contexto em que a tragédia ocorre é representada através de Alegorias que 

permitem uma releitura da Guerra dos Cem Anos, ao mesmo tempo em que apresenta a 

cultura popular do Nordeste. Deste modo, constatamos que Hermilo Borba Filho configurou o 

texto da peça, inserindo uma representação intertextual, de forma análoga.      

De modo geral, ao estudarmos a temática da obra, identificamos elementos típicos das 

expressões características das artes populares do Nordeste brasileiro e das manifestações em 

prol de direitos políticos semelhantes, mas de épocas distintas. O autor incita à percepção das 

particularidades implícitas do texto, fazendo com que o senso crítico do leitor seja estimulado.  

Portanto, podemos destacar a produção artística teatral, e também destacar e valorizar 

a heterogeneidade popular e suas particularidades, além de apresentar características que nos 

remetem à fatos históricos e culturais que são necessários para a criação de uma determinada 

obra, bem como para uma maior compreensão sobre os motivos que levaram tal autor a 

produzir um texto da maneira como foi feito e com as características que possui. 

Almejamos que esta pesquisa possa colaborar para despertar o interesse e a 

sensibilidade do leitor em perceber como a cultura popular é importante e está presente em 

diferentes contextos sociais e históricos.  
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A INFLUÊNCIA DO ESPAÇO FICCIONAL PARA A OCORRÊNCIA DO TRÁGICO 

NA OBRA PEDRA BONITA, DE JOSÉ LINS DO REGO
1
 

 

Eliene Nunes Ferreira
2
  

(UERN) 

 

Introdução  

 

O conjunto da obra do autor paraibano José Lins do Rego abrange uma vasta 

diversidade temática. Para o crítico José Aderaldo Castelo (apud COUTINHO, 1990, p. 17-8), 

a obra deste autor foi construída sob o ―signo da memória e do Regionalismo‖, podendo desta 

forma, ser dividida em cinco ciclos: o ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do cangaço, misticismo e 

seca; tentativa de fuga à paisagem nordestina; retorno à paisagem nordestina; obras 

independentes dos ciclos. 

Servindo-se do memorialismo para tecer a sua teia narrativa, José Lins do Rego criou 

personagens, tramas e cenários que o coloca entre os maiores escritores brasileiros.  

Nascido em 03 de junho de 1901, no município de Pilar, Paraíba, o escritor José Lins 

do Rego órfão de mãe, ainda muito jovem, foi criado junto ao seu avô, no engenho Corredor, 

aos cuidados da sua tia Maria. Em meio à rotina do engenho, as histórias contadas pelo seu 

avô e a velha Totonha, as brincadeiras com os seus primos e outras crianças, o auge do 

engenho e também a sua derrocada até a ascensão das usinas de cana de açúcar, o autor 

encontrou no seu cotidiano, durante a infância e a adolescência, a inspiração para a sua obra 

ficcional. 

Foi no ciclo da cana-de-açúcar que José Lins do Rego recorreu aos recursos literários 

para recriar um mundo que aos poucos mergulhava em uma crise de transição. Através de 

uma trama literária, enriquecida por personagens singulares, mostrou através de diferentes 

perspectivas narrativas a substituição dos velhos engenhos pelas modernas usinas e todas as 

consequências socioeconômicas deste processo. 

                                                             
1 Este artigo é um recorte da minha Dissertação de Mestrado em andamento, sob a orientação do professor Dr. 

Manoel Freire Rodrigues. 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte-

UERN. 
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Não menos importante, apesar de pouco conhecido, o ciclo do cangaço, misticismo e 

seca foi construído sob o prisma de um nordeste marcado pelas longas estiagens, pela 

violência de grupos que agiam à margem da lei e do fanatismo religioso. Em Pedra Bonita e 

Cangaceiros, José Lins do Rego seguindo o viés regional e do memorialismo recria, através 

de uma linguagem simples, a trajetória do jovem Antônio Bento. 

O romance Pedra Bonita foi escrito em 1938, em pleno auge do ―Romance de 30‖ 

(romance documento, de intenção sociológico), tem como característica a presença de uma 

atmosfera de tristeza, falta de esperança e uma recorrente frequência de desgraças envolvendo 

seus personagens. Os indivíduos retratados nesta obra vivem submersos em problemas 

insolúveis, ao se depararem com a dor da morte, com o sentimento de impotência diante dos 

eventos angustiantes e da dificuldade de mudar seus destinos. 

O enredo segue então permeado de elementos semelhantes aos encontrados nos textos 

da Antiguidade Clássica, a saber, a tragédia, principalmente no que concerne à concepção de 

um destino quase inelutável. A pesquisa aqui proposta parte do pressuposto de que o romance 

é um gênero híbrido, sendo, desta forma, totalmente possível a mistura de gêneros. Assim, 

objetiva-se identificar e analisar as ocorrências do trágico, tendo como base o espaço 

ficcional. 

 

Gêneros literários: encontros e fronteiras 

 

Em seu sentido etimológico, a palavra gênero, em termos gerais, designa um conjunto 

de seres ou objetos de mesma origem que possuem características em comum (FERREIRA, 

Aurélio Buarque de Holanda, 1999). Assim, presume-se que os gêneros literários reúnem um 

conjunto de obras que apresentam características análogas, no tocante à forma e ao conteúdo.  

A origem do agrupamento das manifestações artísticas em gêneros retoma às 

manifestações poéticas mais remotas. Platão, no livro III da República, atribuía à arte, uma 

função de imitação: 

 

[...] em poesia e em prosa há uma espécie que é toda de imitação, como tu 
dizes que é a tragédia e a comédia; outra, de narração do próprio poeta – é 

nos ditirambos que pode encontrar-se de preferência; e outra ainda 

constituída por ambas, que se usa na composição da epopeia e de muitos 
outros gêneros, se estais a compreender. (A República, 394c). 
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Aristóteles, por sua vez, tendo como base questões estéticas apresenta uma nova 

configuração do processo de imitação (mimesis) artística. Ao diferenciar a arte da realidade, 

valoriza o trabalho poético, voltando-se para o estudo de seus modos de constituição com o 

escopo de detectar os gêneros literários. Desta forma, Aristóteles tendo como base o meio, o 

modo e o objeto com que se realiza a mimesis, traçou distinções para a poesia ditirâmbica, a 

tragédia, a comédia e o poema épico. 

Apesar da categorização proposta pelos autores clássicos, o processo criativo muitas 

vezes expandia-se ao ponto de uma obra possuir características de mais de um gênero. A 

partir da existência de tal problemática, passou-se a defender a mistura destes. Entretanto, 

essa foi uma discussão que se estendeu por séculos: nem todos aceitaram a miscigenação dos 

gêneros. Os teóricos renascentistas, por exemplo, viam nas obras Clássicas o modelo ideal, do 

qual se poderia extrair regras predeterminadas: 

 

Trazendo à cena os postulados teóricos da Antiguidade greco-latina, 

caracteriza-se a crítica renascentista pela leitura da mímesis aristotélica como 
imitação da natureza e não como um processo de recriação. 

Consequentemente, a teoria dos gêneros passa a constituir-se como normas e 

preceitos a serem seguidos rigidamente, para que mais perfeita fosse a 

imitação e mais valorizada fosse a obra (SOARES, 2007, p. 12). 
 

A ideia da possível variabilidade dos gêneros ganhou força a partir do século XVIII, 

com a chegada do movimento pré-romântico. Estes, por sua vez, defendiam a liberdade de 

criação, apesar de aceitar a existência dos gêneros, criaram suas teorias com o objetivo de 

abolir as regras clássicas e o conceito de mimesis como imitação de modelos proposto por 

Aristóteles. 

O romance é, sem dúvida, o gênero mais representativo da liberdade de criação 

artística, não se prendendo a moldes pré-estabelecidos. O romance é um gênero híbrido ainda 

em construção. Nas palavras de Bakthin (1998, p.399) ―parodia os outros gêneros [...], revela 

o convencionalismo das suas formas e da linguagem, elimina alguns gêneros, e integra os 

outros à sua construção particular, reinterpretando-os e dando-lhes um outro tom‖.  

Nesse sentido, tomando como base a ideia de que a obra Pedra Bonita é um romance 

híbrido, busca-se identificar os elementos trágicos na narrativa, a partir do seu espaço 

ficcional. 

 

Tragédia, trágico e tragicidade: delineando conceitos 
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Em relação à tragédia, o ponto de partida para a discussão a respeito do termo nos leva 

novamente a Aristóteles e à Antiguidade Clássica. Para esse filósofo, a tragédia é definida 

como ―a imitação de uma acção elevada e completa, dotada de extensão, numa linguagem 

embelezada [...], e que, por meio da compaixão e do temor, provoca a purificação de tais 

paixões‖ (Poética,1449b, 24-29).  

A tragédia é originária da Grécia antiga, datada provavelmente, do século VI a.C. A 

etimologia dessa palavra gera inúmeras discussões, ocasionando assim, algumas versões para 

explicá-la. Brandão (2001, p.9) reconhece a diversidade de tentativas de explicar a origem da 

tragédia, porém é categórico ao afirmar que esta nasceu do culto de Dionísio. Utilizando-se de 

elementos mitológicos, o autor explica que em Atenas costumava-se realizar uma 

comemoração alusiva à colheita das uvas e a produção de vinho. Nesse período, Baco e seus 

companheiros embriagados, cantavam e dançavam ao som de címbalos até ficarem exaustos. 

Esses adeptos ao vinho costumavam se fantasiar de sátiros que, de acordo com a imaginação 

popular, eram concebidos como ―homens-bodes‖. Dessa forma, a palavra tragédia é 

provavelmente derivada de tragoidia: trágos-bode, e aoidé-canto. Em suma, ―canto do 

bode‖. 

Outra versão aponta a origem do termo como advindo da prática do sacrifício de um 

bode sagrado a Dionísio no início de suas festas. Esse ato seria explicado através de uma 

lenda que afirma que uma das últimas metamorfoses de Baco para fugir dos Titãs teria 

acontecido em forma de bode. Uma outra hipótese para explicar a origem do vocábulo 

tragédia seria o fato de em um concurso ditirâmbico, o seu vencedor receber como 

recompensa um bode (BRANDÃO, 2001). 

Em conformidade com as hipóteses apresentadas Harvey (1998, p.498) diz que ―a 

palavra ―tragédia‖ parece derivar de tragoidoi, significando, provavelmente, um coro cujos 

componentes caracterizavam-se por assemelharem-se a bodes (trágoi), ou dançavam por um 

bode como prêmio, ou em volta de um bode sacrificado‖. 

Apesar de diversidades de versões alusivas à origem do termo, a mais difundida 

remete ao ato de Baco e seus companheiros fantasiarem-se de bodes. Dessa forma, infere-se 

dizer que os significantes da tragédia são dionisíacos, desde o período de realização da festa, o 

local utilizado para a representação e também as vestimentas. Porém, o conteúdo da tragédia 

é, geralmente, o culto aos heróis míticos em momentos de sofrimento. 
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A tragédia evoluiu, paulatinamente, do ditirambo - cantos corais em homenagem ao 

deus Dionísio - para o diálogo. Ésquilo contribuiu para o processo evolutivo através da 

mudança de um para dois atores e, ao diminuir as parte do coro, fez com que a parte falada 

fosse predominante. Sófocles, por sua vez, aumentou o número de atores e introduziu a 

cenografia (Poética, 1449a, 10-20). 

Aristóteles elencou seis partes constitutivas da tragédia: enredo (mythos), caracteres 

(ethe), elocução (lexis), pensamento (dianoia), espetáculo (opsis) e música (melopoiia). 

Traçando um modelo perfeito de composição do gênero, afirma que a tragédia deve ser 

complexa, ou seja, a mudança de fortuna deve vir acompanhada da peripécia (peripeteia) ou 

do reconhecimento (anagnorisis), ou de ambas. Ademais, deve imitar fatos que causem temor 

(phobos) e compaixão (eleos), destacando que essas sensações são suscitadas nos casos em 

que o indivíduo, semelhante a nós, é infeliz sem merecer. Acrescenta ainda que um enredo, 

para ser bem elaborado, a mudança de fortuna deve ocorrer sempre da prosperidade para a 

desgraça, e não o contrário, em virtude de um erro (hamartia). 

A tragédia encontra em Aristóteles o seu teórico de maior destaque, porém, apesar de 

toda a magnitude da sua teoria, apresentada na Poética, não chegou a desenvolver uma teoria 

sobre o trágico. Conforme afirma Lesky (2003, p.27) ―os gregos criaram a grande arte trágica 

[...], mas não desenvolveram nenhuma teoria do trágico que tentasse ir além da plasmação 

deste no drama e chegasse a envolver a concepção do mundo como um todo‖. Dessa forma, é 

plausível afirmar que a tragédia possui aspectos trágicos, mas o trágico não se encontra 

apenas no limite deste gênero. 

O trágico, portanto, designa um conjunto de características provenientes do gênero 

dramático, que com o passar dos tempos, adquiriu aspectos estéticos e filosóficos passando a 

qualificar todas as produções artísticas que possuem características semelhantes aos da 

tragédia clássica. 

Sousa (2006, p. 13-4) afirma, categoricamente, que ―o trágico, em geral, se liga a uma 

certa concepção ou compreensão pessimista da vida ou de momentos desta‖. Logo, o sentido 

do trágico remete-se ao sentimento de dor, angústia, extensivos sofrimentos e sensações de 

impotência diante dos problemas da vida. 

Lesky (2003, p.38) distinguiu três formas distintas de ocorrência do trágico. A 

primeira forma, ele intitulou de ―visão cerradamente trágica do mundo‖, compreendendo as 

situações em que o mundo configura-se como um lugar de aniquilação absoluta, não restando, 



 
 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

1537 

 

portanto, soluções plausíveis. Nesse caso, o trágico assemelha-se ao absurdo, uma vez que, a 

narrativa não apresenta explicação racional para as ocorrências nefastas. O conceito de 

―conflito trágico cerrado‖ remete aos conflitos insolúveis que por serem originário de um todo 

transcendente tem sua existência justificada. Enquadram-se nos limites desse conceito, as 

situações sem saída que se direcionam, inevitavelmente, para a destruição. Ao terceiro 

conceito formulado por Lesky, a saber, ―situação trágica‖ enquadram-se as ocorrências 

conflitantes entre forças contrárias, que apesar do homem não encontrar uma saída, a 

destruição não é necessária, sendo desta forma possível a existência de uma solução. O autor 

ainda aponta como requisitos para a existência do efeito do trágico elementos como a 

―dignidade da queda‖, ―a possibilidade de relação com o nosso próprio mundo‖, ―a 

consciência do trágico por parte do herói‖, ―a culpa trágica‖ e ―se o acontecer trágico é dotado 

de sentido. 

 

Romance: o surgimento do herói trágico moderno 

 

Até chegar os dias atuais, o romance passou por um extenso período de maturação, no 

qual conviveu com diversas formas narrativas que possuem maneiras específicas de escolher e 

representar o objeto de representação. E como bem afirma Bakthin (1998, p. 397), ―o romance 

é o único gênero por se constituir e ainda inacabado‖. 

Em sua linha de evolução, foi sempre marcado por uma estreita relação com a 

realidade social. Diferentemente da epopeia que relatava feitos ocorridos em mundos 

permeados por deuses, o gênero romanesco, utilizando-se dos mais variados espaços, tem um 

mundo povoado por fantasmas psicológicos e sociais. Nas palavras de Lukács (2007, p.55), 

―o romance é a epopeia de uma era para a qual a totalidade extensiva da vida não é dada de 

modo evidente, para a qual a imanência do sentido à vida tornou-se problemática [...]‖. Os 

personagens do romance são seres isolados e fragmentados em busca de um objetivo 

individual que, muitas vezes, contrapõe-se ao anseio de outro personagem. 

Diante de tal característica, torna-se natural que o herói do romance seja um indivíduo 

solitário, que expõe suas fraquezas e vive envolto de contradições e incertezas. O personagem 

do romance sofre com a inadequação ao seu destino e a sua situação. 

Ao construir um estudo sobre o herói, Kothe (2000, p. 28) afirma que ―o trágico é um 

raio que só atinge os altos carvalhos e não as plantas rasteiras‖. Assim, o herói trágico 
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clássico não é oriundo da classe média ou um membro do povo. Ele geralmente está no topo 

do poder, pois parte-se do pressuposto filosófico de que quanto maior a altura, maior será a 

queda. Assim, no desenrolar da trama, o herói clássico, acreditando ser forte, descobre ―a 

mão-de-ferro do poder, do destino, da história‖, e cai em infortúnio. 

Apenas recentemente, com o desenvolvimento da tragédia burguesa, ocorreu a 

alteração do cânone marcado pela ideia de que os protagonistas do acontecer trágico deveriam 

ser reis, homens de Estado ou heróis (LESKY, 2003, p. 32-3). Através da mistura dos 

gêneros, surgiu uma nova categoria de herói trágico: o herói trágico moderno. 

O drama moderno, ou drama burguês, traz como principal diferença da tragédia ática o 

rebaixamento social dos personagens trágicos. Enquanto na antiguidade clássica o herói era 

advindo da nobreza, agora entra em cena um indivíduo problemático, que vive em constante 

conflito com as normas impostas por essa nova sociedade. Assim, o herói de então é um 

personagem que tem suas raízes familiares fincadas nas camadas populares mais baixas. 

Convém destacar que, o rebaixamento do herói acontece apenas no âmbito social, não 

influenciando em seu caráter.  

Oportuno se faz enfatizar que, anteriormente o trágico se configurava através da 

mudança da classe social do herói, que saía de uma situação de fortuna para a desgraça. Nas 

escrituras modernas, a figuração do trágico assume uma visão mais humana e transcendente: o 

herói trágico moderno cai de um mundo ilusório marcado pela segurança e felicidade para 

uma desgraça indiscutível. 

 

Pedra Bonita: a relação entre o espaço ficcional e a ocorrência do trágico 

 

Pedra Bonita foi escrito em 1938, em pleno ápice do ―Romance de 30‖ que tem como 

característica a busca de uma expressão nacional, através da retratação de elementos 

históricos e sociais de uma determinada região. Assim, José Lins do Rego escolheu como eixo 

motriz o messianismo, forte elemento na cultura nordestina da época, que em virtude da falta 

de esclarecimento do povo, podia se transformar facilmente em fanatismo religioso. Além do 

mito messiânico e da representação da seca e das suas consequências históricas e sociais, a 

obra ainda está pautada na representação da ordem e desordem ocasionada tanto pelo cangaço 

quanto pelas forças volantes que perseguem os cangaceiros e, tal qual estes, espalham o terror 

e a violência por onde passam. 



 
 

ISBN: 978-85-732-0158-1 

1539 

 

A importância do espaço ficcional nesta obra já se explicita através da divisão 

apresentada: a primeira parte refere-se à Vila do Açu e a segunda parte à Pedra Bonita. Este 

elemento literário assume nesta obra um caráter prioritário e fundamental para o 

desenvolvimento da ação. 

Em relação ao espaço, Antônio Dimas (1994, p.5) esclarece que este elemento ―pode 

alcançar estatuto tão importante quanto outros componentes da narrativa, tais como o foco 

narrativo, personagens, tempo, estrutura [...]‖. Certamente em diversos romances, o elemento 

espacial carece de valor em si, estando diretamente condicionado ao drama em causa. Porém, 

não é esta a situação encontrada no romance Pedra Bonita, pois o espaço ficcional não se 

apresenta apenas como mero ―pano de fundo‖: está carregado de dramaticidade, sendo um 

elemento primordial para a ocorrência do trágico na obra. 

O romance narra a história do jovem Antônio Bento. O protagonista foi criado pelo 

Padre Amâncio na Vila do Açu desde o dia em que sua família o deixara fugindo da seca de 

1904. A mãe do jovem queria que ele se tornasse padre e, assim, escapasse da sina que a 

família carrega. Porém, em decorrência da falta de recursos financeiros do vigário, para 

Antônio Bento reservou-se apenas a mera ocupação de ajudante de igreja. 

Assim, o personagem foi criado sob o prisma do sagrado ao lado de seu padrinho. A 

sua relação com o Padre Amâncio faz com que ele se sinta protegido e amado. A figura do 

padrinho representa para ele a sua própria segurança, o que faz com que, por vezes, seja 

exposto como ponto fraco das cogitações do rapaz a possibilidade da morte do Padre.  

A Vila do Açu é representada como um lugar atrasado, infeliz e sem importância. Um 

lugar destinado às pessoas condenadas: 

 
A vila no Açu não opunha os homens uns contra os outros pela riqueza. As 

terras das proximidades, o patrimônio da igreja, as fazendas do município, 

não davam para enriquecer ninguém.[...] O mais fácil parece que era deixar o 

Açu no seu canto infeliz e pobre como um miserável com as suas chagas ao 
sol. Havia luares com dez anos de vida que passavam a vila e estavam mais 

importantes do que o Açu (REGO, 2010, p. 28). 

 

No imaginário supersticioso dos personagens, o atraso da vila do Açu advém de um 

massacre ocorrido no passado na localidade vizinha, denominada Pedra Bonita. Havia no 

sertão terras mais secas, mas a desgraça do Açu era outra: o sangue dos meninos da Pedra 

Bonita. 
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Esse fato envolve os antepassados familiares de Antônio Bento, motivo que explica a 

rejeição social vivida pelo herói da obra. Assim, entre os signos do fanatismo religioso e do 

cangaço, a história de Antônio Bento é construída nas linhas de Pedra Bonita, de modo a 

envolver o seu passado, o presente e o futuro.  

Para as pessoas do Açu, todo o atraso econômico e social do local teve início em 1837, 

quando houve o massacre da população da Pedra Bonita que era dominada por um fanático. 

Esse indivíduo prometia a igualdade e a bonança, mas para que isso ocorresse era necessária a 

morte de crianças e mulheres. 

Um membro da família dos Vieira, ao tomar conhecimento de tais atrocidades chamou 

a força policial que dizimou a população fanática da Pedra Bonita. Para todos a culpa de tal 

catástrofe era da família dos Vieira e eles deveriam pagar por esse crime, nefando. Neste 

ponto, a narrativa assemelha-se ao texto Clássico Édipo-Rei, de Sófocles. Semelhante a 

Édipo, Antônio Bento carrega uma maldição familiar: 

 
Ouvira no Açu todo mundo falando, todo mundo botando para a Pedra 

Bonita a razão das desgraças da vila. O segredo era aquele. Quantas vezes 

não se apavoraram com referências ao seu povo! Agora estava ele sabendo 
de tudo. No Açu era a Pedra que respondia pelas desgraças. Na Pedra era a 

gente dele que trazia consigo o estigma tremendo. Sangue de Judas. Saíra de 

uma família que dera o vendedor do filho de Deus (REGO, 2010, p. 200-1). 
 

Mesmo após vários anos, essa história não foi esquecida: passa de boca em boca, o 

que ocasiona o ódio entre as duas localidades e a severa rejeição sofrida por Antônio Bento. 

A narrativa é carregada de tragicidade: a descrição da Vila do Açu, o cotidiano dos 

moradores do lugar, o tratamento dispensado pelos demais personagens com Antônio Bento, a 

vida dos familiares do protagonista e a pobreza diária que estes vivenciam em sua propriedade 

no pé da Serra do Araticum. 

Somados a todos esses elementos, ainda há os sentimentos de Antônio Bento que 

através de monólogos íntimos são transpostos para a narrativa através de um narrador em 

terceira pessoa que, diversas vezes, confunde-se com a voz do próprio protagonista. É através 

desse recurso narrativo que é possível perceber a dimensão da ―situação trágica‖ vivenciada 

pelo personagem: 

 

[...] Aí Bento sofria mais. E no seu quarto pensava então no fim de tudo. 
Teria que morrer. Teria que se acabar. Domício era do santo, só o santo. Ele 

nem tinha mais mãe, que o punha acima de tudo. O padre Amâncio se 

acabava. Maximina iria com d. Eufrásia, e o mundo vazio para ele. Não 
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dispunha de forças para pensar em um mundo que não fosse a Pedra Bonita e 
o Açu. O mundo era aquilo, cercado de ódio, de vingança, de sangue, de 

cangaço, de sofrimento (REGO, 2010, p.308). 

 

O personagem não consegue visualizar uma saída para o conflito que vivencia, fato 

que, inevitavelmente, o faz acreditar que sua existência está abandonada à destruição. 

Atrelada a essa situação, o trágico ainda se configura no romance através da ―dignidade da 

queda‖. A ocorrência desse elemento trágico deve significar uma perda considerável já que o 

herói cai de um mundo ilusório de segurança e felicidade para um abismo de desgraça 

devendo, dignamente, sofrer o seu infortúnio.  

Diante de todas as adversidades e injustiças sofridas, Antônio Bento sempre encontra 

segurança e conforto junto a sua mãe, ao irmão Domício, ao Padre Amâncio e à Maximina, 

criada do Padre, pois são os únicos que nutrem um certo afeto pelo jovem. ―Todo o Açu lhe 

parecia como um adversário, Só o Padre Amâncio era seu, fazia as coisas para lhe agradar. 

Maximina era boa [...]‖ (REGO, 2010, p.164). Porém, nas últimas páginas do romance, 

Antônio Bento vê sucumbir o seu pequeno templo de segurança formado por esses poucos 

entes. Nas reflexões do jovem, pode-se ter acesso ao elevado grau de tristeza e desilusão que 

acometeu a vida do personagem: 

 

Por que não morrer? Não acabar de vez a sina de penar dos Vieiras? 
Domício já dera a sua vida pelo santo. A mãe também. O pai era um doido, e 

Aparício no cangaço. Para ele só restava mesmo a morte. Não era nada. O 

padre Amância morreria, a negra Maximina se entregaria à cachaça. E ele o 

que ficava fazendo sem um amigo, sem um encosto, sem uma crença como a 
de Domício?‖ (REGO, 1976, p.207). 

 

Assim se dá a queda do herói trágico moderno Antônio Bento: seu padrinho morre, 

perde o irmão favorito Domício e seus pais para o fanatismo religioso. Aparício, seu outro 

irmão, segue os ideais do cangaço. Desta forma, Bento sai de um mundo onde zelava pelas 

coisas da igreja, onde se enchia de orgulho por servir a Deus e vai para um mundo repleto de 

violência, seja ela advinda da polícia, do cangaço ou do misticismo. 

 

Considerações Finais 

 

A mistura dos gêneros é um assunto que já foi amplamente discutido ao longo dos 

séculos. Com a invenção do romance podemos ter acesso a narrativas amplamente híbridas, 

uma vez que, o romance absorve as características de outros gêneros para tecer seus enredos. 
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Em Pedra Bonita temos uma narrativa Moderna que utilizou-se de características 

típicas da escrita Clássica, a tragédia, para construir um ambiente social repleto de incertezas, 

angústias e tristeza. 

Ao visualizar a trajetória do jovem Antônio Bento, podemos afirmar que o herói 

trágico moderno passa por um processo que vai gradativamente decaindo ao longo do 

romance. Em relação ao personagem, pode-se dizer que ele cai, e por isso, torna-se pertinente 

aplicar o conceito de ―dignidade de queda‖ e também ―situação trágica‖, uma vez que, a 

persistência de situações trágicas insolúveis contribuem para a queda do herói. 

Assim, o revestimento clássico na escritura moderna Pedra Bonita acontece através da 

presença do trágico criando uma atmosfera de desesperança, ódio, rancores, angústias e 

incertezas. 

A Vila do Açu e as terras da Pedra Bonita apresentam-se como forças antagônicas: o 

Açu via na Pedra Bonita a razão da sua desgraça, enquanto a Pedra Bonita deseja o mal do 

povo do Açu. Porém, ambos possuem traços que os assemelha. A Vila do Açu é descrita 

como uma terra sem prosperidade, enquanto a propriedade dos Vieira, localizada no Pé da 

Serra do Araticum e próxima à Pedra Bonita, com uma casa de taipa, o curral de pedra, o 

cercado de pau a pique é descrito como um lugar triste. O velho Bentão, pai de Antônio 

Bento, vive com a mulher e os filhos uma vida insignificante. 

O espaço ficcional possui um papel de fundamental importância para a ocorrência do 

trágico, pois a maioria dos dilemas que os personagens enfrentam estão relacionados a este 

elemento: Antônio Bento foi deixado com o Padre Amâncio ainda pequeno em virtude de 

uma grande seca que assolava a propriedade dos Vieira. É na Vila do Açu que o personagem 

irá vivenciar insultos, injustiças e muita rejeição em decorrência de ser oriundo das terras da 

Pedra Bonita.  
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OS RESÍDUOS MEDIEVAIS DO GROTESCO EM GABRIELA, CRAVO E CANELA, 

DE JORGE AMADO 

 

Iêda Carvalhêdo Barbosa 

(UFC) 

            

Introdução  

 

Jorge Amado (1912-2001) é tido como um escritor atemporal e é reconhecido por 

muitos como referência nacional, pelo fato de suas obras contribuírem de forma relevante 

para a cultura brasileira e por ter abordado temáticas sociais e, muitas vezes, polêmicas. Por 

intermédio de seus romances, negros, mulheres, nordestinos, trabalhadores braçais, operários, 

marginalizados da sociedade, tornam-se sujeitos primordiais de questões vigentes ainda hoje 

no cerne das discussões no campo das ciências humanas. Ademais, no exterior, seus 32 livros 

foram publicados em cinquenta e cinco países e quarenta e nove idiomas, sem contar as 

inúmeras adaptações de sua obra para o teatro, cinema, televisão, fotonovela e quadrinhos. 

Segundo Brookshaw (1983), Castelo (1999), Machado (2014), entre outros críticos 

literários, as obras do autor se dividem em duas fases distintas: antes e depois de Gabriela, 

cravo e canela (1958). A primeira é a fase engajada, tendo em vista seu vínculo com o partido 

comunista; e a segunda, em que a orientação partidária estava desligada de sua produção 

artística, é denominada de romances de costumes. Nessa última fase, deixa de lado o realismo 

socialista e produz leves crônicas de costumes, em que as personagens centrais passam a ser, 

principalmente, as mulheres do povo, as prostitutas, as donas de casa, as empregadinhas e as 

meninas em flor (PELLEGRINI, 2004, p. 70).   

Os estudos críticos de Sant‘anna (1983) e Oliveira (2011) demonstram que a obra de 

Jorge Amado pode ser considerada como promotora de uma ―concepção carnavalesca do 

mundo‖, expressão criada por Mikhail Bakhtin (2010), estudioso da cultura popular na Idade 

Média, com base na obra de François Rabelais. Isso decorre da presença do humor e do riso 

nas narrativas de costumes focadas, essencialmente, em protagonistas femininas, quando 

passa a valorizar o lúdico e o entretenimento.  

Sá (2008, p. 50) verifica que, embora não façam menção à teoria bakhtiniana, muitos 

críticos veem o riso como um elemento muito relevante nos escritos do autor baiano, o qual 

―representa uma celebração à vida, à liberdade vislumbrada por Amado, após um período de 

acorrentamento partidário, de uma produção literária dogmática‖.  
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 Segundo Sant‘anna (1983), em boa parte dos romances de Amado, o riso apresenta 

um teor crítico repleto de uma linguagem burlesca e parodística com obscenidades e 

destronamentos, típicos da literatura e da cultura popular da Idade Média e Renascimento. 

 Para  Oliveira (2011, p. 26), existe nos textos do escritor uma arte dessacralizada, 

ligada ao popular, o que aproxima a sua obra da literatura ―carnavalizada‖, estudada  por 

Bakhtin, pois, além da linguagem irreverente, os ―tipos‖, cenários e motivos, geralmente 

criados pelo autor baiano,  são traços da cultura extraoficial que caracteriza a estética de 

contestação de normas do carnaval e faz aparecer corpos-signos grotescos que instauram o 

disparate, o estranho  e invertem os sentidos. 

A fim de estudar esses corpos grotescos, escolhemos uma obra de Amado ancorada na 

questão feminina, Gabriela, cravo e canela (1958/2005), a qual aborda a relação libertária da 

mulher com seu corpo e a estreita ligação entre comer e fazer sexo presente nessa narrativa. 

Para tanto, apoiaremo-nos em Baktin (2010) e na Teoria da Residualidade Literária e Cultural, 

proposta teórico-investigativa sistematizada por Roberto Pontes e certificada junto à 

Universidade Federal do Ceará e ao Diretório de Pesquisa do CNPq, que está embasada nos 

seguintes conceitos: resíduo, cristalização, mentalidade e hibridação cultural.   

A Teoria da Residualidade busca encontrar a função do imaginário popular no fazer 

literário, ao revelar substratos mentais que foram ao longo dos tempos incorporados, e que são 

usados, pelo autor, na criação do texto literário. Ao elaborar esse texto, o escritor lapida esses 

sedimentos, num procedimento de cristalização. Dessa forma, a teoria em apreço diz respeito 

ao resíduo, isto é, àquilo que remanesce de uma época para outra e tem a força de criar de 

novo toda uma cultura, toda uma obra (PONTES, 2006, p. 8). É importante ressaltar que o 

termo residualidade foi utilizado a partir de uma nova perspectiva, por Roberto Pontes, na 

obra Literatura insubmissa afrobrasilusa (1999) e que o teórico apoia-se nas mais diversas 

áreas do conhecimento científico, desde a História até a Química, para sistematizar a referida 

teoria. 

Martins (2003, p. 518) esclarece melhor o termo, acrescentando que a residualidade 

pode significar a presença de atitudes mentais arraigadas no passado próximo ou distante, e 

também diz respeito aos resíduos indicadores de futuro, como no caso dos artistas que usam 

em suas produções uma linguagem precursora.  Explica ainda que residualidade não diz 

respeito apenas ao fator tempo; abrange igualmente a categoria espaço, que nos possibilita 

identificar também a hibridação cultural no que respeita a crenças e costumes. 

O resíduo mantém-se vivo através de dois processos: hibridação cultural e 

cristalização. O primeiro acontece quando há a união de duas ou mais culturas, como no 
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Brasil, em que podemos encontrar uma identidade nacional formada por resíduos oriundos das 

culturas portuguesa, indígena e africana. Dessa maneira, a hibridação cultural é a combinação 

de diferentes formas que emergem, ao final, como um novo elemento. No caso do repertório 

cultural brasileiro, este é composto por um pilar de caráter afrobrasiluso. (MARTINS, 2003, 

p. 519). 

A cristalização, por sua vez, é a lapidação pela qual determinado sedimento cultural 

passa, adaptando-se a um novo clima, a uma nova realidade, isto é, cristalizando-se. Constrói-

se a partir daí uma nova obra com mais força ainda, na temática e na forma (PONTES, 2006, 

p. 9). 

Já o conceito de mentalidade refere-se não só àquilo que a pessoa de um determinado 

momento pensa, mas àquilo que um indivíduo e mais outro indivíduo e mais outro indivíduo 

pensam, ou seja, a soma de várias individualidades que levam a uma mentalidade coletiva. E 

essa mentalidade coletiva é transmitida através da História, desde épocas remotas a épocas 

recentes (PONTES, 2006, p. 13).  

Todos esses conceitos serão centrais para nossa investigação a fim de observarmos se 

as representações do grotesco presentes na obra a ser analisada são resíduos da mentalidade 

medieval, cristalizadas na escrita de Jorge Amado. 

     

Acepções do grotesco 

 

Antes de nos voltarmos para o romance amadiano, vale salientar que há várias 

acepções de grotesco. Correntemente, este está ligado ao disforme, ao ridículo, ao 

extravagante (HOUAISS, 2001). 

Kayser (2003, p.17), ao iniciar seus estudos sobre o tema a partir da Idade Moderna, 

destaca que ―o grotesco é sobrenatural absurdo, isto é, nele se aniquilam as orientações que 

regem o universo‖. Assim, foge da normalidade, abalando as estruturas que parecem firmes.  

Para Baktin (2010), no entanto, o grotesco é festivo e regenerativo, contrastando com a 

conotação negativa que o termo traz como referência e se contrapõe ao modelo de 

sensibilidade firmado na estética clássica, com seu ideal de beleza voltado para a 

normatividade e perfeição. Na representação plástica dos corpos, esse ideal está vinculado ao 

traço anatômico regular, convencionando noções de equilíbrio – pela proporção entre os 

membros – e também a conformidade de uma superfície lisa, sobre a qual não sejam 

observadas rasuras. Das figuras gregas presentes na pintura renascentista à estética do belo 

consagrada ao longo da modernidade, é assim que a cultura ocidental legitima um corpo, 



ISBN: 978-85-732-0158-1 

1547 

 

restando àquelas formas que daí se distingam o lugar das bordas, da feiura e, portanto, do 

grotesco (OLIVEIRA, 2011, p. 24). 

Essa palavra é oriunda do substantivo italiano grotta, fazendo referência à gruta ou 

caverna. Surgiu, no século XV, a partir de descobertas resultantes de escavações feitas em 

Roma, quando aparece uma modalidade diferente de pintura ornamental com motivos 

artísticos ousados e inventivos, mostrando figuras híbridas, frutos das misturas de formas 

humanas, animais e vegetais, num jogo estranho de associações e metamorfoses. O corpo 

humano era representado numa fusão quase irreconhecível com ramos de flores, focinhos e 

patas de animais. ―A descrição de tais figuras multiformes é suficiente para constatar que, 

interpretada a partir dos padrões clássicos de representação vigentes, a plástica grotesca logo 

seria condenada como algo ―bárbaro‖ ou ―antinorma‖ (OLIVEIRA, 2011, p. 25). 

O desvio dos motivos e procedimentos grotescos está na projeção do cômico e 

escandaloso que está nas bases de constituição dessas imagens, extrapolando o campo das 

artes plásticas. O desrespeito à harmonia e normatividade ocorrerá, portanto, por intermédio 

do riso, que também está presente na literatura reportada às orgias e festas carnavalescas, 

originada dos dramas satíricos e da antiga comédia Ática. Esses gêneros, com o tempo, se 

desdobram nas bufonarias e diabruras das praças públicas e feiras livres que animam a cultura 

popular analisada por Mikhail Bakhtin (2010), em seu estudo sobre a carnavalização na Idade 

Média. Observam-se, nessas manifestações populares, imagens cômicas de corcundas, 

verrugas, ―aleijões‖, dentre outras monstruosidades. Assim como nas pinturas ornamentais 

encontradas nas grutas italianas, os corpos expostos fogem das formatações normativas da 

estética clássica, tidas como habituais. 

Vale lembrar que na cultura ocidental canônica, a figura humana, para ser considerada 

bela, deve se basear no enquadramento elevado e epidérmico. Na apreciação de suas formas, 

predominam as partes altas e externas (cabeça, rosto, olhos, sistema muscular), muito bem 

delineadas e aperfeiçoadas. As partes altas estão associadas ao imaterial, a valores nobres, 

qualidades de virtude, como bondade, inocência, castidade etc. 

Já o sistema grotesco de imagens está centrado no princípio material por excelência, 

nas partes internas e inferiores (traseiro, genitália, entranhas, excrescências), as quais são 

projetadas em erupções e rompem, com sua alegria exagerada, a uniformidade das superfícies. 

É a partir daí que Bakhtin realiza a sua interpretação do grotesco e ressalta a potencialidade 

crítica de tais formas de expressão.  

Conforme Oliveira (2011, p. 25),  
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Ao explorar o que há de espalhafatoso nos corpos – o excesso coroado de 

maus modos e toda sorte de gesticulações que sirvam para injuriar, rebaixar 

ou ―destronar‖ –, o corpo grotesco fere o mundo contrito da cultura clássica 
e da moral burguesa, mantenedor das hierarquias e exclusões entre bom e 

mau gosto, feio e bonito, ordinário e sublime. 

 

O grotesco busca sua força de atuação crítica no universo do carnaval, que apresenta 

uma concepção de humanidade e de relações humanas ―estranha‖ à vida cotidiana. O carnaval 

atua como uma segunda vida, extraoficial, cheia de possibilidades. É próprio à sua natureza 

alterar a ordem habitual das representações, desencadeando o disparate e delineando sentidos 

literalmente invertidos.  

Destacam-se, então, movimentos peculiares, como a colocação ―de trás para frente‖, 

―do avesso para o direito‖, ―do traseiro para o rosto‖, das ―pernas para a cabeça‖. Há aí uma 

necessidade da transgressão de limites, a qual também se exprime nas figurações do corpo. 

Com relação aos conceitos de grotesco e de carnaval apresentadas na teoria 

bakhtiniana, Hall afirma o seguinte:  

 

No ‗carnaval‘ de Bakhtin, é precisamente a pureza dessa distinção binária 
que é transgredida. O baixo invade o alto, ofuscando a imposição da ordem 

hierárquica; criando, não simplesmente o triunfo de uma estética sobre a 

outra, mas aquelas formas impuras e híbridas do ‗grotesco‘; revelando a 

interdependência do baixo com o alto e vice versa, a natureza 
inextricavelmente mista e ambivalente de toda vida cultural, a 

reversibilidade das formas, símbolos, linguagens e significados culturais; 

expondo o arbitrário do poder cultural, da simplificação e da exclusão, que 
são os mecanismos pelos quais se funda a construção de cada limite, tradição 

ou formação canônica, e o funcionamento de cada princípio hierárquico de 

clausura cultural. (HALL, 2003, p. 226) 
  

Assim, para Bakhtin (2010), o carnaval constitui uma performance histórica e social, 

uma categoria produtiva de contestação das normas. Quando é liberado o riso carnavalesco, 

originário dos ritos e espetáculos organizados à maneira cômico-popular, destrói-se a 

estabilidade e a imutabilidade dos valores hegemônicos, sejam eles estéticos, políticos ou 

morais. Os jogos de inversões, abolindo as distinções polarizadas, e a valorização do princípio 

material, fazendo sobressair o que é ―baixo‖, ilustram a reviravolta de representações 

silenciadas por uma cultura oficial. A linguagem carnavalesca está carregada do ―lirismo da 

alternância e da renovação, da consciência da alegre relatividade das verdades e das 

autoridades no poder‖ (BAKHTIN, 2010, p. 9 – 10).  

Nesse contexto, o corpo grotesco servirá de palco e de veículo para um espetáculo de 

desmoronamentos, pois expressa a liberdade orgíaca, pelo riso, pelo sexo e pelo exagero da 

festa, confrontando, com sua desordem característica, estruturas culturais tidas como 
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inabaláveis, ao mesmo tempo, que vai disseminando nesse gesto a sua carga de positividade. 

É o que ocorre em muitas das obras de Jorge Amado, mais notadamente em Gabriela, cravo e 

canela, sobre a qual discorreremos a seguir.  

 

O corpo grotesco e a interrelação entre comida e sexo 

 

 À primeira vista, pode parecer estranho considerar a personagem Gabriela, morena e 

sensual, como representativa de um corpo grotesco. No entanto, deixando de lado esse padrão 

de beleza e feminilidade estereotípica, ela simboliza o desejo sem freios, a alegria exagerada, 

a antinorma, a expressão do não – dito por uma cultura oficial, na visão de Baktin (2010). 

Trata-se de uma mulher de grande vitalidade, que quer oferecer prazeres corporais e usufruir 

deles, sem falsos pudores. 

O próprio nome da personagem, Gabriela, conectado ao cheiro do cravo e à cor de 

canela, mostra uma fusão, uma pluralidade que constitui a base do grotesco. Há uma relação 

entre planta, condimento e mulher. Dessa forma, o corpo de Gabriela, a partir do nome que 

lhe é dado, também representa a quebra das normas e limites do mundo físico, ao se 

metamorfosear em produtos comestíveis, assim como nas pinturas descobertas nas 

escavações. 

Ao analisar outra figura feminina amadiana, Dona Flor, Pellegrini (2004, p. 78) 

destaca que a construção dessa personagem retoma as características ambivalentes conferidas 

às mulheres nas culturas populares. Na tradição cristã, ela é a encarnação do pecado e da 

tentação, assim inspirando uma vasta série de mulheres que povoa a arte e a literatura através 

dos tempos. Na tradição popular medieval, contudo, a mulher encarna o ―baixo‖ terreno, 

material e corporal, degradante, que é, ao mesmo tempo, regenerador.  Ela rebaixa, aproxima 

da terra, corporifica, ―degrada‖, porém, sobretudo, é a portadora do princípio ativo da vida, o 

ventre.  

Essas mesmas observações podem ser aplicadas à protagonista Gabriela, pois seu 

ventre é fonte de apelo sexual que consome inicialmente a cama, a mesa, o bar de Nacib, por 

quem é contratada como cozinheira, e vai se espalhando por toda a Ilhéus: 

 

Exclamações ressoavam à sua entrada: aquele passo de dança, os olhos 

baixos, o sorriso espalhando-se dos seus lábios para todas as bocas (...) Ia 

por entre as mesas, um lhe dizia galanteios, outro a fitava com olhos 
súplices, o Doutor batia-lhe palmadinhas na mão, chamava-a minha menina. 

Ela sorria para uns e outros, pareceria uma criança não fossem as ancas 
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soltas. Uma súbita animação percorria o bar, como se a presença de Gabriela 

o tornasse mais acolhedor e íntimo (AMADO, 2005, p. 155 - 156).  

 

Apesar dessa figura feminina não conter as imagens surpreendentes do grotesco 

primordial, com suas deformidades desconcertantes, encerra um corpo  pleno de exuberância 

e de incontinência, ou seja, um corpo ―em aberto‖, que corre livre pelas ruas,  ancas, peitos, 

cabelos e sorriso destacados, conduzindo a uma sensualidade desviante da que é legitimada 

pela moral burguesa de uma cidade do interior da Bahia nos anos de 1920. Dessa forma, os 

limites da vida privada não conseguem aprisionar esse corpo que busca a comunhão com o 

mundo, com os outros corpos. Essa expansão é um resíduo das peculiaridades identificadas 

no sistema grotesco de imagens, representativo das classes populares na Idade Média, 

caracterizando um corpo que ―salta‖ das superfícies, exposto e erguido, projetando um sexo 

solar. 

Gabriela não está aprisionada ao espaço da alcova e os seus desejos não envolvem 

apenas a relação sexual. Além de gostar de se ―deitar com os moços bonitos‖, adorava ir ao 

circo, brincar com os moleques, passear pela rua e ir ao cinema. De acordo com Oliveira 

(2011, p. 28), esses prazeres ―são nivelados numa dimensão carnavalizante, sem 

predisposições hierárquicas‖, e o seu corpo está a postos para satisfazer a todos de boa 

vontade: ―A vida era boa, bastava viver. Quentar-se ao sol, tomar banho frio. Mastigar as 

goiabas, comer manga espada, pimenta morder. Nas ruas andar, cantigas cantar, com um 

moço dormir. Com outro moço sonhar.‖ (AMADO, 2005, p. 204). 

Com ciúmes e com medo de perder a cozinheira e a amante para os homens que 

propunham a ela uma vida de luxo e riqueza, Nacib decide se casar com Gabriela. Após o 

consórcio matrimonial, o marido decide transformá-la numa senhora de fino trato, mas a 

esposa não se adapta às regras da sociedade, pois seu corpo grotesco não se molda às leis e 

convenções sociais: 

 

Ela queria ir ao circo, ele a arrastava à conferência enfadonha, soporífera. 
Não a deixava rir por um tudo e por um nada como era seu costume. 

Repreendia-a a todo momento, por ninharias, no desejo de torná-la igual às 

senhoras dos médicos e advogados, dos coronéis e comerciantes. ‗Não fale 

alto, é feio‘, cochichava-lhe no cinema. ‗Sente-se direito, não estenda as 
pernas, feche os joelhos‘. ‗Com esses sapatos, não. Bote os novos, para que 

tem?‘ ‗Ponha um vestido decente.‘ ‗Vamos hoje visitar minha tia. Veja como 

se comporta.‘ ‗Não podemos deixar de ir à sessão do Grêmio Rui Barbosa.‘ 
(Poetas a declamar, a ler papéis que ela não entendia, um xarope medonho). 

‗Hoje dr. Maurício vai falar na Associação Comercial, temos que ir.‘ (Ouvir 

a Bíblia inteirinha, xaropada!) (AMADO, 2005, p.289). 
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A protagonista, de acordo com Patrício (1999), ―passa a vivenciar uma condição de 

duplicidade e insatisfação, frente às exigências do papel de esposa que lhe era cobrado por 

Nacib‖ (p.119). Cada vez mais tristonha e apática diante de seu esposo, acaba por  manter um 

envolvimento extraconjugal com Tonico, amigo do marido. Ao descobrir a traição, o dono do 

bar Vesúvio anula o casamento e passa a viver em boemias e farras. Não consegue, no 

entanto, esquecer Gabriela e só reencontra a alegria quando retoma a mulata como amante, 

desobedecendo às convenções tacanhas impostas pela sociedade.  

Nacib reconhece, então, que, para amar Gabriela, portadora de um corpo 

carnavalizado, desordenado e imprevisível, deve aprender a dar valor à liberdade 

transgressora em oposição às normas sociais dominantes.  

A comida é um dos elementos mais importantes do corpo carnavalesco estudado por 

Bakhtin (2010), com destaque para a figura de uma imensa boca aberta, relativa aos demônios 

glutões que deram origem ao nome Gargântua na obra de François Rabelais (Gargântua e 

Pantagruel), analisada pelo semioticista russo. No banquete popular, as bocas escancaradas, 

bebendo vinho à vontade e comendo enormes quantidades de alimento, simbolizam o 

―princípio gordo‖, uma variação do princípio de prazer. A enormidade dos ventres representa 

a ativação dos deleites da gula, os quais foram suprimidos tanto pela ascese religiosa quanto 

pelas regras de etiqueta da vida burguesa. A imagem grotesca associada à glutonaria e à 

embriaguez recebe uma significação simbólica ampliada, que se estende do ventre e boca 

dilatados até chegarem aos órgãos sexuais. A aproximação entre as partes altas e baixas do 

corpo chega a ser uma constante na projeção dessas imagens, com o encontro dos motivos de 

deglutição e de reprodução, os quais configuram a sensação única de plenitude do corpo 

(OLIVEIRA, 2011, p. 27).  

No romance de Jorge Amado (2005), Gabriela é considerada a melhor cozinheira de 

Ilhéus, conquistando o amor de Nacib por meio dos seus quitutes. Os apetites do dono do bar 

podem representar os resíduos da liberdade festiva encontrada no banquete popular da Idade 

Média. Há nessa narrativa uma fusão entre as partes extremadas do corpo prazeroso, o que faz 

a sua protagonista deslizar simbolicamente entre o sexo e a comida. Assim, o árabe se deleita 

sofregamente com os pratos de Gabriela e com o seu corpo. Deitar-se com ela significa 

―comer‖ também o seu sexo. Tal associação, pertencente a formas remotas da cultura popular-

carnavalesca, atravessa os séculos, cristalizando-se ainda hoje na mentalidade e no discurso 

de vários segmentos sociais (OLIVEIRA, 2011; MARIZ-PINHEIRO; OLIVEIRA, 2012; 

FIGUEIREDO, 2014). 
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O prazer encontrado na culinária e no corpo da morena está bem caracterizado no 

trecho a seguir: 

 

Então decidia deitar-se com ela, à falta de outra coisa pra fazer. Mas durara 
pouco essa displicência. Logo habituara-se de tal maneira à comida feita por 

Gabriela que, convidado a jantar com Nhõ-Galo no dia de seu aniversário, 

mal provara os pratos, sentindo diferença na finura do tempero. [...] Sem 
falar que à noite estava fresca e descansada, úmida de desejo, não se dando 

apenas, mas tomando dele, jamais farta, sonolenta ou saciada. Parecia 

adivinhar os pensamentos de Nacib, adiantava-se a suas vontades, reservava-
lhe surpresas: certas comidas trabalhosas das quais ele gostava – pirão de 

caranguejo, vatapá, viúva de carneiro [...]. (AMADO, 2005, p. 165-166)  

 

Vale lembrar ainda que nenhum chefe de cozinha francês consegue fazer uma comida  

que  rivalize  com  a de  Gabriela:  ―não é que fosse má  a comida.  Como compará-la, porém, 

com os pratos da terra, cheirosos, picantes, coloridos?‖ (AMADO, 2005, p. 345). Além disso, 

o sentido do paladar é usado metaforicamente em vários momentos da narrativa como no 

título do capítulo que trata da crise do casamento de Nacib e Gabriela chamado ―Dos Sabores 

e Dissabores do matrimônio‖ (AMADO, 2005, p. 288) e quando o narrador nos conta que a 

pior tristeza, para Gabriela, ―é não ter gosto na boca‖ (AMADO, 2005, p. 348). 

A proximidade entre o ato de comer e as práticas amorosas é objeto de comentário da 

pesquisadora Luce Giard: ―Evidência concreta: nós comemos com nossa boca, orifício 

corporal cujas partes (...) e funções (...) intervêm em alto grau na relação amorosa‖ (2011, p. 

264). Cozinhar é uma das artes de conquista da mulher, pois, de acordo com o ditado popular, 

ela faz de tudo para ―agarrar o marido pelo estômago‖. Compartilhar uma refeição saborosa 

com o ser amado é extensão do prazer corporal. Ainda conforme Giard, o parceiro também é, 

com frequência, relacionado a determinados alimentos, como ―torrão de açúcar‖, por 

exemplo. As metáforas culinárias no embate amoroso são comuns e fazem parte do nosso 

cotidiano (GIARD, 2011, p. 264). 

Amar e comer são sinônimos em vários momentos da ficção amadiana. Para 

Sant´Anna, especialmente em Gabriela, Cravo e Canela e Dona Flor e seus Dois Maridos, ―o 

cozinhar e o amar são duas atividades complementares, uma vez que D. Flor e Gabriela são 

imbatíveis, tanto na cozinha quando na cama‖ (SANT´ANNA, 1984, p. 30).  

O comentário de Sant´Anna é ratificado pelos pensamentos conflituosos de Nacib 

quando está indeciso em casar ou não com Gabriela: 

 

E como iria continuar o bar sem os doces e os salgados de Gabriela, sem o 
seu sorriso diário, sua momentânea presença ao meio-dia? E como iria ele 

viver sem o almoço e o jantar de Gabriela, os pratos perfumados, os molhos 

escuros de pimenta, os cuscuz de manhã? E como viver sem ela, sem seu 
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riso tímido e claro, sua cor queimada de canela, seu perfume de cravo, seu 

calor, seu abandono, sua voz a dizer-lhe ‗moço bonito‘, o morrer noturno nos 

seus braços, aquele calor do seio, fogueira de pernas, como? E sentiu então a 
significação de Gabriela. (AMADO, 2005, p. 167 - 168) 

 

Observa-se, dessa forma, que a associação comida / sexo, tema recorrente da arte e da 

literatura através dos tempos, que Amado reutiliza de modo específico e ideologicamente 

marcado, é também um resíduo de outro elemento básico da cultura popular medieval:  o 

comer e o beber como uma das manifestações fundamentais da vida do corpo grotesco. 

Segundo Pellegrini (2004, p. 81), ―por meio da comida / sexo, as fronteiras são sempre 

ultrapassadas num sentido positivo e favorável ao corpo, que triunfa sobre o mundo e seus 

limites, carnavalizando-os‖.  É por essa razão que Gabriela e Nacib voltam a ser felizes juntos 

quando o árabe deixa de lado o ciúme e as amarras legais impostas pela sociedade. É devido a 

isso que existem banquetes, almoços, jantares, a que todos comparecem para comer, beber, rir 

e namorar à vontade, impudicamente. É por isso que tristeza e comida são incompatíveis, a 

comida é o triunfo da vida sobre a morte; trata-se de um corpo vitorioso grotesco absorvendo 

um corpo vencido e, em consequência, renovando-se: ―Nesse aspecto, a comida é o 

equivalente da concepção e do nascimento‖ (BAKTIN, 2010, p. 247), que derivam do sexo. 

Assim, tem-se um trinômio básico: sexo / alimento / vida, cristalizado constantemente no 

romance em questão.  

  

Considerações Finais  

 

Reconhecemos, logo, que os aspectos da representação do grotesco observados no 

romance em análise são resíduos da mentalidade medieva, cristalizados na escrita de Jorge 

Amado. Assim, é possível estabelecer uma ligação entre o imaginário nordestino e os 

substratos mentais do homem medieval no que respeita ao grotesco. 

 Dessa maneira, os aspectos residuais do corpo grotesco feminino e a relação 

comer/amar presentes em Gabriela, cravo e canela representam os modos de pensar de uma 

Idade Média distante, que permanecem atuais, apesar de terem passado por uma hibridação 

cultural e pelo processo de cristalização, para adaptar-se ao espaço nordestino. Ou seja, a 

concepção sobre o grotesco continua, em sua essência residual, arraigada na mentalidade, e é 

partilhada por tempos e espaços diversos, fazendo com que o ser humano dos dias atuais se 

compreenda melhor a partir de seu encontro com o homem medieval. 

 Faz-se evidente, então, que o grotesco e o carnaval amadianos com toda carga 

simbólica presente no sexo e na comida apresentam-se como resíduos desses mesmos 
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elementos   fundamentais da cultura cômica e popular medieval, cujo sentido coletivo e 

público disseminava-se igualmente por todas as suas manifestações, conforme analisou Baktin 

(2010). 
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Introdução  

 

Torna-se cognoscível percebemos que a literatura pode surgir, num sentido amplo, 

como uma das formas mais cabais para retratar e coadunar a vida humana. Esta entra em 

contato com liames e querelas sociais, assim como, íntimos. Destes pode sustentar-se e 

dialogar-se para influir na concepção do outro. Pois ela viabiliza um (des)prender de nosso 

olhar rotineiro da vida e assente de pensar, cogitado pelo eu e no outrem. Ensinando-nos pelo 

elo discursivo, resignificativo e transformador da obra em filtrar um olhar 

empático/emocional que nos desconcerta/liberta por intermédio da ficção com seus insólitos 

detalhes (COMPAGNON, 2009). Desse modo, todos estes elementos em consonância com 

outros aspectos que são cingidos na teia literária podem ser perceptíveis, de alguma maneira, 

no âmbito do cenário da literatura regional, seja ela: potiguar, paraibana, cearense e outras, ao 

propiciar em suas entrelinhas traços que a demarcam e expressem sua representatividade 

sócio-histórica. Ressaltamos que dentre os estados supracitados anteriormente, vamos ater o 

nosso olhar lacônico ao primeiro.  

Neste sentido, ao direcionarmos nossa atenção para as produções artísticas do Rio 

Grande do Norte, em especial a literatura, percebemos que existem obras ensejosas e 

produtivas que evidenciam a importância dessa arte em si, além de valorizar a identidade do 

povo potiguar. Contudo, o árduo acesso as obras pioneiras produzidas no estado e os dados 

biográficos acerca de certos autores acabam por se encontrarem escassos e com isso, dificulta 

a sua difusão e reconhecimento, cabendo frisar que esta lacuna também pode ser identificada 

em outras regiões. Diante dos escritores dessa área, a estudiosa citada abaixo apresenta um 

sucinto levantamento, ao elencar:  
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Nomes como Auta de Souza, Ferreira Itajubá, Zila Mamede, José Bezerra 

Gomes, Luís Carlos Guimarães e Jorge Fernandes, para citar alguns nomes 
de outras épocas. Mas também nomes como Moacy Cirne, Iracema Macedo, 

Diva Cunha, Antonio Francisco, Marize Castro e Iara Maria Carvalho, para 

fazer referência a alguns dos tantos nomes da atualidade. (SANTOS, 2015, 

p. 54)         
 

Nesse sentido, os autores acima citados e entre outros corroboram para demarcar a 

existência das escritas Norte-rio-grandense e esta imagem, seja ela, na categoria masculina ou 

feminina emite um realce importante para essa região. Também encontramos a assiduidade na 

poesia, romance, conto e outros gêneros que compõe a literatura e que ganham destes e 

auxiliam por apresentar/retratar um legado para a nossa cultura a nível nacional. E dentre 

esses inúmeros intelectuais vamos nos ater em especial à poetisa, escritora e 

biblioteconomista Zila Mamede, que envereda por olhares de assentimentos positivos de 

estudiosos e da crítica com enfoque na área.  

Posto que esta investigação de olhar acerca da autora supracitada expressa não só um 

dos vários temas abordados em sua escrita, do mesmo modo que subsidiará para uma melhor 

visão, propagação e difusão cooperativa do reconhecimento de seu trabalho que ecoa de 

grande valor aos estudos literários. Cabe frisarmos que vamos nos apoiar na releitura de uma 

de suas poesias e não nos aprofundaremos minuciosamente em sua vida particular e tampouco 

em aspectos da sua vida financeira. 

Neste sentido, O presente trabalho tem como objetivo, a partir da leitura do poema 

―Ode às secas do Nordeste‖, da escritora Zila Mamede, identificar traços constitutivos de uma 

identidade (BAUMAN, 2005) sertaneja. Para tanto, procuramos investigar elementos textuais 

e poéticos ―voltados‖ aos anseios, carências e problemas da terra, do homem e da realidade 

sertaneja contidos na obra. Sem perder de vista o objetivo da leitura, faz-se importante 

destacar, no plano bibliográfico, outros elementos constitutivos da obra mamediana, a 

corroborar com o tema aqui discutido. Com base na noção de forma, a partir de uma 

organização estrutural da lírica, conforme indica Candido (1989), os recursos temáticos, 

linguísticos e estéticos do texto literário aparecem configurados como representação social do 

mundo a que se reflete. Posto que, tais aspectos coadunam e articulam-se, concatenados por 

uma coerência interna captados pelo intérprete neste rastrear de analogias significativas 

(BOSI, 1996). Desse modo, a leitura aqui proposta busca viabilizar um resgatar/perceber de 

valores hierárquicos ao pontuar a desigualdade social (o poder aquisitivo pela ótica dominante 

e os ―desamparos‖ econômicos na construção histórica dessa região). Possibilita-se, enfim, 
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viabilizar, como resultados, entender alguns contrapontos subjacentes entre o homem da 

cidade e o homem do interior na valorização telúrica das marcas identitárias entre ambos. 

Nosso estudo se dá a partir da coletânea de poemas intitulada Navegos (1978), posto 

que este é o corpus e cerne que abarca a poesia supracitada, que vem amalgamar grande parte 

de suas poesias publicadas, ou seja, é o ajuntamento em uma única edição dos livros 

anteriormente publicados (Rosa de Pedra, Salinas, O Arado e Exercício da Palavra. Com a 

adição do Corpo a Corpo), e reunidos num único volume. 

O livro, em uma visão ampla, abarca poesias que viabilizam elementos memorialistas 

de sua infância e família, além de abordar aspectos instigantes acerca do mar, da terra; formas 

do sertão nordestino e outros. A obra nos proporciona grande contribuição as letras nacionais, 

sendo até mesmo reconhecida por um dos mais consagrados intelectuais do país, Carlos 

Drummond de Andrade, ao expressar sua admiração: ―Confesso que eu não conhecia o 

navegos (ê), que não é só popular, mas também clássico: está em Felinto Elísio, segundo me 

informa o dicionário de Landelino, Pois é! Ou esse livro sai ou eu declaro guerra ao Rio 

Grande do Norte, país a quem eu quero bem porque é terra de você‖ (GALVÃO, 2005, p. 

145). A alusão feita pelo poeta retrata a produtividade que esta emite ao estado. Aliás, este 

livro repercute as aventuras líricas e sua maneira de velejar pela vida. Ao pincelar o seu 

cotidiano em diálogo com marcas culturais do nordeste que navegam neste paradoxo das 

palavras em caminhos ainda a serem explorados e (des)cobertos pela fecunda teia crítica 

literária.  

Salientamos que nosso estudo toma como base a obra acima citada e permite a 

convocação das teorias necessárias para o encadeamento da discussão pretendida. Neste 

contexto, a leitura aqui proposta, está composta por dois momentos fazendo-se por intermédio 

de releituras a partir do poema ―Ode às secas do Nordeste‖, que estão agrupadas à obra 

literária e a natureza teórica. Temos assim, inicialmente, um olhar introdutório, panorâmico e 

sintético acerca de algumas características da poesia e o segundo momento da análise desta, 

ao elencarmos elementos que coabitam o cenário do sertão elucidado por Zila Mamede. 

Todos esses requisitos são examinados com a releitura da poesia que será o condutor da 

discussão.   

 

O espaço viabilizado na poesia 

  

O gênero poema possui uma gama de possibilidades de leituras que podem ser 

interpretadas neste campo literário para uma ótica subjacente e desconcertante. Ao demonstrar 
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um invitamento no leitor em seu ato de ler para resgatar imagens, em seu jogo sonoro; e 

instigar em sua estrutura lexical e constituída para se fazer o olhar poético das construções das 

palavras. Uma vez que cada palavra viabiliza um sentido em consonância com os demais 

períodos, pontuações e orações que desencadeiam-na para a interpretação.  

O analista pode prosseguir de maneira gradual e culminar num desempenho de que 

―explicar quer dizer desdobrar, estirar o que está enrolado, explicar o que está implícito. 

Tarefa qu1e requer o uso dos conceitos claros e distintos [...]. Para tanto nada no poema deve 

ficar obscuro, lacunoso‖ (BOSI, 1996, p. 19). A perspectiva de explicar refere-se a uma 

análise minuciosa acerca de elementos que podem trazer traços e conexões que corroboram 

para o entendimento do texto em sua semântica. Como também, de nos encaminhar para um 

possível entendimento de forma subjacente acerca dos sentimentos de quem os compõe e até 

familiarizar-nos. Em consonância o estudioso perpassa, (CLARO, 2005, p. 107 apud NETO, 

1981, p. 15) ―...em vez da palavra coisa, passa-se à palavra-energia; o poema é um produto 

animado, capaz de ser manipulado pelo próprio leitor. A palavra escrita continua, mas a 

questão está no significado, através de alterações provocadas por recursos linguísticos‖. 

Assim, a poesia viabiliza enveredar pelas hastes da estética, da arte, da musicalidade sonora 

ecoada em sua leitura. Também, pode ser entendida como uma manifestação, investigação e 

reivindicação sócio-política, cultural e reflexiva acerca de um momento histórico.  

O autor com a sua obra, a qual pode ser dialogada com o conhecimento 

empírico/acadêmico do leitor numa configuração mútua. Incorporam-se para viabilizar a suas 

entrelinhas um rompimento do cotidiano e (des)cortinar da conduta humana encontrado neste 

―mar‖ de palavras e significações. Conforme o autor complementa: ―O objetivo dos poetas, 

pois, é ‗dizer verdades‘, mas de maneiras necessariamente complicadas pelo ‗paradoxo de 

palavras‘. [...] e uma vez que a escrita da poesia é um ‗feito‘ – um processo de exploração e 

descoberta –  as verdades ditas são de um tipo especial‖ (HAMBURGER, 2007, p. 56).  

Neste sentido, ela permite entender e traçar olhares insólitos em nossa análise para 

conflitos íntimos que possibilitem associá-los ao autor e que podem dialogar com leitor. Do 

mesmo modo que apresentar querelas sociais e culturais daquele contexto delimitado em que 

são atrelados e integrados pela lírica. A fim de que as categorias autor, leitor e obra entrem em 

consonância e possibilitem (re)formular/demarcar análises interpretativas ajustados pela obra 

(CANDIDO, 1989), como também, expressar marcas de tradições de um povo, hábitos 

condizentes daquela população e costumes típicos de seus moradores com suas 

peculiaridades, que os fazem característicos de sua localidade. Desse modo, a poesia 
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engendra-nos a uma concepção paradoxal no convívio humano, posto que esta pode retratar e 

amalgamar desde o mais ínfimo elemento involuntário ao mais íntimo sentimento.                    

  

Retratos líricos de um sertão mamediano 

 

A escritora Zila da Costa Mamede nasceu no sítio Nova Palmeira em 1928, no Estado 

da Paraíba - PB, filha de Elydia Bizerra Mamede e de Josaphat Gomes da Costa Mamede. No 

ano de 1942 a sua família muda-se para Natal-RN por motivos de trabalho em que seu pai 

passa a atuar na base Aérea de Parnamirim-RN e os demais vão a morar na capital do estado 

do RN. Em entrevistas e declarações Zila se considera genuinamente do Rio Grande do Norte, 

onde vive grande parte de sua história, e desse modo logo demonstra seu pioneirismo no 

âmbito poético, social e intelectual e se expressa como uma das muitas mulheres que vieram 

para contribuir num acréscimo pertinente ao Rio Grande do Norte e alicerçar seu ―retrato‖ de 

escritora na literatura deste Estado. Vale salientar que ela foi a primeira mulher da região a 

fazer um mestrado em biblioteconomia, constituindo a primeira turma de pós-graduação nesta 

categoria pela Universidade de Brasília - UNB. Além disso, desempenhou a função de 

Auxiliar da biblioteca do Instituto de Matemática Pura e Aplicada do Conselho Nacional de 

Pesquisa – CNPq (1955), prestigiada como membro do Conselho Estadual de Cultura do 

Estado do Rio Grande do Norte (1960), e homenageada pela a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte - UFRN campus central, ao dar a biblioteca seu nome: Biblioteca Zila 

Mamede. 

Assim estas são algumas das muitas exitosas contribuições que a tônica autora 

coabitou e evidenciou-se em espaços que antes apenas o crivo masculino firmava-se. Neste 

contexto, percebemos como a sua figura possui uma importância díspar para não somente ao 

estado, como também, ao país em que esta transgride da ótica de seus poemas e ecoa em sua 

conduta de vida, de ser mulher ao quebrar com estas amarras ideológicas centradas no 

patriarcalismo. Desse modo, expressa uma relevante participação para destacar, diversificar e 

fortalecer o cenário feminino.   

Dentre as diversas fortunas líricas construídas pela autora, iremos abordar de maneira 

minuciosa a poesia intitulada ―Ode às secas do Nordeste‖, que é constituída por uma lírica de 

11 estrofes, as quais possuem em cada conjuntura rimas mistas (misturadas) que vão desde 2 

versos, 6 versos a 14 versos, apenas para citar alguns aspectos estilísticos acerca da 

estruturação desta. Tal poema possui, uma relevante crítica aos aspectos delineados ao 

sertanejo seja em sua ―herança‖ para a luta braçal no campo e itinerância para a cidade 
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grande, a qual se encontra, na concepção de muitos, de espaços prolíferos e oportunidades 

plausíveis para o homem crescer profissionalmente; além de um cognoscível olhar voltado a 

desigualdade social que podem ser acarretadas por intermédio das fendas econômicas e 

políticas as quais geram a dualidade (dominador/dominado, rico/pobre).  

O texto possibilita percebemos também descrições típicas de elementos que coabitam 

o cenário nordestino (social), como exemplo: paus-de-arara, angu, cacimba, carros-de-boi, 

casa de taipa, sodoro, pé de milho-em-pendão. Tais aspectos compõem e coabitam as 

entrelinhas deste poema Mamediano.  

Desse modo, as diferenças sociais podem estar presentes numa concepção subjacente, 

em um primeiro olhar, para o uso das palavras ―norte e sul‖, as quais são usualmente em sua 

primazia encontradas no decorrer do texto. Estas podem apresentar o favorecimento a um 

(sul) e desfavorecimento ao outro (norte), estes termos são elucidados e por nós interpretados 

a partir das menções pautadas pela autora. Assim, entendemo-los configurados numa ótica 

destoante ao apresentarem valores distintos entre si, os quais são envolvidos ao cenário rural 

no que concerne ao norte e urbano ao sul. Conforme a passagem aduz:  

 

Na estrada norte era noite 
na estrada sul era dia  

Em todo o Sertão queimado 

Que diferença fazia 

se o sol nascesse de noite  
se a lua enchesse de dia? [...] 

               

- O resultado era o mesmo 
em cada boca vazia 

cada estômago encolhido  

cada pá de terra esguia  
cada enxada que cavando 

só pedra e fome trazia:  

nem grão cozido ou farinha 

fumo angu mel-rapadura 
molambos que os lombos toscos 

cobrir do calor não vinham  

 
A estrada norte nem sabe 

se a estrada sul vai levando  

o arrastar das boiadas 

(descaminhadas, perdidas) 
os paus-de-arara vendidos 

aos graúdos latifúndios [...] 

 
(MAMEDE, 1978, p. 19)  

 

Neste sentido, na primeira estrofe é possível percebermos que a autora se utiliza de um 

eu-lírico que alude a uma desolação coabitada no enveredar dos termos ―norte era noite‖ 
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referenciado a uma ótica nortuna, ambiente sem esperança ou sem qualquer perspectiva de 

chances para os que lá convivem. Contudo, no ―sul‖ que pode ser referenciada a capital, a 

qual pode apresentar um caminho para se ter sinais confortáveis e vista como um refúgio para 

muitos que acaba por ser subentendida na camada do dia, ou seja, retratado num caráter 

opimo que há desenvolvimento/instabilidade e esperança. Estes dois lados apresentados nos 

dois primeiros versos interpenetram-se e dialogam-se. Para uma percepção de que, 

independente deste feito, no sertão não se dará importância, pois este contexto convencional 

continuará a cingir a vida destes.  

Posto que, o texto permite encontramos em seguida, uma figura de linguagem 

denominada paradoxo, que como de praxe, une elementos destoantes em uma mesma frase, 

período e neste caso verso, conforme o trecho perpassa ―Na estrada norte era noite/ na estrada 

sul era dia [...] se o sol nascesse de noite/se a lua enchesse de dia? (MAMEDE, 1978, p. 19)‖. 

Também, este oximoro possibilita-nos quando em consonância com a partícula condicional 

―se‖ fazer uma possível interpretação. Mesmo que uma ocorrência no campo sertanejo venha 

ou não se suceder, se decorrer conforme o trecho supracitado, possibilitando nos entender 

que, o ―sol‖ independente de sua função fosse remanejado para o turno da ―noite‖ e vice-

versa. Este retrato do Sertão continuaria a refletir as privações e problemas da terra. Desse 

modo, esta subárea regional interiorana permaneceria na mesma situação, ou seja, a ótica da 

lamúria e míngua vista neste cenário e amalgamada na realidade pelo sujeito telúrico com o 

seu espaço geográfico escasso a vastos períodos de temperaturas elevadas teriam os mesmos 

resultados. 

Assim sendo, podemos entender que tais premissas vistas ―Em todo o Sertão 

queimado‖ (MAMEDE, 1978, p. 19), podem andar lado a lado, como também, se inverterem 

e nada inovariam para a sua típica configuração de isolamento, solo rachado e olhar ínfimo 

(queimado) alusivo ao retrato deste sertão, que acompanharia o homem sertanejo em seus 

deslocamentos e extravios.  

Aliás, esta colocação acima citada da voz poética acerca do sertão seguido deste 

adjetivo ―queimado‖, pode nos fazer retratar um olhar que vai além da concepção de seca 

climática. Indo também ao encontro do sentimental, da falta de emoções destes; do ―torrado‖ 

valor financeiro ao ter este uma imagem ―desprotegida‖ de regalias não direcionadas aos 

pobres em sua constituição histórica. Porém com prerrogativas aos políticos desta região que 

são estendidas nas grandes massas. Com isso, na primeira estrofe no final do último verso a 

voz do poema usa a interrogação que pode ser interpretada para uma crítica que alfineta esta 



ISBN: 978-85-732-0158-1 

1563 

 

situação carente, assim como, ecoa para uma reflexão acerca do como o cenário nordestino 

coaduna-se de contrastes e emblemas.  

Nesta segunda estrofe podemos notar uma escolha da autora que recorre a um eu-lírico 

para apontar uma determinada característica do sertão. Em outras palavras, ela utiliza termos 

que podem aludir a uma carência alimentícia, um vazio remetido à desnutrição como um dos 

semblantes ecoados na imagem do sertanejo. Desse modo, o fragmento expressa ―O resultado 

era o mesmo/ em cada boca vazia/ cada estômago encolhido/ cada pá de terra esguia/ cada 

enxada que cavando/ só pedra e fome trazia [...]‖ (MAMEDE, 1978, p. 19). Uma vez que, o 

uso da enxada pode ser entendido como uma metáfora sobre o sertanejo em seu ofício na roça, 

aliás, um olhar mais atento acerca deste exaustivo trabalho e excessiva necessidade para se 

extrair ou conseguir comida. Contudo, o que colhes é apenas um infindável desejo áspero.  

Salientamos que a voz na poesia recorre de aspectos alimentares que são condizentes 

ou comuns com seu âmbito, os quais podem ou deveriam pelo menos saciar ou sanar essa 

dificuldade tão desagradável. Como exemplo, a voz poética elenca: ―angu, mel-rapadura, grão 

cozido‖, mas tais presenças configuram-se como inexistentes para a sua realidade. Assim, não 

se fazem cogitados a mitigar esse ―calor‖ (fome); essa lacuna é apenas preenchida por pedras, 

ou seja, pela dureza fendida e habitual deste solo, visto que ―cobrir do calor não vinham‖. 

Mediante ao exposto, o autor pontua em consonância a condição (des)humana identificada 

nestes ao ser cingida por múltiplas imagens que os sertanejos convivem em ― um quadro que 

em diversos momentos da biografia do semiárido chega a ser assustador: migração 

desenfreada, epidemias, fome, sede, miséria.‖ (BARRETO, 2009). Estas ocorrências afetam, 

grande parte, desta camada popular e traduzem uma lacônica visão oprimida de seus 

moradores. Das quais a subalimentação, conforme foi pontuado pelo eu lítico, torna-se um 

dos aspectos latentes a coabitarem no cenário nordestino.       

O esboço nordestino referido pela autora que utiliza de um eu lírico na estrofe abaixo 

pode ser aludido ao tráfego dos nordestinos, neste caso aos residentes daquela região cingida 

por querelas sociais. Por intermédio destes deslocamentos, eles acabam por serem 

retratados/vistos como animais. Uma vez que estes sertanejos não possuem, na maioria dos 

casos, instrução escolar e formação básica, nem condições dignas e meritórias para 

permanecer nestas localidades por muito tempo devido a carência geográfico-hidrológica e 

econômica. Além de serem tratados num aspecto animalesco e dominador posto que, não é à 

toa a voz da poesia recorrer dos termos: ―[...] o arrastar das boiadas/ (descaminhadas, 

perdidas)‖ (MAMEDE, 1978, p. 19), que sintetizam o que já foi acima elucidado ao poder se 

referir aos moradores oriundos do sertão.  
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Neste contexto, esta grande massa que quando é ―tocada‖ por terra num olhar 

esperançoso, afim de que consigam encontrar um trabalho, muitas vezes, conseguem-no de 

modo braçal e em tempo integral. Contudo, num olhar gradativo esses encargos acabam por 

consumi-los e os desgastando desumanamente. É válido ressaltar que estes sujeitos ecoam por 

uma identidade fragmentada que é deslocada por ―estruturas estatais, as condições de 

trabalho, as relações entre os estados, a subjetividade coletiva, a produção cultural, a vida 

cotidiana, e as relações entre o eu e o outro‖ (BAUMAN, 2005, p. 11). Todos estes elementos 

cogitados sejam de maneira explicita ou implícita colaboram para compor este quebra-cabeça 

sertanejo de lutas. Assim, tais deslocações feitas por eles não têm um endereço certo de 

circulação e passam a percorrer estradas clandestinas ao serem levados em paus-de-arara1até 

chegarem ao sul. Em grande parte dos casos sem ao menos saberem seu real paradeiro ou se 

terão estabilidade financeira e residencial.  

Desse modo, toda esta discussão desencadeada acima, também é percebida no trecho a 

seguir:  

 
Estradas (capões do Norte) 

Carreadas para o Sul 

Varrendo o chão do Nordeste 

(sob o Cruzeiro do Sul) 
Do povo crente da terra 

Da gente aferrada ao chão 

Que vira bicho-sem-alma 
No toldo de um caminhão 

Fugindo da morte-fome 

Do sodoro, fava-brava 

Da lama em que torna a água- 
Sede-morte do Sertão 

(MAMEDE, 1978, p. 20)  

 

Podemos notamos pelo trecho acima que estas ―estradas‖ viabilizam para entendê-la 

como caminhos incertos a serem percorridos. Que os nordestinos deslocam-se em grande 

número ao deixar aquele ―chão‖ sem quase ninguém para coabitá-lo, numa concepção quase 

que unânime. Aliás, este povo envereda em condições sub-humanas quase vistos como 

―bicho-sem-alma‖, largados em desamparos ao serem amontoados na superfície de um 

caminhão num intento para distanciarem-se das mazelas que os afligem naquele contexto 

regional. Uma delas, como propício de seu ecossistema, é a ausência de chuvas, as quais 

afetam para o surgimento de uma típica planta aludida no texto, conhecida como: ―sodoro‖ ou 

                                                             
1 Refere-se a um meio de transporte irregular, característico da Região Nordeste. São caminhões adaptados e 

utilizados durante o êxodo do povo nordestinos para o sudeste do país em busca de trabalho e melhores 

condições de vida. 
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xique-xique que está apta para conviver com esta escassez e pobreza. Contudo, estes 

sertanejos tentam se deslocar deste perfil do ―cacto‖ aludido e buscam ―fugir‖ também da 

―fava-brava/Da lama‖. 

Ao final do fragmento extraído do poema, o eu lírico recorre de um jogo de palavras, 

num caráter especial aos termos ―lama/água-Sede-morte do Sertão‖. Assim é pertinente 

observarmos que esta situação pode ser configurada como uma espécie de lama (sujeira) que 

vem tomar a forma de água.  Que pode ser subentendida numa retratação acerca do cenário de 

calamidade e descaso em que se encontra esta região desprovida de paridades num retrato em 

que a falta de água toma rumos para propiciar na fuga destes sertanejos. Aliás, um cenário de 

seca que transgride este bioma e que pode ser estendido também a um problema desvalorativo 

de cunho político. Assim como, este trecho ―Da lama em que torna a água-Sede-morte do 

Sertão‖ pode nos remeter a outro olhar e direcionar também a um desfecho de abandono ou 

esquecimento (governamental, sócio-político) para o ambiente nordestino. No qual 

conseguimos emergir em sua poética uma ótica acerca da desigualdade social e estorvamento 

de verbas. Ao poder ser associada para uma concepção intrínseca de anonimato tanto aos seus 

habitantes como ao setor nordestino que ecoam na ―sombra dos gastos/ todos os joãos, as 

marias/ [...]‖ estes nomes aludidos pela voz da poesia podem projetar e representar inúmeros 

sertanejos engendrados num cenário ínfimo e desacreditado.  

Cabe frisar que a seca não é demarcada como a fundamental causa ou único elemento 

motivador desta aflição/descaso, mas como um dos elementos que coabitam a área e 

subsidiam para a ocorrência de conflitos maiores em que muitos se ―aproveitam‖ deste 

fenômeno social e se beneficiam. Tal benefício é visto por muitos patrões que se desfrutam 

destas lacunas e recorrem de ações ilícitas e proveitosas para si. Uma vez que, grande parte 

destes moradores não possuem uma renda fixa e convivem em um subtipo abusivo de 

interesses ou favores.  

Neste sentido, quando estes são pertencentes de um perfil de ―empregados‖ ou 

subordinados aos coronéis ou homens com elevado poder aquisitivo. Acabam por estarem 

sujeitos a eles e aos seus mandados/mandatos e ecoam para uma ótica dominativa do poder 

político, os quais ficam supervisionados ao voto de cabresto. Uma ação de âmbito político 

usual nos campos interioranos alusivos aos tempos do coronelismo que utiliza da compra de 

votos como uma abertura para obter ―benefícios‖.   

Assim sendo, podemos notar que a voz da poesia em suas entrelinhas pode fazer uma 

lacônica menção a este feito acima elucidado que ―O homem-Nordeste em fuga/em desespero 

de cão/ parte em busca de ocidentes/ (geografias de eleição/ dos votos encurralados/ da ceifa 
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da votação) [...]‖ (MAMEDE, 1978, p. 21). Os quais podem vir a coadunar-se para este 

―controle‖ colhido na votação e semeado como um dos meios, por vezes, de se obter alguma 

renda mediante a esta situação aflitiva dos sertanejos em contraste pela soberania dos que 

estão na classe alta.  

 

Conclusão  

 

Nessa linha de pensamento, a análise foi realizada de maneira concisa, pois nos 

atemos em captar algumas das perspectivas acima já elencadas e encadeadas no decorrer de 

nossa releitura acerca desta poesia. Mediante esse respaldo teórico-analítico, sabe-se que as 

produções literárias de Zila Mamede transgridem as perspectivas de uma materialidade 

simples no campo da investigação da obra, tornando-se assim um acréscimo não só para a 

literatura do estado, como também para o espaço que coabita no cenário intelectual feminino. 

Compreendemos como plausível observar a arquitetura feita pela autora ao utilizar o eu lírico 

para apontar alguns aspectos acerca da vida retratada no nordeste com retoques líricos em que 

a poesia decorre. Notamos traços ―em parte, da precária condição de vida no Nordeste 

brasileiro; não é de se estranhar, portanto, que a maioria das cenas de miséria se passe nos 

campos do sertão (como em ‗Ode às secas do Nordeste‘)‖ (PINHEIRO, 2010, p. 96). 

Conforme o estudioso destaca este poema possibilita captar vários aspectos que esboçam a 

nordeste em suas mazelas e conflitos sociais coadunados em seu crivo histórico nesta região. 

Desse modo, reiteramos pela indagação feita pelo eu lírico ―Na estrada Norte, só noite./ Nessa 

estrada, quando, o dia?‖, quando as intervenções cabíveis serão investidas para esta região 

camuflada ou esquecida pela ótica dominante; quando as oportunidades emergirão para que 

não haja esta dessemelhança regional e inverta esta conjuntura destoante.  

Portanto, o presente trabalho teve como objetivo, a partir da leitura do poema ―Ode às 

secas do Nordeste‖, da escritora Zila Mamede, identificar traços constitutivos de uma 

identidade sertaneja. Para tanto, investigou-se elementos textuais e poéticos ―voltados‖ aos 

anseios, carências e problemas da terra, do homem e da realidade sertaneja contidos na obra. 

O estudo realizado não se conclui, pois o intento por nós elucidado não envereda em uma 

única linha de pensamento e está em continua ampliação, basta direcionar a vertente.   
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Introdução  

 

Os romances, ora em estudo, apesar de estarem inseridos em períodos literários 

distintos, não foram escolhidos ao acaso. Constituem obras de teor regionalista de singular 

importância para a Literatura Brasileira. Inocência, de autoria do Visconde de Taunay, 

publicada em 1872, é uma das obras referenciais da estética romântica, embora parte da 

crítica o aponte como um romance de transição do Romantismo para o Naturalismo. Foi 

escrito em um período no qual o país passava por profundas transformações, por conseguinte 

à ―[...] vinda da Família Real Portuguesa, acompanhada por parte da corte e do 

funcionalismo‖ (CANDIDO, 1999, p. 35). Fato que ocasionou um grande progresso social, 

político e cultural para o Brasil e resultou na sua Independência em 1822. 

Os traços apresentados no Romantismo e Naturalismo, evidenciam a tendência do 

regionalismo, que não se manifestou apenas nesses períodos, mas também –como iremos 

constatar adiante – em outros momentos da história do sistema literário nacional. Assim, a 

descrição da natureza, a terra, o interesse por costumes e regiões, a figura do sertanejo são 

temáticas recorrentes nessas estéticas. Ainda com relação a singularidade dessa obra, o crítico 

Alfredo Bosi afirma: ―No âmbito de nosso regionalismo, romântico ou realista, nada há que 

supere Inocência em simplicidade e bom gosto [...]‖ (BOSI, 2006, p. 145).  

O outro romance corpus do nosso trabalho, A Bagaceira, de José Américo de 

Almeida, publicada em 1928, é considerada uma obra de grande valor para a história da 

Literatura, pois, segundo assevera Proença (1997) ―abriu nova fase na história literária do 
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Brasil‖, marcando, assim, o início do que viria a se chamar Romance de 30 como afirma 

Dacanal (1982): 

 

Romance de 30 foi a denominação dada – não se sabe primeiro por quem – a 
um conjunto de obras de ficção escritas no Brasil a partir de 1928, ano da 

primeira edição de A bagaceira, de José Américo de Almeida, o qual, como 

está implícito, integra o grupo de autores obviamente qualificados de 
romancistas de 30. (DACANAL, 1982, p. 11) 

 

A geração regionalista de 30 passou a refletir e denunciar os problemas sociais 

inerentes, principalmente, à região nordeste, a exemplo da seca, do êxodo rural, do 

coronelismo, dentre outros. Em A Bagaceira, está nitidamente problematizadas essas 

questões. Dessa forma, observamos que, apesar de situadas em estéticas literárias distintas e 

com um largo espaço de tempo entre uma e outra, as obras em estudo apresentam fatores em 

comum: desenvolvidas em sertões rurais em que a sociedade patriarcalista vigorava, deixam 

explícita a condição social imposta as mulheres sertanejas em ambas as épocas, século XIX e 

XX, períodos em que a figura feminina era obrigada a seguir silenciada e submissa aos 

códigos sociais vigentes.  

No entanto, para este momento, pretendemos focalizar nossa análise na questão dos 

estereótipos representados pelas personagens femininas das obras, buscando mostrar que uma 

apresenta o perfil de mulher anjo: ―uma espécie de fada [...], cujo poder encantatório reside na 

capacidade de se auto- anular em função dos valores domésticos‖ (MACEDO; AMARAL, 

2005, p. 63), enquanto a outra o de mulher fatal: ―bela, fria e autoconfiante expressa uma 

sensualidade assumidamente autônoma‖ (p. 135). Diante disso, atentaremos para o fato da 

literatura canônica, produzida por autores masculinos, apresentarem uma significativa 

contribuição para a reprodução desses estereótipos na literatura.  

 

A representação da mulher na literatura: algumas considerações sobre o cânone   

 

A literatura, assim como as demais esferas sociais, durante muito tempo centralizou-se 

nas mãos dos detentores de poder, dessa forma, o cânone literário, tido como um conjunto de 

obras-primas que representam uma cultura local, sempre excluiu as mulheres, os negros e 

todos os considerados menos favorecidos socialmente, pois, como é sabido, o cânone em 

geral foi constituído pelo homem ocidental, branco, de classe média/ alta.  

Desse modo, a literatura canônica, marcada, essencialmente, pela escrita de autoria 

masculina, relegou à mulher papéis carregados de estereótipos, ou seja, a figura feminina foi 
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representada como mulher angelical, submissa ou como causadora de discórdias, pecadora e 

imoral.  

No entanto, essas questões passaram a ser problematizadas pela Crítica feminista, 

vertente da crítica literária que dispomos como um instrumento para ler e interpretar o texto 

literário e que de acordo com Zinani (2013):  

 
[...] procura definir o sujeito- mulher; verificar as práticas culturais através 

das quais esse sujeito se apresenta e é apresentado, bem como reconhecer as 

marcas de gênero que especificam o modo de ser masculino e feminino, 
além de sua representação na literatura (ZINANI, 2013, p. 20). 

 

A crítica feminista, especificamente, a corrente anglo- americana, conforme Showalter 

(1994), citada por Zinani (2011) apresenta duas modalidades de crítica centradas na figura 

feminina: a crítica ideológica e a ginocrítica, assim:  

 
A primeira modalidade com caráter revisionista, procura oferecer textos que 

veiculam imagens e estereótipos da mulher na literatura, aproveitando os 

modelos já existentes [...]. A segunda modalidade [...] refere-se a mulher 
como escritora e procura investigar os aspectos pertinentes à produção 

literária, já que apresenta preocupação em identificar a especificidade dos 

escritos das mulheres (ZINANI, 2013, p. 20-  21). 
 

Interessa-nos, por ora, a primeira vertente, que tem como umas das principais 

representantes, segundo Zolin (2010) Kate Millet, cuja a obra Sexual polítics é considerada 

um marco nas análises de textos. As estudiosas dessa vertente, constataram que nas obras de 

autores masculinos, as personagens ficam deixadas em segundo plano, reproduzindo 

estereótipos e papéis, em virtude de apresentarem uma perspectiva e direcionamento 

essencialmente masculino. Consoante isso Lúcia Ozana Zolin (2010) afirma:  

 
[...] as (os) críticas (os) feministas [...] mostram como é recorrente o fato de 

as obras literárias canônicas representarem a mulher a partir de repetições de 

estereótipos culturais, como, por exemplo, o da mulher sedutora, perigosa e 
imoral, o da mulher como megera, o da mulher indefesa e incapaz e, entre 

outros, o da mulher como anjo capaz de se sacrificar pelo os que a cercam. 

Sendo que à representação da mulher como incapaz e impotente subjaz uma 

conotação positiva; a independência feminina vislumbrada na megera e na 
adúltera remete à rejeição e à antipatia (ZOLIN, 2010, p. 170). 

 

Ainda refletindo sobre esta questão, a autora aponta algumas das obras literárias 

canônicas da literatura brasileira e portuguesa que apresentam personagens femininas 

seguindo os estereótipos citados, a exemplo de Lucíola, de José de Alencar, em que a 

personagem Lúcia transita da inocente à prostituta imoral, encarnando-se em mulher-anjo; 

Dom Casmurro, em que Capitu é uma sedutora imoral e dissimulada; Amor de Perdição, em 
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que a personagem Teresa ―encarna a mocinha indefesa afastada do seu grande amor [...]; em 

O Primo Basílio, Eça de Queiroz põe em cena a megera chantagista, na pele de Juliana, e a 

adúltera imoral na pele de Luísa‖ (ZOLIN, 2010, p. 170).  

Diante do exposto, nota-se que, a crítica feminista de cunho revisionista ao examinar 

as figuras femininas na literatura canônica apontam que essas representações repletas de 

estereótipos tratam- se de construções sociais que foram edificadas ―não necessariamente por 

seus autores, mas pela cultura a que eles pertencem, para servir ao propósito da dominação 

social e cultural masculina‖ (ZOLIN, 2010, p. 170).   

  Naquilo que concerne ao foco do nosso trabalho, lembramos, segundo a visão de 

Miridan Falci sobre a mulher do Sertão, que:  

 

Mulheres ricas, mulheres pobres; cultas ou analfabetas; mulheres livres ou 
escravas do sertão. Não importa a categoria social: o feminino ultrapassa a 

barreira das classes. Ao nascerem, são chamadas ―mininu fêmea‖. A elas 

certos comportamentos, posturas, atitudes e até pensamentos foram 
impostos, mas também viveram o seu tempo e o carregaram dentro delas 

(FALCI, 2010, p. 241). 

 

Assim, vítimas de uma sociedade patriarcal, as mulheres, eram vistas como seres 

incapazes de exercer qualquer função na sociedade, consideradas mulheres- objetos, desde do 

seu nascimento, já estava decretada a sua total submissão ao poder masculino, logo, cabiam a 

elas apenas a função de procriar, cuidar da família e do lar; o casamento, que nessa época era 

contratual, era apenas mais uma imposição destinada à mulher.  

 

Mulher anjo e mulher fatal: os estereótipos femininos representados nas personagens 

Inocência e Soledade    

 

Inocência: ―uma pombinha do céu‖ 

 

Inocência, protagonista do romance homônimo, é apresentada aos leitores como uma 

moça de dezoito anos, bonita, tímida, ingênua, ou seja, traz em sua composição características 

típicas da mulher-anjo: a mulher idealizada, pura, frágil. Como podemos confirmar no 

seguinte trecho: ―— Pobrezinha...Por esta não há de vir o mal ao mundo...é uma pombinha do 

céu...Tão boa, tão carinhosa!‖ (TAUNAY, 1996, p. 54). 

Descrita como ―uma pombinha do céu‖ (1996, p. 54), ao principiar da narrativa 

aparece doente, sofria de sezão (malária), por esse motivo foi permitido que Cirino, viajante 

que caminhava pelo sertão mato-grossense e se dizia médico, entrasse em seus aposentos com 
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o objetivo de cuidar da sua saúde. A partir desse encontro surge o amor impossível entre os 

dois, uma vez que a personagem estava prometida a casar-se com outro. Dessa forma, é 

através desse acontecimento que o narrador apresenta a personagem como uma moça de 

beleza deslumbrante, singela e meiga:  

 

Apesar de bastante descorada e um tanto magra, era Inocência de beleza 

deslumbrante. De seu rosto irradiava singela expressão de encantadora 
ingenuidade, realçada pela meiguice do olhar sereno, que, a custo, parecia 

coar por entre os cílios sedosos a franjar- lhe as pálpebras, e compridos a 

ponto de projetarem sombras nas mimosas faces. Era o nariz fino, um 

bocadinho arqueado; a boca pequena, e o queixo admiravelmente torneado 
(TAUNAY, 1996, p. 57). 

  

 Nota-se, portanto, que a descrição da personagem relaciona-se com a imagem da 

mulher anjo, que, de acordo com Macedo e Amaral (2005) apresenta: ―[...] uma completa 

idealização da figura da mulher como um ser angélico, idealização essa que cristaliza um 

modelo de abnegação, dedicação, auto-sacrifício, passividade e silêncio‖ (MACEDO; 

AMARAL, 2005, p. 63). Esse modelo, típico na maioria das mulheres desta época, salvo raras 

exceções, deveria ser exemplar de passividade e silêncio. Inocência, educada perante os 

códigos impostos em uma sociedade patriarcal, obedece passivamente a todas as ordens ditas 

pelo pai, e, no único momento em que tenta se impor contra um casamento com um homem 

que não amava, logo é reprimida de forma violenta:  

 

Eu?... Casar com o senhor?! Antes uma boa morte!...Não quero...não quero... 
Manecão bambaleou. Pereira quis pôr-se de pé, está doida. E, segurando-se à 

mesa, ergueu-se terrível. –Então, você não quer? Perguntou com os queixos 

a bater de raiva. –Não, disse a moça com desespero, quero antes... Não pôde 
terminar. O pai agarrara-a pela mão, obrigando-a a curvar-se toda 

(TAUNAY, 1996, p. 170). 

  

Era esperada a subserviência, que, na maioria das situações acontecia. Todavia, 

Inocência, apaixonada por Cirino, quebra a situação de obediência, embora o estereótipo 

permaneça. Em um outro momento da narrativa, no qual ocorre um dos encontros às 

escondidas do casal, confirma-se o estereótipo da mulher anjo na fala do próprio Cirino: ―- 

Inocência, exclamou ele notando um gesto de dúvida, nada receie de mim... Hei de respeitá-

la, como se fora uma santa[...]‖ (TAUNAY, 1996, p. 141). 

Como o típico final apresentado nas obras da estética romântica, o desfecho da 

narrativa culmina com a morte do herói romântico. Posterior, ocorre a morte de Inocência, 

fato que podemos constatar a partir do epílogo do livro ―Inocência, coitadinha... Exatamente 
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nesse dia fazia dois anos que o seu gentil corpo fora entregue à terra, no imenso sertão de 

Santana do Paranaíba, para aí dormir o sono da eternidade‖ (TAUNAY, 1996, p. 181). 

Pode- se notar, então, que mesmo após a morte a personagem é apontada como 

―coitadinha‖, pois conservou a pureza do seu amor pela única alternativa que lhe restava: a 

morte. Desse modo, outro aspecto pode ser observado: os romances, em sua maioria, 

mostravam, conforme o código social (completamente patriarcalista) que os amores 

impossíveis eram sempre punidos com a morte. Era quase uma forma de recado muito velado 

às leitoras, de lembrar que a ordem imposta era sempre a que vigorava. Alguns tipos de 

punição como morte e doença, na maioria das vezes a loucura, também fez parte da estética 

do Realismo. 

 

Soledade: ―aquela que nascera para atear fogo por onde passasse‖ 

 

 Soledade, a retirante de A Bagaceira, é apresentada na narrativa como uma mulher 

bonita, branca, chegando a ser azul, audaciosa, com ―olhar de fogo fátuo‖ (ALMEIDA, 1997, 

p 12), caracterizando-se, assim, a típica mulher fatal, dona de uma beleza e sedução que atraía 

os olhares dos homens que a rodeavam. 

 A narrativa inicia-se com a chegada da sertaneja, juntamente com o pai Valentim e o 

irmão Pirunga ao engenho Marzagão. Logo na sua chegada, Soledade atrai Dagoberto 

Marçau, senhor de engenho frio e autoritário – como os demais coronéis daquele período – 

que vê refletida na personagem a figura da sua falecida esposa, como também desperta o amor 

de Lúcio, filho do coronel. 

 Através de um narrador heterodiegético e onisciente, o texto nos leva a compreender 

que a personagem usava de seus principais atributos de mulher sedutora para chamar a 

atenção dos homens. Inicialmente, consciente do seu poder de despertar desejos, Soledade 

insinua-se para Lúcio, que tímido e receoso tenta esquivar-se dela:  

 
Nisto, Soledade abeirou-se dele, sem se fazer sentir, como se tivesse 

poisado de um vôo. Tinha o cabelo molhado. E uma cara... (que cara!...)de 

mulher bonita com raiva[...]. Lúcio acolheu-a com um sorriso só nos lábios e 

continuou a ler (ALMEIDA, 1997, p. 32, grifos nossos). 

 
 Este aspecto dos propósitos de Soledade é constatado em vários outros momentos em 

que se narra os encontros do casal. Fica evidente que a personagem é sempre colocada como 

maliciosa, matreira, aquela que não desiste de seduzir o patrãozinho. Como podemos 

constatar em um outro trecho em que Soledade rasga a foto que Lúcio fingira pintar dela: ―[...] 
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Soledade meteu o retrato no seio e ficou com um ar malicioso, como quem queria dizer: - 

―Vem tirar...‖ (ALMEIDA, 1997, p. 50). Em oposição ao comportamento dela, Lúcio é 

descrito como homem recatado, honesto, inteligente, que prezava a honra sertaneja, se 

comportando como um Brejeiro – atentemos aqui para o fato de que o tipo brejeiro era 

considerado pelos Sertanejos um homem fraco, acomodado – acabando por enfastiar 

Soledade:  

 

Lúcio aconcheou a destra, colheu a água e deu- lha a beber. Ela sorveu-a, aos 
estalidos, com os olhos verdes revirados e ficou churreando os beiços na 

palma da mão tremente. Depois de dessedentada, comi-a de beijos. E ele, 

todo escarlate, contraía os dedos e machucava- lhe a boca sôfrega. 
Forcejava, muito atrapalhado, estancar-lhe o jorro do coração. Soledade 

agastou-se, enfiada: - Brejeiro! Não nega que é brejeiro... (ALMEIDA, 1997, 

p. 71) 
 

Mesmo inclinada a ficar com Lúcio, Soledade é violentada por Dagoberto, no entanto, 

movida pelo desejo de sair da situação miserável em que vivia, pois sabia que podia usar da 

sua extrema beleza como uma forma de recompensar o conforto que nunca possuiu, oculta o 

acontecimento e, tempos depois, passa a viver com o abusador. Ao ser questionada por seu 

pai para saber quem havia lhe desonrado, de forma fria e dissimulada a personagem acaba 

acusando o feitor do engenho como o culpado por sua desgraça: ―Então, ela, desaforada, 

numa afronta monstruosa, confessou: - Pois bem; foi o feitor! Agora quero ver!...‖ 

(ALMEIDA, 1997, p. 96). 

 Esse acontecimento acaba levando o seu pai, Valentim, a matar o feitor e ser preso. 

Ainda é em virtude desse fato que, posteriormente, em uma disputa a cavalos com Pirunga, 

Dagoberto morre: ―Dagoberto, no último alento, expediu um grito fúnebre, como se já 

estivesse sofrendo a dor dos espinhos‖ (ALMEIDA, 1997, p. 123). 

 Assim, percebemos uma construção das passagens do romance de modo a mostrar a 

Soledade como centro de discórdias e fatalidades, causadora da tragicidade presente na obra, 

o que consiste em características próprias da mulher fatal. Como nos afirma Ana Gabriela 

Macedo e Ana Luísa Amaral ao definir esse estereótipo no Dicionário da Crítica Feminista:  

 

Duas das características fundamentais da mulher- fatal são a sua extrema 
beleza e frieza. O facto de estas mulheres manterem uma grande distância 

emocional em relação aos homens que a desejam leva, normalmente, a um 

desenlace trágico. Ou os pretendentes enlouquecem, suicidam-se, arruínam-

se, ou é a mulher que levou os homens a este extremo que é <<castigada>> 
por provocar esta série de situações, encontrando a morte ou a solidão 

(MACEDO; AMARAL, 2005, p. 135) 
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 Diante do exposto, percebe-se que Soledade é uma personagem que encaixa-se na 

categoria das mulheres fatais que têm um fim trágico, pois é apontada no desfecho da 

narrativa, como uma retirante solitária, miserável, que perambula em busca de abrigo na seca 

que assola 1915, com sua beleza totalmente destruída: ―As olheiras funéreas alastravam-se 

como máscara violácea de todo o rosto. Encrespava-se a pele enegrecida nas longas ossaturas. 

E trazia as faces tão encovadas que parecia ter três bocas‖ (ALMEIDA, 1997, p. 141). 

 Além disso, o narrador reforça nitidamente o estereótipo desta mulher interesseira e 

nada angelical, em Soledade, quando Dagoberto explica ao filho os males que uma mulher 

pode causar a sociedade, comparando a personagem com duas ―mulheres-fatais‖: Carlota, 

mulher sertaneja de Pajeú, foi centro de grandes desavenças política e tragédia no município 

de Areia; e Helena, da Guerra de Troia, considerada a responsável pela guerra entre os gregos 

e troianos. 

 

Considerações Finais 

 

A Literatura, de maneira singular, tem o poder de captar os múltiplos aspectos que 

permeiam a sociedade, tal fato possibilita-nos refletir criticamente sobre questões históricas, 

sociais, políticas e culturais. Diante disso, percebe-se que por meio da ficção podemos 

conhecer determinadas épocas históricas e questionar sobre vários fatores, dentre esses, a 

condição social imposta aos menos favorecidos, enquadrando-se nessa categoria, as mulheres. 

As obras em estudo, apesar de inseridas em estéticas literárias de períodos diferentes, 

apresentam sociedades patriarcais rurais, em que o papel reservado à mulher era apenas de 

submissão e obediência. Através da análise nas representações das personagens 

estereotipadas, percebemos que, com ambas, acontece uma repressão, culminando com o seu 

fim trágico. Inocência, que, em toda a narrativa, é descrita como uma mulher anjo, dócil e 

submissa, é levada à morte em virtude do seu amor romântico. Soledade, por outro lado a 

mulher fatal, portadora de discórdias e males, é condenada à solidão, à miséria e a perda total 

de seu poder de sedução e beleza.   

Nesse sentido, podemos na atualidade observar que os estereótipos femininos tanto em 

Inocência quanto n‘A bagaceira, reforçavam na literatura das respectivas épocas o que era 

comum à mulher na sociedade de então. O reforço destes estereótipos e outras afirmações 

próprias da cultura dominante masculina são apontados pela crítica feminista como questões 

que serviram para reforçar o cânone literário como um veículo desta mesma dominação. 

Assim, a revisão feita pela crítica feminista aponta que grande parte da autoria masculina do 
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cânone literário tende a colocar às mulheres em uma posição inferior e com uma imagem 

negativa, sobretudo se a personagem feminina transgredisse, de algum modo, o código de 

conduta vigente ao qual estivesse submissa.  
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Introdução  

 

Dentro das novas tendências contemporâneas de se escrever poesia, é comum de se 

encontrar autores que pelo livre arbítrio poético a eles atribuídos pelo contexto pós-

modernista, e a todas as rupturas pelas quais, essas novas formas poéticas os concederam para 

criar, recriar, ressignificar e moldar a linguagem como uma criança ao brincar com a 

massinha de modelar. Incorporando em seus discursos poéticos, uma elasticidade que ora se 

confunde como uma afronta às canônicas estruturas de se produzir um texto, ora se caracteriza 

como uma transgressão da própria linguagem, entendendo que pelo poder libertador da 

palavra, o ser pode expressar por meio de versos abstratos ou concretos, tudo aquilo que 

incomoda eufórica ou angustiadamente a sua ótica, e necessita transbordar pelo papel para 

conseguir apaziguar esses sentimentos. 

Então dentro dessa gama polifônica de autores contemporâneos, encontra-se o 

alagoano-arapiraquense Marlon Silva, professor das redes municipais e estaduais de ensino, 

poeta e ativista cultural, um dos fundadores do Projeto PAIOL, coletivo artístico que 

ambiciona levar a arte para os quatro cantos da cidade de Teotônio Vilela, agreste alagoano, 

onde Marlon Silva reside desde os idos de 1984 e exerce as suas atividades docentes. Sendo o 

poeta, umas das vozes mais autênticas dessa denominada Literatura Alagoana, que possui um 

lirismo discursivo que intencionalmente busca provocar o leitor para levá-lo a refletir acerca 

da sua própria condição de mundo, agitando as suas percepções mais íntimas.  

Como se encontra no poema Epitelíada, presente no livro Ocre Barro, sexta 

empreitada literária do poeta, que foi contemplada/publicada pelo Programa de Incentivo à 

cultura literária da Imprensa Oficial Graciliano Ramos, em 2017, em Maceió - AL. Livro 

esse que se propõe a discutir nos desdobramentos de seus enredos, as várias facetas que a 

fome exerce na vida do ser humano. A fome por sexo, a fome por justiça, a fome por espaço, 
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a fome por transcendência etc. Sendo o livro de alicerce de barro, assim como o autor explica 

em sua apresentação. Já que a cor ocre é feita dessa matéria-prima, que modula os poemas 

para eles poderem dar formas às coisas que por natureza, não são reveladas. Assim como no 

sexo, premissa pela qual esse trabalho se propusera a investigar por um prisma mais ligado ao 

processo de criação que Marlon Silva utiliza em seus textos, mostrando como o erotismo é 

elemento chave para uma melhor personificação poética dos sentimentos que latejam na 

mente do poeta alagoano-arapiraquense. 

 

Metodologia 

 

Para realização dessa pesquisa, o método para escrutinar o poema Epitelíada, embasa-

se no texto teórico de Bataille (2014), Candido (1996) e Candido (2006). O primeiro discutirá 

sobre o erotismo na literatura, o segundo sobre a construção visceral das metáforas, neste 

caso, como estas auxiliam na construção dos desejos sublimes do autor e, por último, como 

esse texto literário mostra-se concatenado ao homem social, funcionando como elo entre a 

literatura e a sociedade.  

  

Uma reflexão sobre literatura contempoânea e erotismo 

 

A Literatura contemporânea exibe um conjunto de autores com diversas tendências 

tanto na escrita, quanto na temática de suas respectivas obras, seu ecletismo possibilita a 

construção de textos literários originais, ao mesmo tempo em que recupera algumas 

características das escolas literárias dos séculos passados, sobretudo, do modernismo, devido 

às suas inovações estéticas. Por essa razão, o período literário estudado por esse trabalho 

absorve e reinventa antigas formas de se fazer literatura, embora não se constitua como escola 

literária. Diana (2018) comenta que essa literatura é ―uma mistura de tendências que irão 

inovar a poesia e a prosa (contos, crônicas, romances, novelas, etc.) do período‖. Com efeito, 

esse atrelamento de linguagens é responsável pelas inúmeras ramificações e possíveis 

distinções entre as diversas literaturas produzidas nessa época, resultando em formas literárias 

sem especificidades restritas como nas escolas de outrora.  

De acordo com Leite et. al. (2018, p. 5) ―a poesia contemporânea é notadamente 

marcada pela ruptura das fronteiras entre gêneros, estéticas e éticas composicionais‖. Nessa 

perspectiva, quando se refere à poesia elaborada nos dias atuais, percebe-se a presença 

veemente das questões de gênero, por conseguinte, obras que problematizam a sexualidade 
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humana, desejos e inquietações, incluindo elementos pertencentes às relações sexuais, no qual 

se produz a quebra de tabus por causa do enfrentamento a certos padrões estabelecidos nas 

sociedades, além disso, as tendências contemporâneas gozam de uma ampla liberdade estética 

e cultural, assim como o período de sua escrita, uma vez que a literatura está concatenada ao 

seu tempo, refletindo-o, problematizando-o e, com certeza, externando os anseios íntimos de 

seus autores, estes, por sua vez, encontram na linguagem poética o viés de reproduzir seus 

instintos mais intensos, a exemplos dos sexuais, por esse motivo, observa-se como os 

escritores contemporâneos abordam o erotismo na literatura, independente da região,  a qual 

pertencem.  

Tanto é que, o gozo poético na literatura contemporânea aparece como elemento 

substancial na produção de obras, voltadas a temáticas sexuais e sociais, isso porque esses 

textos literários imprimem os desejos ocultos do ser humano, ou seja, aquilo que eles almejam 

realizar de verdade, se não houvessem tantos paradigmas e, mesmo havendo inúmeras 

restrições, os autores sentem necessidade de externar essas vontades, pois, assim explica 

Bataille (2014, p. 197) ― Queremos um mundo invertido, queremos um mundo ao avesso. A 

verdade do erotismo é a traição‖. Desse modo, o erotismo revela a veracidade íntima do 

homem, caracterizada pelo desejo da sua liberdade sexual em plenitude, sem, obviamente, 

objeções morais.  

 

A busca do erótico pela linguagem: Epitelíada e a viagem pela pele 

 

 Nesse homérico texto distribuído em versos, rimas e estrofes, o poeta alagoano-

arapiraquense Marlon Silva convida a todos para um passeio pelas entrelinhas da pele em seu 

ápice sexual, contagiando o leitor do mais leigo ao mais experiente, com um ritmo dissonante 

que caracteriza as palpitações do próprio ato sexual, reluzindo imagens sensórias que 

provocam estímulos e potencializam a palavra com o sentido literal que o discurso poético se 

propõe a transmitir, numa espécie de mise-en-scéne que aproxima o leitor ao texto. 

Produzindo uma transgressão, que só consegue se pulverizar pelo erotismo, pois ―a 

experiência do erotismo funde a angústia criada pelo interdito com o desejo de transgredi-lo‖. 

(BATAILLE, 2014, p.62). 

Onde nas premissas insanas do seu desejo carnal, o eu lírico se apropriando de 

recursos da linguagem para reverberar a sua agonia/prazer, que só consegue se caracterizar 

por meio das relações intertextuais que o autor abordar dentro do poema, entendendo que a 

intertextualidade serve como um elemento primordial, no qual o eu lírico, pode correlacionar 
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e até entender as suas inquietações e extrair disso um raciocínio mais amplo acerca daquilo 

que desperta todos os seus sentidos.  

Dentro dessa perspectiva, percebe-se também uma organização métrica em Epitelíada, 

com rimas que procuram ininterruptamente no compasso de cada verso, construir uma 

situação de busca do erótico pelo texto poético, onde por estar distribuída em uma 

composição de Soneto, pode-se afirmar dentro das perspectivas abordados no poema, que se 

trata de uma ode ao prazer pelo qual o eu lírico sente em relação a sua companheira, já que 

dentro do direcionamento narrativo, observar-se a imagem de alguém que está sempre à 

espera desse eu lírico após a sua Ilíada diária, em seu refúgio carnal, que nitidamente está 

relacionado à cama. E essa busca em tentar expressar esse contentamento orgasmático do eu 

lírico, é fortalecida pelas estruturas métricas e recursos da linguagem adotados pelo poeta, que 

para conseguir atingir a expressão máxima de sua contemplação erótica, engloba dentro do 

seu discurso poético essa linguagem. Tal perspectiva pode ser intuída a partir da reflexão de 

Barbosa (2017): 

 
Essa busca pelo desconhecido toma a forma de uma ânsia pela linguagem, 

talvez de uma correspondência mais satisfatória e ajustada, da palavra exata, 

ou senão uma corrupção dessa correspondência tão artificial que engana e 

frusta. Busca-se por um sentido porque nada fecha e nem deve fechar. (não 
paginado). 

 

 Em Epitelíada, Marlon Silva explora a linguagem em totalidade, criando, 

ressigificando e tentando de forma incansável, reproduzir o sentido mais próximo que lateja 

em suas entranhas e despertam a sua libido, num faminto desespero do ser que a todo custo, 

busca transgredir o próprio interdito, entendendo que ―sem o interdito não poderíamos chegar 

à consciência plena e objetiva‖. (BATAILLE, 2014, p.61). Evidência essa que está exposta no 

próprio titulo do poema (Epitelíada), que observando atentamente é um neologismo criado da 

palavra Epiderme, que é uma das camadas da pele, sendo a mais superficial e a que faz a 

proteção do corpo humano e a da palavra ―Ilíada‖, que faz referência ao clássico poema de 

Homero, que dentro de sua narrativa, conta em 24 cantos os episódios do nono ano da famosa 

Guerra de Troia, desencadeadas quando Helena, esposa do Rei de Esparta, é raptada por Páris, 

príncipe de Troia. 

De acordo com Dolto: 

 
[...] a penetração peniana de um corpo, masculino, feminino ou animal, por 

uma saída de corpo do parceiro, está na origem do fato de que todo rapaz 

erotizado, ao projetar-se no corpo de qualquer outro ser, desempenhando ao 
mesmo tempo o papel de homem e de mulher, de passivo ou ativo, pode 
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experimentar o sentimento de triunfo quando o coito foi bem-sucedido. 

(DOLTO, 1996, p.213). 

 

Portanto, realizando essas observações, pode-se dizer que o título Epitelíada propõe 

uma viagem pelo âmago da pele, onde o eu lírico narra os seus momentos de prazer após 

retornar da labuta de suas guerras cotidianas, no qual, em seu recanto, ele pode enfim dentro 

do cativeiro do sexo, ser pleno e voltar as suas origens primitivas, pois assim como na fome, 

tão presente nas entrelinhas do enredo do poema e do livro, o ser pode ser aquilo que é em sua 

essência, rompendo assim com as suas amarras e revelando a sua real face, libertando aquilo 

que atiça os seus sentidos, que é personificado por meio de aliterações e outras figuras de 

linguagem, que reiteram e comprovam essa ânsia pela contemplação plena que o sexo e sua 

agonia paradoxal trazem ao homem. 

 

O erótico em Epitelíada 

 

Os seres humanos estão interligados ao sexo e, não sendo indivíduos assexuados, 

sentem necessidade do gozo, de se relacionarem com sua espécie, de modo que o prazer possa 

ser vivenciado no contato carnal. Para algumas pessoas pudicas, as relações sexuais 

necessitam acontecer somente durante o casamento, ainda assim com restrições estabelecidas 

socialmente, configurando, por conseguinte, o interdito. Este é um elemento relevante para 

pensar como o erotismo tem se constituído na literatura, tendo em vista que, a partir desse 

aspecto moral, os traços do erótico, bem como os desejos das pessoas ganham sentido no 

texto literário e é esta forma de expressão, assim como a pintura e outras artes, que 

problematizam os anseios sexuais, enraizados nas vivências humanas. Dessa forma, 

manifestar esse gozo mostra-se como uma forma profícua de transgressão. 

Segundo Bataille (2014, p. 169) ―A essência do erotismo é a conspurcação. A 

humanidade transgredida do erotismo. É transgredida, profanada, conspurcada. Quanto maior 

a beleza, mais profunda a conspurcação‖. Nesse sentido, as afrontas morais, oriundas dessas 

idiossincrasias do erotismo, aparecem no poema estudado por esse trabalho como uma forma 

de externar poeticamente as situações que permeiam o ato sexual, nesse caso, os possíveis 

canais de penetração: boca, vagina, ânus. Ademais, a primeira estrofe já situa o receptor, 

quanto às nuances da cena, numa espécie de narrativa sexual, cujo resultado é uma descrição 

metafórica da chegada à cama, das ações eróticas manifestadas nas cariciais, ao mesmo 

tempo, que o eu-lírico constrói imagens de um movimento contínuo e violento no coito, esta 

violência, típica do erotismo, concretiza-se no decorrer da narrativa poética.    
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Vou pra cama afundar-me em delícias 

Há uma epiderme esperando minhas carícias  
Com mil mãos e línguas de arame farpado  

Abrirei todas as vias: cima, baixo, avesso, lados.  

 

É interessante perceber como a noção de comer e fazer sexo estão amalgamadas, essa 

analogia manifesta-se recorrente na literatura erótica, associada à obtenção de gozo, já que, no 

texto erótico, a cama se assemelha à mesa, em outras palavras, o lugar perfeito para refeição: 

sexo. Acredita-se ser fruto também de algo internalizado na mente das pessoas, tendo em vista 

que inúmeros indivíduos, sobretudo, os homens, referem-se à vagina da mulher como uma 

comida. Além disso, de acordo com Candido (2006, p. 65) ―A base de toda imagem, metáfora, 

alegoria ou símbolo é a analogia, isto é, a semelhança entre coisas diferentes‖.  De fato, o 

alimento e a relação sexual são diferentes, mas essenciais para sobrevivência humana, pois 

ambos promovem a continuidade da espécie dentro das suas funções: o primeiro como 

substância imprescindível para obtenção de energia; a segunda, por sua vez, representa a 

própria sobrevivência a partir da convergência com o outro. Portanto, é no sexo que os seres 

também podem renovar suas energias, satisfazendo seus íntimos desejos. 

    Nesse sentido, o gozo poético da obra estudada reflete sobre realidades intrínsecas 

ao ser humano. Na ligação entre autor e leitor, embora Marlon Silva seja contemporâneo, 

verificam-se traços relevantes, que auxiliam o receptor na sua própria percepção de mundo. 

Afinal, apesar dos elementos morais da sociedade, as pessoas vivem uma maior liberdade 

sexual, então esse aspecto mostra-se conivente com o soneto, ou seja, o gozo do poema pensa 

o erótico não somente do eu-lírico, mas da atualidade.  Na segunda estrofe, tem-se a 

continuidade da relação erótica, cuja culminação se concretiza na infinitude dos corpos, no 

complemento entre pênis e vagina, na penetração entre os órgãos genitais, consequentemente, 

revela elementos significativos desse momento de gozo, evidenciados pelo nível de 

intimidade entre as pessoas e reflexo da intimidade do autor.  

 

Na cama, as comidas são mais 
Tudo é feito para além da exata medida 

A pele é caliça, beco sem saída 

Os corpos são vãos, profundezas abissais    
 

 Na agitação do coito, o eu-lírico busca insaciavelmente sua plenitude no sexo. Existe 

uma luta entre homem/ mulher, pênis/vagina, mas estão do mesmo lado, com os mesmos 

objetivos. Dessa forma, essa imagem paradoxal se explica na medida em que na batalha 

sexual (guerra), ambos serão vitoriosos e encontrarão o prazer esperado, ou seja, a paz. 



ISBN: 978-85-732-0158-1 

1583 

 

Bataille (2014, p. 133) explica que ―o erotismo aparece inicialmente na transgressão de 

primeiro grau que o casamento é, mas ele só se dá verdadeiramente sob formas mais 

complexas, nas quais de grau em grau, o caráter de transgressão se acentua. O caráter de 

transgressão, o pecado‖. Nesse contexto, este aspecto transgressor do corpus pode ser visto 

nas descrições do ato sexual, que perpassam a penetração da vagina, isto é, o gozo acontece 

também a partir do sexo anal. Este fator evidencia-se discrepante em relação ao interdito, 

levando em consideração que, de acordo com os padrões morais, mesmo no casamento, o 

correto está concatenado apenas na penetração do pênis na vagina. Outras formas de coito são 

consideradas pecado, proibidas aos amantes.  

 
Freneticamente ávidos, na luta uniforme  

Um no outro, na frente e atrás 

Escravos e senhoras em guerra/paz 
 

Nesse estreitamento de corpos, a sintonia acontece com esmero. Os movimentos 

sexuais são catalisados a partir de imagens poéticas, produzindo metaforicamente as 

semelhanças entre o homem e o animal no sexo. De certa forma, o último terceto recupera o 

penúltimo, quando o poeta estabelece a relação de escravo/senhora e no momento em que 

compara as pessoas às sucuris, uma vez que a fêmea desse animal é a dominante e até mesmo, 

pode comer o macho, em outras palavras, o homem, ao mergulhar no corpo da mulher, tem 

seu pênis engolido pelo órgão sexual feminino. Segundo Cândido (1996, p. 96) ―O homem 

forma imagens para dar vazão a necessidades profundas, e elas são carregadas de um valor 

simbólico que escapa ao seu elaborador‖. Com efeito, a imagem da fome, do comer, do 

enroscar-se configura-se imprescindível para construção dos efeitos poéticos do autor, além 

de possibilitar a extensão das profundidades do seu ser em pleno gozo sexual.  

 
Dois corpos, dois seres em total frenesi  

Enroscados, como se fossem sucuris 

Presos nas presas da louca fome 

 

 Ademais, nesse último verso, observa-se outro pormenor em relação à concatenação 

entre comer/comida, presente no decorrer do poema, pois a prisão passa de ser aquela 

momentânea dentro da ação sexual, vai além, visto que as pessoas permanecem em constantes 

desejos sexuais, ou seja, contém uma fome insaciável e, por conseguinte, assim como o 

alimento diário, precisam alimentar-se com frequência, fazer sexo. Por essa razão, o poeta 

alude à ideia de que não é apenas o homem ou a mulher preso/presa um ao outro no contato 

sexual, mas, sim, que ambos, permanecem confinados à sua libido. 
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Considerações Finais 

 

A literatura regional de Alagoas tem vozes significativas no cenário cultural brasileiro, 

a exemplo de Graciliano Ramos na prosa e Jorge de Lima na poesia. Nesse sentido, 

depreende-se que existem outros autores relevantes dessa mesma arte no estado, podendo ser 

discutidos na academia. Por esse motivo, este trabalho objetivou, além de escrutinar o poema 

com enfoque nos traços eróticos, culminando no gozo poético, discutir essa voz inventiva e 

marcante da contemporaneidade. Em outras palavras, disseminar as tendências de poesia 

produzidas pelo autor do interior alagoano. 

Dessa forma, O poeta contemporâneo Marlon Silva configura-se como um novo 

escritor da Literatura alagoana, cuja escrita conversa primorosamente com o contexto social 

atual, marcado por uma expansão significativa da chamada literatura erótica. Construindo, 

nesse contexto, o seu gozo poético por meio de metáforas ousadas, direcionando-as, sobretudo 

pela analogia da louca fome como vontade impulsiva de manter constantemente relações 

sexuais, além de introduzir, na sua estética poética, movimentos concretos, até mesmo, 

ferozes durante o coito.  

Epitelíada apresenta o ser humano em um dos seus momentos singulares. No lugar 

onde renova suas energias, cujo frenesi funciona como consequência dos desejos mais 

sublimes do indivíduo, manifestando o gozo erótico por meio da escrita poética. Seus versos, 

envolvidos por imagens sexuais, são construídos a partir de um jogo interessante, sistemático 

e autêntico da escrita literária, uma vez que Marlon Silva aproveita a estrutura clássica da 

poesia com o intuito de transgredir os traços métricos impostos a própria existência humana, 

em outras palavras, o poema afronta não a forma antiga da construção poética, pelo contrário, 

ele usa desse sistema para reverberar seus instintos sexuais. 

Ademais, assim como Camões que escreveu sobre o Amor na literatura portuguesa ou 

um Vinicius de Moraes, que declarou sua fidelidade ao ser amado. Tem-se em Marlon, a 

concretização desse amor, a entrega total de corpos, a fim de vivenciá-lo em sua plenitude e, 

rasgando o véu da nudez, promove a visualização da batalha sexual, no qual, vencidos pelo 

gozo, a escrita poética foi à forma escolhida para desvendar a manifestação concreta da fome 

humana durante os movimentos que circundam os amantes nas relações sexuais.  
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LITERATURA DE CORDEL PARA A INFÂNCIA, É POSSÍVEL? 

   

Jovanna Pinheiro Medeiros Marinho  

(SME -CE) 

          

A Literatura de Cordel, conhecida mundialmente, tem por grande influência a poesia 

trovadoresca, cujas cantigas, sejam elas de amor ou de amigo, povoam o nosso rico 

imaginário com suas rimas e lírica tão agradáveis aos ouvintes. 

A Poesia trovadoresca, assim como o Cordel, também marcou culturas, como a 

portuguesa e a espanhola, com sua mentalidade, temáticas e produção literária. E embasados 

pela teoria da Residualidade, de Roberto Pontes, acreditamos ser a mentalidade:  

 

―modo de agir, de pensar e de sentir que teria se originado ainda na pré-
história e se mantido, ao longo da cadeia evolutiva do Homem, praticamente 

o mesmo até os dias de hoje: algo atemporal, portanto.‖ (CRAVEIRO, 

Willian. A Crítica brasileira em torno da lírica de João de Deus ou acerca 

dos resíduos mediévicos de Campo de Flores, 2015) 
 

E a partir do conceito de mentalidade, vimos o quão rico e importante é a presença da 

mentalidade medieval na produção poética do Cordel, propiciando uma carga cultural e 

dinâmica necessária à este tipo de Literatura tão acessível e prazerosa ao povo. 

É sabido que o vocábulo contar, em latim é computare, que significa o conto, relato de 

fatos. Um conceito bem mais exato de contos é a tradução de fatos ou invenções geralmente 

oriundos da imaginação do seu criador, mas recolhidos da experiência popular e inspirados 

em sucessos reais, e por vezes na História. 

Salientamos que algumas histórias não são produtos exclusivos da imaginação do 

poeta, pois certamente elas surgiram a partir de acontecimentos reais que o povo recolheu e 

guardou, pois tais acontecimentos significavam lições interessantes que mais tarde formariam, 

na base, a moral das diversas classes. 

Conhecemos que o conto tem três finalidades: explicar o mundo e a vida, transmitir 

experiências e conhecimentos, e fazer a crítica da própria sociedade. 

Apesar de apropriar-se da rima para contar a sua história, o poeta e autor de Cordel 

utiliza dessas finalidades em sua produção poética. Percebemos mais nitidamente essa 

correspondência na análise do Cordel Peleja de João Sujeira e Maria Limpa Tudo, de autoria 

do escritor cearense Wanderley Pereira, idealizado para a Secretária do Meio Ambiente do 
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Estado do Ceará – SEMACE com a finalidade de informar e formar crianças e jovens para a 

necessidade de cuidar e preservar o meio ambiente. 

Na leitura do referido Cordel, verificamos de imediato que o título e nomes dos 

personagens referem-se à uma temática ambiental e que seus respectivos personagens 

discutem o que é mais sensato e necessário ao homem, um planeta limpo ou sujo?  

E finalmente, Maria Limpa Tudo convence João Sujeira da importância de preservar o 

meio ambiente em que vivemos. 

No decorrer da leitura também identificamos relações com o discurso do conto 

infantil, por sua linguagem simples e discurso leve, correspondendo às três finalidades do 

conto, anteriormente explicitadas, pois descreve de forma divertida e acessível o mundo e a 

vida comum, como temos na seguinte estrofe: 

    

JS: Eu cansei de dar risadas 
Quando ouvia o meu avô 

Contar que uma vez na praia 

Uma moça de maiô 

Foi sentar-se sobre a areia, 
Mas sentou-se na mais feia 

Escultura de cocô.  

 

Nessa estrofe também está presente o humor e a memória afetiva do autor, elementos 

tão importantes quando se trata do público infantil. Bastante comum na Literatura de Cordel, 

a memória cultural de um povo e uma época são perpetuadas, ou seja, os resíduos culturais do 

passado passam a ser retomados e utilizados inúmeras vezes, transformando-se e critalizando-

se em outra época e cultura. 

Em outras passagens do texto observamos também que o Cordel é instrumento de 

transmissão de um conhecimento e informação, característica bem marcante deste fazer 

literário: 

    

ML: Eu já li numa revista 

A mais recente ameaça 
Que a água doce da Terra 

Ta cada vez mais escassa; 

Mas mesmo ante os desafios; 

Os homens destroem rios 
Expondo o mundo à desgraça! 

 

Como na grande maioria dos cordéis, cuja transmissão de opiniões, pensamentos e 

crenças são fundamentais ao fazer poético neste tipo de literatura, percebemos que, no 

decorrer do cordel em análise, a realidade descrita pelos personagens João Sujeira e Maria 

Limpa Tudo não estão alheios ou distantes da realidade ambiental em nosso país,  e deixam 
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claro suas crítica, o que facilita, por parte dos ouvintes, principalmente das crianças, o 

completo entendimento da mensagem comunicada através da literatura de Cordel. Permitindo 

aos ouvintes perceberem a importância do meio ambiente para quem nele habita. 

 

JS: Maria, eu peço licença 

Para expor minha razão: 
Na cidade em que nasci 

Não se tinha educação, 

Cada qual dava o seu jeito 
Pois até mesmo o prefeito 

Lançava o lixo no chão. 

 
ML: Pois na minha, o cidadão 

Desde cedo era educado 

Sobre noções de limpeza. 

De um povo civilizado, 
Nem remédio, se vendia 

Porque ninguém contraía 

Nem sequer um resfriado. 
 

O Cordel Peleja de João Sujeira e Maria Limpa Tudo, por meio de linguagem 

adequada e simples aproxima o público infantil e atinge, portanto, todos os objetivos didático-

pedagógicos como também literário, de forma significativa. Acrescentam conhecimento e 

colaboram na formação crítica do indivíduo. Sobre a aprendizagem cultural proporcionada ao 

indivíduo, afirma Perrenoud, 1999: 

 

se por um lado, ter acesso aos saberes, comumente associados a uma cultura 

geral não é suficiente, para colocá-los em prática, por outro, tampouco é 
possível desenvolver competências sem valer-se de conteúdos os quais 

mobilizar e transformar em ação. Não se trata, pois, te termos concorrentes, 

senão complementares na esteira dos mecanismos de ensino e aprendizagem. 

 

E essa aprendizagem cultural é o veículo que impulsiona a ação do indivíduo no meio, 

tão necessária ao processo de aprendizagem tão vivenciado nas escolas do nosso país. E a 

Literatura de Cordel, como muitos dos itens que compõem a nossa cultura, é rico material que 

pode e deve ser trabalhado nas escolas do nosso país. 

Paralelamente à análise do Cordel de autoria de Wanderley Pereira, analisamos 

também sob a mesma ótica e temática, o cordel de um dos grandes nomes da Academia 

Brasileira de Literatura de Cordel, Medeiros Braga. 

E ainda sobre o ―mote‖ meio ambiente, deparamo-nos com um cordel rico em léxico, e 

cuja temática é tratada em um tom mais informativo e crítico que o analisado anteriormente, 

por isso constatamos que tal cordel adéqua-se à um público com maior conhecimento 

lingüístico e cultural. 
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No Brasil tiveram início 

Esses atos predadores 
Com ações desenvolvidas 

Pelos colonizadores, 

Derrubando matas virgens 

Indiferentes aos clamores. 
 

Um fato diferenciado do anterior e detectado neste cordel é a contextualização literária 

e histórica dada ao mesmo. Pois, no decorrer da narrativa, o autor se apropria de temáticas 

paralelas como também de vivências de obras consagradas em nossa Literatura, o que 

contribuem de forma peculiar e majestosa na sua crítica. 

    

Estudando o ecossistema 
Vendo os estragos de perto 

Chegou Euclides da Cunha 

A dizer firme e tão certo 
Que o homem por natureza 

É um fazedor de deserto 

 

É evidente a carga cultural presente neste cordel, cujo autor deixa resplandecer em sua 

escrita os imaginários e mentalidades diversificados de outras épocas e gêneros, enriquecendo 

grandiosamente o seu ponto de vista sob a temática ambiental abordada. 

Nesta e em algumas outras estrofes da sua poesia, Medeiros Braga também apresenta a 

utilização de resíduos culturais na sua composição literária, sendo necessário esclarecer que a 

residualidade é um conceito infinitamente mais amplo, que ultrapassa os limites do texto ou 

do léxico. Ela investe nos modos de agir e de pensar levados de um período histórico ao 

outro. 

E é claro que o autor se apropria de fatos e feitos históricos para construir a sua 

história, levando para a época atual um discurso ou vivência acerca da temática abordada que 

perpassa a questão temporal, pois trata-se de uma mentalidade lapidada e cristalizada em 

épocas diferentes, mas tão necessárias a cada uma delas. 

É como observamos nas seguintes estrofes: 

     
Pelos anos já de mil 

Setecentos e setenta 

Os estados da Bahia 

E Pernambuco, sedentas, 
Desmataram grandes áreas 

Na forma mais truculenta 

 
A ganância por riqueza 

Levou o depredador 

A devastar nossas matas 
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Toda fauna de valor, 

E por cima, ainda os índios 

Que matou e escravizou. 
 

Verificamos também em sua poesia a preocupação do autor com a memória coletiva e 

histórica em seus registros. Para Roberto Pontes, existem três modos pelas quais vem sendo 

tratada a memória coletiva: o registro, o estereótipo e a cristalização. 

O nível do registro, utilizado tão bem pelo poeta Medeiros Braga, é guiado pela 

preocupação do guardar, preservar a memória cultural, aquilo que vai além de um simples 

registro histórico, o que para Murray trata-se da ―beleza da morte‖. 

O nível do estereótipo é uma cultura resguardada de modo caricaturesco, cujos 

personagens utilizam uma linguagem artificial, não encarando o tema em sua realidade plena.  

E por último temos a cristalização, nível que comumente denominamos de ―popular 

sedimentado‖, sendo este o foro de uma linguagem bastante elaborada, recheada de símbolos 

da identidade nacional. 

O nível da cristalização apropria o material gerado pelas camadas dominadas do povo 

e a obra daí surgida, já é de nível culto, clássica; pois perpassa por um processo de construção 

com raízes na memória coletiva nacional. 

Contemplando esses níveis, a presença de resíduos literários do ontem são 

engrenagens essenciais a Literatura Regional do hoje. 

No decorrer de toda a leitura de Ecologia em Cordel – Corrigir o Meio Ambiente já é 

uma forma das pessoas se corrigirem, a construção da memória coletiva nacional é satisfeita 

em todos os níveis. Em toda a narrativa a mentalidade colonizadora e histórica é ressaltada e 

conduzida aos dias atuais como visualizamos nas estrofes: 

     

Dos agravos, seus senhores 
Lá no reino despertaram, 

E ficando estarrecidos 

Com urgência nomearam 

Um Juiz Corregedor 
Dessas matas que restaram 

 

A ganância pelo lucro 
Chega ao nível do horror, 

A riqueza e o poder 

Praticam qualquer terror, 
Já cantou Luiz Gonzaga: 

Nem Chico Mendes escapou. 

Mais um lembrete, leitores: 

Precisamos estudar, 
Pois, só uma educação 

Que põe o povo a pensar, 
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Dos crimes dos poderosos 

Pode o mundo se livrar. 

 

A crítica à sociedade e ao mau uso do meio ambiente são constantes na narrativa e o 

autor mais uma vez utiliza do imaginário embasado por uma mentalidade coletiva e histórica 

que engrandece a sua obra e a torna de relevância para o ambiente de aprendizagem. Mais 

uma vez ressaltamos a quão valorosa aprendizagem a Literatura Regionalista proporciona nas 

salas de aula brasileiras. 

Pelo exposto, percebemos que a Literatura Regional é presente e necessária em todos 

os ambientes de aprendizagem, desde as escolas até às Universidades, pois refletem tempos, 

espaços e culturas que interagem com a atualidade, agregando um conhecimento rico e 

diferenciado ao homem ao longo dos séculos. 

E é plenamente possível encontrarmos resíduos culturais remanescentes de uma época 

em outra graças à hibridação cultural, ao dinamismo de algo em constante mudança e 

transformação que acontece a todo momento com tudo que nos rodeiam. 

 Como explanado neste trabalho, a utilização de Cordéis em salas de aula é 

perfeitamente possível, principalmente por levar à informação desejada com um recurso 

didático comum ou não à cultura regional, de fácil acessibilidade e detentor de riqueza 

cultural que transcende uma época, pois a mentalidade contida e sedimentada nas palavras do 

poeta propicia ao leitor a perpetuação crítica do que o eu lírico transmite em suas estrofes. 

Assim, de forma também trovadoresca, fonte essa cujas águas o Cordel também 

bebera, a teoria da Residualidade torna plenamente possível as possibilidades transformadoras 

que a Literatura proporciona de tempos em tempos. 

Pelo exposto acerca da referida Teoria, afirma Roberto Pontes:  

 
O residual, por definição, foi efetivamente formado no passado, mas 

ainda está vivo no processo cultural, não só como um elemento do 

passado, mas como um elemento ativo do presente. Assim, certas 
experiências, significados e valores que não se podem expressar, ou 

verificar substancialmente, em termos da cultura dominante, ainda são 

vividos e praticados à base do resíduo – cultural bem como social – de 

uma instituição ou formação social e cultural anterior. 
 

Constatamos, então, com a análise dos dois cordéis, que ambos abordam a mesma 

temática ambiental, e são construídos a partir de uma mentalidade cultural e histórica, que, 

com o decorrer de seu desenvolvimento discursivo, deixa sinais para quais públicos se torna 

mais adequado ou não o seu texto, ou seja, para quais ouvintes a sua lírica é apropriada, 
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cumprindo com a finalidade de explicar sobre o mundo e a vida, transmitir experiências e 

conhecimentos e fazer críticas à própria sociedade. 

Dessa forma, os autores dos cordéis também cumpriram com o papel da Literatura 

Infantil, que é entreter e ensinar, unindo o lendário, imaginário ao real de forma a transmitir 

de maneira clara e objetiva o que deseja-se ensinar as crianças e jovens, a fim de que 

futuramente, a assimilação deste conhecimento tenha se dado de maneira significativa e que 

interaja com os demais conhecimentos adquiridos no decorrer do processo de aprendizagem 

do indivíduo.  

Portanto, a rica Literatura Regional, através do Cordel, pode sim ser trabalhada em 

escolas e demais ambientes educacionais contemplando os objetivos didáticos necessários aos 

indivíduos, e principalmente, produzindo e estimulando a produção literária desde a infância 

estaremos possibilitando uma nova geração literária, que valorizam a cultura passada e 

histórica de um povo, ao mesmo tempo em que interagem com uma nova realidade social 

vigente. 
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A PROSA EUCLIDIANA DIANTE DA VEREDA CONSELHEIRISTA 

 

Laís Rocha de Lima¹ 

(UFRN) 

 

Introdução 

 

Este trabalho pertence ao estudo continuado da dissertação intitulada Entre história, 

boatos e Vendeias: a descoberta do homem sertanejo em Os Sertões², defendida em maio de 

2015 e revisitada pela autora na busca de aprofundamento e extensão do tema. Diante do 

contexto histórico levantado durante a pesquisa, a tensão política irrompida na mudança da 

Monarquia para a República foi evidência que corrobora a declaração de uma organização 

entre os grupos de influentes da época para a perseguição e tentativa de descrer a imagem de 

Antônio Vicente de Mendes Maciel, eternizado como Antônio Conselheiro, bem quisto em 

seu meio, e desfigurado pela divulgação de sua imagem nas grandes metrópoles - áreas 

litorâneas. 

O estereótipo do brasileiro firmado nesta virada de regime político, encharcado de 

nacionalismo, promoveu uma corrida entre os literatos, ou ―homens de sciencia‖ como se 

classificavam os seguidores do Positivismo no Brasil, para descreverem o país conforme as 

expectativas científicas elaboradas principalmente por Hippolyte Taine – não que isso os 

colocasse como referência internacional quando o assunto era Determinismo e literatura, 

sendo alguns inclusive destacados pela forma escabrosa de suas interpretações e aplicações 

das teorias aos enredos desenvolvidos. Um embate se firmou, pois as discussões culturais 

também passavam por uma mudança: a elite se mantinha no conformismo de simples copistas 

das tradições e modas europeias, enquanto os literatos forjavam uma identidade nacional. 

Dentro deste cenário científico-cultural, infla-se uma disputa pelo poder político. A 

nível regional, o abandono dos trabalhadores para se incorporarem ao séquito do messias 

sertanejo ameaçava a influência e a supremacia dos coronéis, que se queixavam ao Governo 

Estadual da situação. A nível nacional, instalava-se a República a fim de encerrar o modelo 

vigente, Monarquia Parlamentar: Deodoro da Fonsêca assumira o posto presidencial até 

decidir-se pela renúncia, dando espaço para o seu vice, Floriano Peixoto, assumir o posto 

entre 1891 a 1894, acompanhando, portanto, o período de ascensão do arraial de Belo Monte 

e captando parte das reclamações dos poderosos regionais à época, vide caso do Barão de 

Jeremoabo; deixou-se a derradeira guerra à responsabilidade de Prudente de Morais. 
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E o golpe de Estado (quando não, como nos EUA, o assassínio dos 

presidentes) passou a representar o outro verso da república presidencialista, 
a desobstruir o caminho para a ditadura militar. E foi em tais termos que o 

marechal Floriano Peixoto governou, ao mesmo tempo em que o Brasil 

resvalava para a vala comum das republiquetas latino-americanas. 

(BANDEIRA, 1996, p.6)  
 

A instauração da República era uma certeza legal pelas forças nacionais e 

internacionais, como bem descreve Moniz Bandeira, diante das intervenções americanas neste 

processo. Em contrapartida, legitimar isso para o povo numa escala regional se tornou um 

árduo trabalho. 

As mudanças infligidas à população transformou o novo regime político num algoz: o 

pagamento de impostos exigidos com a transformação das províncias em estados gerou 

revoltas nas camadas mais pobres – sem posses, muitos em condição de mão de obra análoga 

à escrava e perspectiva de vida irrisória, viam seus baixos ganhos se esvaírem sem retorno, 

tendo apenas promessas de uma melhoria nas obras públicas que surgiriam, comprometimento 

que temporalmente se mostrou muito longe da sua concretude – inalcançável por algumas 

localidades até hoje. 

Junto à devastação causada pela seca, constituía-se assim um panorama favorável ao 

surgimento de movimentos messiânicos pelo nordeste brasileiro. O nosso messias em questão 

ganha notoriedade por seu embasamento cristão desenvolvido ao longo de anos de forma 

autônoma – Antônio Conselheiro apropriou-se de muitas leituras para compor suas famosas 

prédicas, proferidas ao longo de sua caminhada e durante toda a existência do arraial.  

Tal fato era extraordinário para um indouto, assim classificado pela falta de uma 

educação formal ampla. Era esperado diante da dimensão que tomou a guerra contra Belo 

Monte que um litorâneo desavisado sobre o cenário e o personagem cometesse ou somasse ao 

seu discurso algumas injúrias contra o ilustre Conselheiro. 

 

Metodologia 

  

Os Sertões representa uma produção multifacetada, singular frente à imensidão de 

produções brasileiras que se prestam a parâmetros literários convencionados. Atendendo às 

demandas geológicas, antropológicas, sociológicas da sociedade metropolitana – essa apática 

quanto ao conhecimento do sertão, do sertanejo, das motivações e dos desdobramentos da 

guerra de Canudos -, compreende-se a importância de desenvolver este trabalho em prol dos 

desdobramentos da obra acerca do perfil traçado por Euclides da Cunha de Antônio 
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Conselheiro, manobra que beneficiou academicamente um, mas lançou o outro ao 

obscurantismo de uma descrição simples e superficial de seus feitos. 

Revisitar a produção escrita de Antônio Conselheiro, alocada no esquecimento por 

anos e retomada para estudo depois do período de regime ditatorial brasileiro, torna-se 

essencial para as afirmações aqui feitas. O livro Apontamentos dos preceitos da divina lei de 

nosso senhor Jesus Cristo, para a salvação dos homens – publicada em uma edição preparada 

por Vasconcellos (2017a) - e os apontamentos realizados por esse em Arqueologia de um 

monumento (2017b), revelam uma disparidade entre as avaliações que já venciam a barreira 

imposta por artigos como A nossa Vendeia, ou seja, que classificavam o sertanejo como um 

produto infeliz de seu meio árido para a contemplação dos registros do célebre messias. 

Encarar a prosa e os interesses de Euclides da Cunha, considerando sua história, no 

que concerne à produção e consequente publicação de Os Sertões, livro até então encarado 

como ―vingador‖, para lançar ao confronto da memória conselheirista, obtida através dos 

escritos do Conselheiro, é um movimento primordial para compreender a extensão dos 

preceitos lançados por aquele primeiro na construção do estereótipo do homem sertanejo na 

atualidade. 

 

Fundamentação teórica/ discussão 

 

Euclides da Cunha, tal como os homens positivistas da época, assegurava-se em suas 

diversas titulações e exercícios científicos para obter a notoriedade nas zonas metropolitanas. 

Diante do histórico de seu temperamento (VENTURA, 2003), ele transferiu seu impulso para 

a construção de Os Sertões, a obra de denúncia dos crimes do Exército, instituição 

responsável por sua formação. 

Ao se encaminhar a Canudos para acompanhar o avanço militar sobre o arraial,  

desenvolveu rápidos informes para enviar ao jornal. Embora sejam práticas constantes e que 

demandam rapidez, seu perfil acadêmico ponderava e tratava de remodelar sua concepção de 

acordo com os acontecimentos, com o passar do tempo, com as novas notícias e com as 

percepções que tinha do que ali ocorria, algo visível na cronologia das reportagens que 

escreveu – textos que deram origem à obra Diário de uma Expedição. 

Neste compilado de textos memorialísticos e jornalísticos, há uma alteração drástica 

na opinião do jornalista que entrava e do contestador que saía das trincheiras da batalha, pois 

o contato em primeiro grau com o genocídio que derivou da crueldade e violência contra um 

povo sobrevivente de tantas outras carnificinas – como a da própria natureza árida da região – 
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o fez refletir sobre a insensibilidade do governo perante as condições físicas, sociais e 

psicológicas daqueles homens, divulgados como representantes de perigo real à recém 

firmada República. Já convencido do caráter criminoso das campanhas, Euclides da Cunha 

assumiu a tarefa de expor e convencer os metropolitanos a enxergar sob este novo ponto de 

observação – um trabalho bem sucedido observando as discussões acerca do tema na 

atualidade. 

 

(...) Era considerado natural que um homem da ciência natural se concebesse 
como escritor: como alguém para quem não importa somente o que diz, mas 

também como diz, como alguém que não somente quer instruir seu público, 

mas, divertir instruindo. (LEPENIES, 1996) 
 

O autor argumenta a favor daqueles por compreender, em uma linha de raciocínio 

positivista, que eles foram condicionados pelo meio em que se criaram, aprenderam a 

sobreviver de acordo com as imposições feitas, sejam elas propiciadas pela natureza ou pelo 

próprio homem. As diferenças acentuadas entre as posturas do brasileiro que vivencia a aridez 

do sertão para o que convive com maresia do litoral são atribuídas às adaptações infligidas 

pela natureza, que testam a capacidade de elasticidade do homem e o transforma em elemento 

de seu meio. A condição adaptativa imposta ao sertanejo possui um grau de complexidade 

acima dos demais, tornando-o, ―antes de tudo, um forte‖. 

Enquadrar o líder do séquito um produto do meio, portanto, foi o meio mais propício 

para transmutar a imagem de um lunático pela monarquia para um lunático gnóstico, claro no 

capítulo IV da parte O Homem: o autor afirma que Antônio Conselheiro era um Grande 

homem pelo avesso, um Representante natural do meio em que nasceu, adotando para tanto 

alguns dos boatos que circulavam acerca do messias – a ele é destinado uma descrição de 

lástima. 

 

Parou aí indefinidamente, nas fronteiras oscilantes da loucura, nessa zona 

mental onde se confundem facínoras e heróis, reformadores brilhantes e 

aleijões tacanhos, e se acotovelam gênios e degenerados. Não a transpôs. 
Recalcado pela disciplina vigorosa de uma sociedade culta, a sua nevrose 

explodiria na revolta, o seu misticismo comprimido esmagaria a razão. Ali, 

vibrando a primeira uníssona com o sentimento ambiente, difundido o 
segundo pelas almas todas que em torno se congregavam, se normalizaram. 

[…] O fator sociológico, que cultivara a psicose mística do indivíduo, 

limitou-a sem a comprimir, numa harmonia salvadora. De sorte que o 
espírito predisposto para a rebeldia franca contra a ordem natural cedeu à 

única reação de que era passível. Cristalizou num ambiente propício de erros 

e superstições comuns (CUNHA, 1984, p.67).  
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Desmoralizar a figura de Antônio Conselheiro como inimigo passou pela estratégia de 

lançá-lo ao outro extremo: o de incapaz. Tal sujeição, embalada em uma prosa rebuscada sob 

o nome de alguém engajado com a ciência, foi aceita e debatida nos grandes centros. 

A injustiça foi combatida com outra: livrar os habitantes de Belo Monte das acusações 

de monarquistas custou a depreciação da figura sertaneja no geral. Diferir as regiões em 

comparações geográficas foi um dos tantos elementos mencionados para explicar a ―curiosa‖ 

formação dos sertanejos. 

 

Na extensa faixa da costa, que vai da Bahia a Paraíba, se vêem transições 
mais acentuadas, acompanhando os paralelos, no rumo do ocidente, do que 

os meridianos, demandando o norte. As diferenças no regime e nos aspectos 

naturais, que segundo este rumo são imperceptíveis, patenteiam-se, claras, 

no primeiro. Distendida até às paragens setentrionais extremas, a mesma 
natureza exuberante ostenta-se sem variantes nas grandes matas que 

debruam a costa, fazendo que a observação rápida do estrangeiro prefigure 

dilatada região vivaz e feracíssima. Entretanto a partir do 13º paralelo as 
florestas mascaram vastos territórios estéreis, retratando nas áreas desnudas 

as inclemências de um clima em que os graus termométrico e higrométrico 

progridem em relação inversa, extremando-se exageradamente.  

Revela-o curta viagem para o ocidente, a partir de um ponto qualquer 
daquela costa. Quebra-se o encanto de ilusão belíssima. A natureza 

empobrece-se; despe-se das grandes matas; abdica o fastígio das montanhas; 

erma-se e deprime-se — transmudando-se nos sertões exsicados e bárbaros, 
onde correm rios efêmeros, e desatam-se chapadas nuas, sucedendo-se, 

indefinidas, formando o palco desmedido para os quadros dolorosos das 

secas. (CUNHA, 1984, p.33 e 34) 
 

Justifica-se a eloquência dos seguidores e do líder deste modo, em uma generalização 

de um rápido período em contato com a terra e em contatos com muitos boatos, mas sem 

apuração dos fatos, uma falha jornalística cômoda à posição de destaque na academia 

conquistada por Euclides da Cunha. 

Em busca de revisitar e (re)fazer jus à memória do Conselheiro, Vasconcellos produz 

uma série de comentários aos Apontamentos dos preceitos da divina lei de nosso senhor Jesus 

Cristo, para a salvação dos homens do messias, encontrados no pós-guerra dentro do arraial 

durante a tentativa de reconhecimento do corpo desse. 

 

Buscava-se o corpo do Conselheiro para se lhe arrancar a cabeça; 

encontraram-se seus escritos… O manuscrito de 1895 traz as suas indicações 
no verso da folha de guarda. Um anônimo registrou, peremptório: ―Antonio 

Conselheiro infame bandido‖. Logo abaixo, com outra caligrafia, assim se 

lê: ―Oferecido pelo [sic] brigada do 25º batalhão de infantaria Eugênio 
Carolino de Sayão Carvalho, achado em Canudos no lugar do Santuário, ao 

jornal de notícias‖. De mão em mão o caderno chegou ao falecido professor 

José Calasans, que nos anos 1980 viria a constituir, com base no valioso 
acervo recolhido em anos de pesquisa, o Núcleo Sertão do Centro de Estudos 
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Baianos da Universidade Federal da Bahia, entidade que atualmente o 

abriga. (VASCONCELLOS, 2017, p. 20) 

 

O ódio ao messias por parte dos militares, que conseguiram vencer o arraial apenas na 

quarta investida, era perceptível pelos crimes cometidos – dos mais graves, como as 

promessas de libertação pós-rendição não cumpridas, ao vandalismo documental, vide os 

registros póstumos em seu livro de apontamentos. 

O livro de apontamentos revela a capacidade interpretativa e criativa que Antônio 

Conselheiro possuía, indo além dos escritos bíblicos, realizando pontes satisfatórias entre 

obras filosóficas relevantes para a história da humanidade e os preceitos cristãos. Diversos 

trechos de seus estudos são apresentados em latim, bem como a topicalização inicial, que 

indica uma esquematização mais elaborada dos elementos da oratória pelo pregador. 

 
Antonio Conselheiro está longe de ser apenas um escrevente. Ele maneja 

obstinadamente […] conteúdos de sofisticada elaboração, os quais ele 

ressignifica. […] Leitor de tantos livros da vida e do mundo em suas 
complexidades, leitor que se faz autor, o Conselheiro cria nexos entre os 

dados que lê […], ele se faz um ―logoteca‖, diria Barthes […]. 

(VASCONCELLOS, 2017
a
, grifos meus) 

 

Considerando que a leitura só se concretiza a partir do momento que o leitor 

depreende a mensagem presente no texto, preenchendo as lacunas informacionais e acessando 

seus conhecimentos prévios de modo satisfatório, reafirma-se a fala de Eagleton apontada por 

Vasconcellos (2017b): ―o leitor ‗concretiza‘ a obra literária‖. Antonio Conselheiro não era 

um agnóstico bronco, muito menos um avesso em comparação aos grandes homens da 

história – ele teve o entusiasmo necessário para criar algo nunca  vivenciado no Brasil: uma 

comunidade em que a prioridade de seu governante era o social, tal como era pregado nas 

escrituras sagradas das quais se apropriou e tomou como base para a organização e 

desdobramento de Belo Monte. 

 

Considerações Finais 

 

Antônio Conselheiro prestou um papel de mártir ao homem sertanejo na virada 

republicana brasileira. Na ânsia de reafirmarem-se, os defensores do novo regime político 

colocaram qualquer mínima ameaça no campo rival – primeiro ataque à imagem do 

nordestino; após rasa e inconsistente reavaliação, puseram-no como mais um miserável, digno 

de piedade – segundo movimento de rebaixamento da figura desconhecida por eles e poucas 

vezes após isso revisitada pelos literatos estranhos a esta origem nas áridas secas. 
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Euclides da Cunha foi o primeiro a tomar para si a função de descrever este povo 

depois da conversão para a República, assumindo um viés Positivista para tal feito. Se 

desacreditar os metropolitanos da capacidade do sertanejo foi um mecanismo adotado para 

provocar a empatia em seus leitores ou se tudo foi para exibir suas habilidades enquanto 

―homem de sciencia‖, garantindo assim sua maior visibilidade na sociedade acadêmica, cabe 

a nós mais estudos para assegurar se é possível traçar tal interesse. 

Há evidências suficientes, no entanto, sugerindo-nos que o preconceito sofrido ainda 

hoje pelos sertanejos encontrou embasamento nas afirmações Deterministas no documento 

histórico que Os Sertões se tornou. Este cânone da literatura brasileira se tornou uma via de 

mão dupla: apesar de condenar o Exército – e consequentemente a jovem República – em suas 

ações contra Belo Monte diante da sociedade à qual devia prestar esclarecimentos, pôs os 

nordestinos como anérveos, algo incoerente ao aprofundarmos nossos conhecimentos sobre o 

homem que os resilientes do sertão escolheram naquele momento para guiá-los 

espiritualmente e na vida terrena: Antônio Vicente de Mendes Maciel. 
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A TERRA PROMETIDA: UMA CONSTANTE NO IMAGINÁRIO POPULAR 

 

Leonildo Cerqueira
1
 

(UFERSA) 

 

Quando Roberto Pontes (1999) afirma não haver nada de novo na literatura nem na 

cultura, sendo, portanto, tudo o que produzimos resultado de uma reconfiguração de certa 

essência das coisas, que se mantém e perpassa o tempo e o espaço; quer o autor chamar a 

atenção para alguns aspectos da ordem da mentalidade nas manifestações culturais, ou seja, há 

certas estruturas na forma de pensar, ver e compreender o mundo que se perpetuam, levando 

adiante essa essência a que nos referimos e que, na Teoria da Residualidade, chamamos de 

resíduo.  

O resíduo é a permanência de imagens que remetam a essas estruturas mentais de que 

falamos. Assim, por meio de seu rastreamento, é possível compreendermos certas 

manifestações culturais e explicar por que, mesmo distantes no tempo e no espaço, elas 

convergem, ainda que de modo sutil e, por vezes, inconsciente.  

Na análise dos fenômenos culturais ou dos textos literários, esses resíduos devem ser 

investigados a partir das imagens evocadas. Ao trazermos à discussão a ideia de imagens, 

logo remetemo-nos a imaginário, o que nos leva às bases da École des Anales, cujos 

princípios reformularam a pesquisa historiográfica, buscando no cultural a explicação de fatos 

históricos. Nesse contexto, passou-se a considerar de extrema importância a investigação de 

aspectos até então ignorados dentro da história humana. Dessa forma, os textos literários 

passaram a gozar da mesma importância que o pergaminho repleto de anotações bélicas, ou as 

marcas deixadas nas paredes das cavernas passaram a ser ―ouvidas‖ como narrativas de 

relevância tal na explicação da vivência e das experiências do homem primitivo. 

Tornou-se fundamental considerar as ações humanas também a partir da complexidade 

de seus sentimentos, da sua criatividade e diferentes experimentações, ou seja, era preciso 

voltar os olhos para a investigação do que Hilário Franco Júnior (2003) chama de o ―homem 

interior‖. Isto se refere ao que estaria no âmbito da mentalidade, que é o modo coletivo de 

pensar e ver o mundo. 

Este modo de ser e viver é detectado, como referimos, por meio de imagens, que 

expressam as vontades, os princípios e as crenças do homem de determinada época e contexto 
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sociocultural. São traduções dos sentimentos humanos, concretizadas por meio de objetos, 

comportamentos, línguas, vestimentas, divisão/organização social, costumes e toda sorte de 

manifestações culturais que, em alguma medida, caracterizam certa época, lugar, sistema 

econômico e relações interpessoais. 

A princípio, tais imagens constituíam o que Georges Duby (1992) e os fundadores da 

École des Anales chamaram de mentalidade, definindo o termo a partir de um processo de 

construção coletiva e inconsciente; pois afirmavam ser princípio da Nova História a 

preocupação não com o particular, mas com a expressão desse todo, que, no fim, era o 

responsável por delinear as configurações históricas: 

 
nosso interesse não se dirigia ao indivíduo. [...] não tolerávamos que esse 

indivíduo fosse isolado do corpo social onde se encontrava inserido. Com o 

termo mentalidades nos referíamos ao conjunto difuso de imagens e certezas 
impensadas a que se referem todos os membros de um mesmo grupo. 

(DUBY, 1992, p. 71) 

 

Porém, com o passar do tempo e as dissidências dentro do próprio movimento da 

Nova História, o termo sofreu novas inflexões e, hoje, o que se entendia por mentalidade nos 

inícios da École, passou a significar o imaginário, como nos propõe Franco Júnior (2003), que 

considera aquela como espécie de estrutura abstrata profundamente enraizada no inconsciente 

humano e que remonta a milhares de anos de vivência e evolução da espécie humana.  

Para o estudioso, a mentalidade caracteriza-se como um depósito na mente do homem, 

onde se sedimentam as mais diversas experimentações, as quais levam este ser, mesmo que de 

modo automatizado, a estabelecer determinadas associações, ou melhor, analogias, como o 

autor bem coloca e ilustra com o célebre exemplo do medo da noite. Este sentimento, segundo 

Franco Júnior, é facilmente encontrado em diversas culturas, por relacionar noite a morte, 

demônios e angústias. Entendida assim, a mentalidade pode ser aquilo a que chamamos de 

memória coletiva. De toda maneira, essa memória continua inacessível em si, por sua 

natureza abstrata. Somente é possível acessá-la por intermédio do que nomeamos 

anteriormente de imagens, as quais concretizam simbolicamente os modos de ver o mundo. 

Conforme Franco Júnior (2003), essas imagens, construídas e insertas em um contexto 

que as relacione umas às outras provocam a criação de um sistema todo simbólico, 

funcionando como tradução de uma rede de valores convencionados na história, o imaginário, 

o qual, nas palavras do autor, ―é um sistema de imagens que exerce função catártica e 

construtora de identidade coletiva ao aflorar e historicizar sentimentos profundos do substrato 

psicológico de longuíssima duração.‖ (FRANCO JÚNIOR, 2003, p. 96). 
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Neste sentido, compreendemos a ilustração do autor quando compara o imaginário a 

um espelho da mentalidade, pois, revela-a, mas não pode ser considerado mais que um reflexo 

seu. Ou seja, através do imaginário, vislumbramos a mentalidade, temos uma ideia do que ela 

é, mas não a alcançamos nunca, propriamente. 

O presente artigo intenta, portanto, investigar uma constante observada em algumas 

produções literárias, no concernente a um imaginário associado a lugares maravilhosos, de 

bonança, saúde, fartura de comida, riquezas as mais variadas. Isto chama a atenção por ser 

uma ideia presente no imaginário do povo, sendo possível resgatarmos suas referências em 

escritos antiquíssimos, como na Bíblia Sagrada e nos relatos de exploradores da Europa 

medieval.  

Na literatura, é frequente o aparecimento de lugares com semelhantes características, 

referidos como um locus amoenus, onde há paz e equilíbrio entre os seres humanos, animais e 

natureza em geral. Há sempre um lugar paradisíaco para onde se deve seguir. A humanidade 

está sempre em curso, direcionada a encontrar esse lugar além do rio, das montanhas ou dos 

mares.  

Se tomarmos a tradição judaico-cristã, conseguimos justificar a eterna busca por esse 

lugar melhor desde o texto bíblico de Gênesis, quando, transgredindo as leis divinas, a 

humanidade é expulsa do paraíso terrenal e deve, a partir daí, tornar-se responsável pela 

própria subsistência. Isto porque o Jardim do Éden comparecia já como esse lugar de fartura e 

riquezas, de modo que seus habitantes não precisavam ocupar-se mesmo de questões simples 

como prover alimentos, uma vez que ali os havia em abundância: 

 
Javé Deus fez brotar da terra do solo todas as espécies de árvores formosas 

de ver e boas de comer. Além disso, colocou a árvore da vida no meio do 
jardim, e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía de 

Éden para regar o jardim, e de lá se dividia e se tornava em quatro braços. 

O primeiro chama-se Fison: é aquele que rodeia toda a terra de Hévila, onde 
existe ouro; e o ouro dessa terra é puro; e nela se encontram também o bdélio 

e a pedra de ônix. (GÊNESIS 2: 9-12) 

 

A fartura de alimentos é um fator sempre caro a essas narrativas. O prazer encontrado 

na comida concorre fortemente como representação da bonança de tais lugares, como será 

exemplificado adiante. Além disto, outro elemento merece ser destacado: a riqueza material. 

No caso do Éden, há rios contornando o jardim, plenos de pedras preciosas e ouro. Este, puro, 

diga-se de passagem, construindo uma imagem diferenciada do metal presente nas terras do 

paraíso, o qual, por ser um lugar especialmente preparado pela própria divindade, deve ser 

entendido como único. 
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Conforme mencionado, a humanidade perde direito a este lugar de maravilhas por 

conta de sua desobediência a Javé, precisando, assim, deixar aquelas terras e seguir seu novo 

caminho, passando a ser ela mesma responsável pela própria subsistência, o que se configura 

negativo, de acordo com a visão idealizada de lugar para viver: ―Então Javé Deus expulsou o 

homem do jardim de Éden para cultivar o solo de onde fora tirado.‖ (GÊNESIS 3: 23, 

negrito nosso).  

Ainda recorrendo aos relatos de natureza bíblica, no livro de Êxodo, surge nova 

promessa surgir para o povo hebreu, prometendo-lhes Deus uma terra boa e definitiva para a 

descendência deste povo: ―Javé disse a Moisés: ‗Vamos! Parta daqui com o povo que você 

tirou do Egito, e vá para a terra que eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó, quando falei que a 

daria para a descendência deles...‘‖ (Êxodo 33: 3). 

 Ao libertar os hebreus do jugo egípcio, através de Moisés, Javé orienta que sigam 

para a referida terra, onde poderão desfrutar de alimento, de bonanças e fincarão suas raízes: 

―Por isso, desci para libertá-lo do poder dos egípcios e para fazê-lo subir dessa terra para uma 

terra onde corre leite e mel...‖ (Êxodo 3: 8, negrito nosso). 

Nesta passagem, o negrito evidencia outra vez a fartura de alimentos em uma terra de 

concessão divinal, portanto, maravilhosa, o que veremos acontecer também em outros textos 

adiante analisados, como os cordéis ―Viagem ao país de São Saruê‖, de Manoel Camilo dos 

Santos e ―Meu sertão em poesia para sempre vou cantar!‖, de Manuel de Azevedo. 

Antes disso, porém, é interessante observar que a ideia dessa terra prometida 

permanece ressurgindo sob novos nomes e em diferentes lugares, pois é notória a recorrência 

deste sistema simbólico construtor de um ideal de civilização. Na Idade Média, por exemplo, 

há inúmeros relatos acerca de ilhas míticas (o que vemos também desde a Antiguidade 

Clássica), de seres fabulosos habitantes em tais lugares, bem como, mais fortemente, a lenda 

da cidade do Eldorado.  

Segundo o historiador Luís Weckman, em La herencia medieval del Brasil (1993), o 

―Brasil‖ já existia há muito em diversos relatos orais e inclusive constava em mapas da época, 

contudo, tratava-se de uma ilha misteriosa, cuja localização era imprecisa e mudava bastante 

de um mapa para outro. Acreditavam os europeus haver naquelas terras exotismos vários, 

dentre eles, a perdida cidade do Eldorado, toda edificada em ouro e com caudalosos rios 

repletos do metal precioso.  

Quando os exploradores encontraram, por fim, as terras do que efetivamente viria a ser 

o Brasil, o cenário encontrado não foi muito diferente daquele constante no imaginário das 

lendas contadas no velho continente. Pero Vaz de Caminha deslumbrou-se com a exuberância 
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natural diante de si e, em sua Carta (1500), transpôs suas impressões, aguçando ainda mais a 

curiosidade sobre tais terras. Além da natureza, a nudez inocente dos índios também chamou 

atenção, provocando uma série de especulações em torno da sua possível ancestralidade direta 

com os primeiros habitantes do paraíso terrenal, sobretudo por conta da sua longevidade, 

característica peculiar dos primeiros homens, de acordo com os relatos bíblicos. 

Havia uma associação muito forte entre o Brasil, o Jardim do Éden e o Eldorado na 

mente dos exploradores brancos. Para eles, ali convergiam essas três grandes narrativas, 

conforme depreendemos da citação a seguir: ―El Jardín del Edén es identificado, sea 

figurativa o literalmente, con algunas comarcas del Brasil, o con el país entero, por muchos 

autores de los siglos XVI y XVII.‖ (WECKMANN, 1993, p. 77)2. 

As terras brasileiras, com todos os seus encantos primitivos, findaram por ser 

associadas às lendas medievais a que referimos há pouco, afinal, encaixavam-se perfeitamente 

nas descrições das narrativas maravilhosas: fauna e flora desconhecidos, povo de costumes 

diferentes, rituais e uma terra inteira ainda por ser explorada, afinal, ―buscabán todos, además 

de las especierías, las mismas tierras de fábula de la imaginación medieval, como las islas de 

Brasil o de Antilia, la Tierra del Preste Juan, las Siete Ciudades, Eldorado o el sitio del 

Paraíso Terrenal.‖ (WECKMANN, 1993, p. 70)3.  

Esta associação é perfeitamente explicável porque, como afirma Sérgio Buarque de 

Holanda, em Visão do paraíso (2010): ―Bons céus, constelações felizes, são atributos, esses, 

tão inevitáveis quanto os dos bons ares das narrativas louvaminheiras que os viajantes 

devotavam às terras ignotas.‖ (HOLANDA, 2010, p. 371). Portanto, o cenário brasileiro 

concorria na medida exata com aqueles lendários.  

Se, portanto, a mítica ―ilha Brasil‖ fora encontrada, era preciso adentrar suas matas em 

busca da confirmação das outras lendas, a saber, a do Eldorado, cujas buscas foram 

grandemente responsáveis pela interiorização do homem branco no continente, alargando 

desde já as fronteiras que depois seriam demarcadas. Este processo, naturalmente, levou 

consigo para o interior do continente semelhantes narrativas maravilhosas, contribuindo para 

o enraizamento desse imaginário também na cultura brasileira. Por este motivo, é possível 

afirmar haver na literatura brasileira resíduos flagrantes de uma ―terra prometida‖, cujas 

benesses são infindas e fazem valer a pena sua busca.  

                                                             
2
 Sugerimos a seguinte tradução livre: ―O Jardim do Éden é identificado, seja figurativa ou literalmente, com 

algumas regiões do Brasil, ou com o país inteiro, por muitos autores dos séculos XVI e XVII.‖ 
3
 Sugerimos a seguinte tradução livre: ―Buscavam todos, além das especiarias, as mesmas terras de fábula da 

imaginação medieval, como as ilhas do Brasil ou de Antília, a Terra do Preste João, as Sete Cidades, o Eldorado 

ou a localização do Paraíso Terreno.‖  
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Para este trabalho, selecionamos quatro poemas, nos quais surge a ideia dessa terra 

prometida, entretanto, é válido observarmos que este lugar idealizado pode surgir com novas 

roupagens, sendo necessário atentar para as imagens evocadas em cada texto, a fim de 

verificar as aproximações entre os sistemas simbólicos instaurados. Assim, separamos os 

poemas em três categorias, de acordo com a roupagem de que se reveste a ideia dessas ―novas 

Canaãs‖. 

A primeira roupagem é a da ―terra natal‖, na qual o lugar de bonança comparece 

representado pelo lugar de nascença do eu lírico, mas que não é mais parte do seu convívio, 

causando-lhe saudade e levando-lhe a alçar sua terra ao patamar de única, não havendo 

possibilidade comparativa entre ela e as demais. Neste sentido, destacamos o célebre poema 

de Gonçalves Dias, ―Canção do exílio‖: 

 

Minha terra tem palmeiras,  
Onde canta o Sabiá;  

As aves, que aqui gorjeiam,  

Não gorjeiam como lá.  

 
Nosso céu tem mais estrelas,  

Nossas várzeas têm mais flores,  

Nossos bosques têm mais vida,  
Nossa vida mais amores.  

 

[...] 
Não permita Deus que eu morra,  

Sem que eu volte para lá;  

Sem que desfrute os primores  

Que não encontro por cá;  
Sem qu'inda aviste as palmeiras,  

Onde canta o Sabiá. 

       
(DIAS, 1969, p. 02) 

 

As duas primeiras estrofes do poema, construídas sobre uma estrutura comparativa, 

dão-nos mostra de um eu poético insatisfeito com a terra na qual ele se encontra (aqui), tendo 

em vista as maravilhas existentes naquela de onde veio (lá). Na segunda estrofe, esse 

comparativo intensifica-se com a enumeração de imagens remissivas a um lugar paradisíaco e 

equilibrado. Aliás, há pouco nos referimos a estas imagens conforme citação de Sérgio 

Buarque de Holanda (2010), como atributos para lugares lendários.  

Outra observação em torno do poema em análise deve-se ao fato de, na última estrofe, 

ao implorar a Deus por seu retorno àquela terra, o eu lírico faz-nos lembrar do percurso em 

que a humanidade está sempre a traçar na busca do lugar almejado. Tais lugares, assim, estão 
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sempre longes daquele que os busca, configurando-se o ―não-lugar‖, que é a segunda 

categoria de poemas que instituímos nesta análise. 

O ―não-lugar‖ seria a ausência de indicações precisas e mais concretas desses loci4, 

pois o eu lírico, ao afirmar ter conhecido determinada terra, tende a não fornecer informações 

suficientes para que alguém possa constatar a sua existência.  

Manuel Bandeira chama por Pasárgada o seu paraíso, para onde afirma querer evadir-

se, mas ao longo de todo o poema não é possível sabermos mais que o nome e os prazeres 

proporcionados aos viventes dali, como depreendemos dos excertos a seguir: 

 
[...] 

Em Pasárgada tem tudo 
É outra civilizaçăo 

Tem um processo seguro 

De impedir a concepçăo 
Tem telefone automático 

Tem alcalóide à vontade 

[...] 
 

E como farei ginástica 

Andarei de bicicleta 

Montarei em burro brabo 
Subirei no pau-de-sebo 

Tomarei banhos de mar! 

E quando estiver cansado 
Deito na beira do rio 

Mando chamar a măe-d‘água 

Pra me contar as histórias 
Que no tempo de eu menino 

Rosa vinha me contar 

Vou-me embora pra Pasárgada! 

 
(BANDEIRA, s/d, p. 34) 

 

A Pasárgada desenhada pelo poeta é uma civilização avançada, tecnologicamente 

moderna e de concepções consideradas valores à frente do tempo em que o poema fora 

escrito. Ao mesmo tempo, é uma sociedade que preserva aspectos simples, de uma vida quase 

ruralista, trazendo perfeito equilíbrio entre as necessidades humanas e os prazeres. 

Na mesma esteira, o cordel ―Viagem ao país de São Saruê‖, de Manoel Camilo dos 

Santos, dá-nos um lugar de fartura, de riqueza e de maravilhas jamais encontradas em 

qualquer civilização. É este também um lugar cuja localização não nos é dada pelo poeta, 

ainda que ele mesmo tenha ido até lá, dando-nos apenas indicações do caminho inusitado a 

ser percorrido por quem deseja buscar a mítica São Saruê. 

                                                             
4
 Do latim, ―lugares‖. Pl. de locus. 
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Depois da jornada em direção a Saruê, o poeta chega à cidade e surpreende-se com a 

riqueza da cidade. Notemos a proximidade com os relatos do Eldorado, através de imagens 

como o recobrimento áureo de toda a cidade: 

 
[...] 
Avistei uma cidade  

como nunca vi igual  

toda coberta de ouro  
e forrada de cristal  

ali não existe pobre  

é tudo rico em geral. 

 
[...]  

Uma barra de ouro puro  

servindo de placa eu vi  
com as letras de brilhante  

chegando mais perto eu li  

dizia: - São Saruê  
é este lugar aqui.  

 

[...] 

 
(SANTOS, 1997, s/p) 

 

A abundância de ouro e pedras preciosas é típica do imaginário que permeia as terras 

fabulísticas. As cidades impressionam os homens pelo uso em demasia e de modo tão 

despretensioso de algo que as civilizações comuns tendem a supervalorizar. De acordo com 

Luís Weckmann (1993), este uso natural do ouro devia-se ao modo ritualístico com que tais 

civilizações entendiam o metal, pois as histórias descreviam ―al rey de uma tierra fabulosa, 

cuyos súbditos lo cubrían ritualmente, de vez em cuando, con el precioso metal, o bien lo 

―bañaban‖ en oro ya que lo tenían en abundancia.‖5 (WECKMANN, 1993, p. 70). 

Adiante, ainda no mesmo cordel, encontramos referência explícita à Terra Prometida 

dos tempos bíblicos, em comparação estabelecida pelo próprio poeta, o qual entende 

aproximarem-se as imagens encontradas naquelas paragens às descritas no Êxodo: 

 

[...] 
É um lugar magnífico  

onde eu passei muitos dias  

bem satisfeito e gozando  
prazer, saúde, alegrias  

todo esse tempo ocupei-me  

em recitar poesias.  

 

                                                             
5
 Sugerimos a seguinte tradução livre: ―ao rei de uma terra fabulosa, cujos súditos cobriam-no ritualisticamente, 

de vez em quando, com o metal precioso, ou seja, ‗banhavam-no‖ em ouro, já que o tinham em abundância. 
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Lá existe tudo quanto é beleza  

tudo quanto é bom, belo bonito  

parece um lugar santo e bendito  
ou um jardim da divina Natureza:  

imita muito bem pela grandeza  

a terra da antiga promissão [sic]  

para onde Moisés e Aarão  
conduziam o povo de Israel,  

onde dizem que corriam leite e mel  

e caía manjar do céu no chão.  
 

[...] 

 

(SANTOS, 1997, s/p) 

 

Ao final do poema, o poeta lança mão de uma estratégia para não dar a localização do 

país maravilhoso: afirma saber o caminho, afinal, ele mesmo visitara o lugar; contudo, 

somente aqueles que lhe comprem um folhetinho serão agraciados com a informação: 

 
Vou terminar avisando  

a qualquer um amiguinho  
que quizer [sic] ir para lá  

posso ensinar o caminho,  

porém só ensino a quem  
me comprar um folhetinho.  

 

(SANTOS, 1997, s/p) 

 

A terceira maneira de que se vestiu a ideia da terra prometida ao longo do tempo foi a 

do sertão nostálgico, espécie de paraíso perdido. Nesta categoria, é interessante atentar para a 

atualização sofrida pelo imaginário da terra prometida, pois, contrário ao que temos visto até 

aqui, o homem sertanejo continua no mesmo lugar, entretanto, ele não o reconhece mais. 

Teria, então, o paraíso se deslocado para longe do homem, configurando-se um Éden às 

avessas? 

O sertão começa a sofrer as intervenções da cidade grande e apaga-se paulatinamente, 

deixando que uma série de imagens próprias de sua essencialidade desapareçam ou 

permaneçam apenas na memória, de acordo com o artigo ―Regionalismo literário e sentidos 

do sertão‖, de Albertina Vicentini (2007), para quem o sertão alonga-se cada vez mais para 

um longe que finda inalcançado. Isto dá margem a uma romantização definidora de ―campo 

como lugar de autenticidade e essencialidade diante do artificialismo e da inautenticidade da 

cidade civilizada.‖ (VICENTINI, 2007, p. 192). Neste sentido, trazemos dois excertos do 

cordel ―Meu sertão em poesia para sempre vou cantar!‖, de Manuel de Azevedo, para 

ilustração: 
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Uma cesta de alfenim, 

Na calçada da igreja. 
Na aquarela sertaneja, 

Aurora rouge carmim, 

Raios vívidos em mim. 
Memórias do meu lugar, 

Em meu peito vem brotar 

Um rimário de alegria, 

Meu sertão em poesia, 
Para sempre vou cantar! 
 

[...] 
 

Rapadura com coalhada, 

O bolo preto e o de milho, 
A raiva, o brote e o sequilho, 

Queijo de coalho, imbuzada, 

Ovos, cuscuz, carne assada. 

Leite fresco ao despertar, 
Café forte pra ―ispritar‖, 

Primeira ceia do dia, 

Meu sertão em poesia, 
Para sempre vou cantar! 
[...] 

 
(AZEVEDO, 2016, p. 03-04)  

 

Nas estrofes selecionadas, evidenciam-se dois aspectos dessa terra de nostalgia, 

distante temporal e mesmo espacialmente do poeta, alocando-se apenas na memória, como a 

primeira estrofe deixa flagrar. É ela um verdadeiro quadro pintado pelo poeta já nos primeiros 

versos, desencadeando lembranças afetivas, as quais tomarão forma através de uma série de 

imagens religiosas, de brinquedos, da infância e da culinária. A propósito, a segunda estrofe 

traz novamente a ideia da fartura de alimentos, como vimos, cara às terras fabulosas, onde a 

generosidade e a partilha são fundamentais, representadas pela variedade gastronômica posta 

à mesa do sertanejo, associada às experiências da infância do eu poético. 

Diante da análise das imagens evocadas nos textos selecionados para este trabalho, 

verificamos a existência de um imaginário ligado às terras paradisíacas, cujas referências 

encontramos em tempos remotos, como o Jardim do Éden.  

Notamos uma mentalidade diretamente associada à ideia da existência de um lugar 

sempre melhor que aquele onde a humanidade se encontra em dado momento, portanto, 

próximo destino dos homens.  

Entretanto, o estudo permitiu-nos observar que nem sempre esta ideia apresenta-se da 

mesma maneira. Por se tratar de um resíduo mental, ele se adapta e sofre transformações, 
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reveste-se de outros elementos, permite-se ser reinterpretado, não obstante mantenha uma 

essencialidade imutável, fator necessário para a investigação da Teoria da Residualidade, a 

qual busca justamente nessas essências as convergências, a fim de explicar os fenômenos 

observados.  

No caso de nossa pesquisa, esta essência fincava-se na ideia de haver sempre um lugar 

maravilhoso à espera dos homens, como dissemos. Contudo, esta essência apresentou-se para 

nós sob três roupagens diferentes: terra natal, localização inexata e sertão nostálgico (paraíso 

perdido), comprovando, finalmente, que o imaginário de uma terra prometida continua 

perpetuando-se na mentalidade humana, mesmo que se manifeste de diferentes maneiras. 
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Introdução 

 

A Paraíba, este pequeno estado do nordeste do Brasil, muito se destaca no cenário 

nacional pela generosa contribuição que tem dado à arte nacional. Na literatura, 

especialmente, tem-se nomes como os de José Américo de Almeida, José Lins do Rêgo, 

Ariano Suassuna (escritores conhecidos, especialmente, por sua prosa regionalista). No que 

concerne à poesia, a Paraíba alavanca-se com o nome de Augusto dos Anjos, poeta nascido 

em Sapé que ganha renome no cânone nacional com a obra Eu e outros poemas, e o poeta 

popular Leandro Gomes de Barros, que já foi considerado, segundo a crítica, o maior 

representante da poesia popular do Brasil.  

Para além desses nomes, hoje, a produção poética da Paraíba aparece-nos de maneira 

efervescente em termos de produção. Numa época na qual os meios de circulação do texto 

literário, e portanto, do texto poético, sofre uma revolução e uma abertura que dá visibilidade 

a poetas não alcançados pelas grandes editoras, a recepção de poemas produzidos em todas as 

microrregiões da Paraíba ganha um alcance que antes não era possível, haja vista a 

monopolização da literatura por questões sociais, de gênero, etc.  

Atualmente, as produções não dependem mais da aceitação de uma grande editora 

para circularem, pois, o advento da internet dá ao poeta autonomia de publicação de sua 

própria obra ou a alternativa de publicar por pequenas editoras, cada mais presentes fora do 

eixo sul-sudeste, a exemplo do selo Jovens Escribras (RN), da Mariposa Cartonera (PE), da 

Editora Esclares (PB), entre outras. Além de mais autônomo, o que se produz hoje (e se 

produziu) de poesia na Paraíba nas últimas décadas se torna, cada vez mais, relevante não 

apenas por questões quantitativas, mas, especialmente, qualitativas. Essa realidade, no 

                                                             
1
 Estudo parte da pesquisa de PIBIC/UFPB/Cnpq 2018 intitulada ―(Re)leituras do sertão na poesia 

contemporânea da Paraíba‖. 
2
 Professora de Literaturas de Língua Portuguesa do Departamento de Letras do Campus IV da UFPB. 

3 Aluno do curso de Letras (Língua Portuguesa) do campus IV da UFPB. Bolsista PIBIC/UFPB/Cnpq. 
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entanto, ainda não consegue alcançar destaque dentro do estado no que concerne às questões 

críticas, ficando muito desse ―arsenal poético‖  (blogs, redes sociais etc) intocado pelos 

leitores, embora já se tenha olhares especializados que se voltam para essa poesia, como o 

caso dos trabalhos de Amador Ribeiro Neto
4
, crítico de literatura e professor da UFPB, que 

tem se empenhado em estudar essa produção poética que se dá na Paraíba nas últimas 

décadas. 

Em relação às publicações de poesia, a Paraíba mantém-se ativa e assídua: além dos 

meios de circulação impressos dentro do próprio estado (a exemplo da revista Malembe e do 

Suplemento cultural do Jornal A União, o Correio das Artes), há editoras especializadas em 

publicação de poesia, como as paulistas Patuá e Penalux,  nas quais a Paraíba ocupa lugar de 

destaque
5
 no ranking dos estados que mais publicam; no que concerne à circulação digital, 

blogs como o ―Augusta poesia‖ fazem  crítica de poesia em edições semanais.  Destacando-se 

nesse cenário de produção, estão poetas como Sérgio de Castro Pinto, Lau Siqueira, Vitória 

Lima, Linaldo Guedes, Astier Basílio, Éverton Francisco, Débora Gil Pantaleão, Cris Estévão, 

André Ricardo Aguiar, Luciana Queiroz, Chico César, entre tantos outros. 

Dadas as pluralidades das produções artísticas na contemporaneidade, Siscar (2005) 

diz que a ausência de um projeto coletivo é marca própria dos tempos da pós-modernidade e 

que ―tentar compreender essas movimentações talvez nos indique a direção de uma forma de 

compreender o contemporâneo (SISCAR, 2005; SIMON, 2011). Ainda segundo Siscar (2016 

p.19), ―a situação da poesia contemporânea é a da diversidade pacífica de tendências e de 

projetos‖. Essa coexistência pode ser entendida como ―um múltiplo de singularidades, cujo 

espaço é o da coexistência, da proximidade contígua‖. Essas afirmações nos dão uma ideia 

das múltiplas faces da poesia na era contemporânea, o que Siscar (2016), ao citar Groys 

(2008), qualifica quase como um ―dogma‖ do contemporâneo: a pluralidade. O interessante, 

no entanto, é a forma como essa pluralidade se dá: de forma pacífica, sem conflitos, sem um 

projeto estético/temático comum, espaço no qual todas as propostas existem quase como uma 

biodiversidade, segundo o próprio autor.   

Diante da ausência de projetos poéticos coletivos, a poesia contemporânea vai se 

gestando numa tríade de processos: a revitalização da linguagem, a experiência do lugar e um 

movimento duplo (diálogo e ruptura) com a tradição. Segundo Haroldo de Campos (1997), a 

poesia presente é uma poesia de pós-vanguarda e o projeto coletivo das vanguardas foi 

                                                             
4
 Atualmente, o professor Amador Ribeiro Neto está organizando uma antologia da novíssima poesia paraibana, 

em parceria com a Editora Patuá. 
5
 Afirmação do editor Eduardo Lacerda em entrevista à terceira edição da Revista Malembe.  
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sucedido por uma ―pluralização das poéticas possíveis‖, a admissão de uma ―história plural‖ 

que incita à apropriação de uma ―pluralidade de passados‖ sem prévia determinação exclusiva 

do futuro (CAMPOS, 1997). 

Não obstante à discussão do que caracterizaria a poesia como contemporânea, 

necessário é fazer a reflexão de como a estética do sertão aparece dentro dessa poesia 

produzida e publicada nos últimos anos no estado da Paraíba. Há uma incidência do sertão 

enquanto temática e recurso técnico-composicional em obras de muitos poetas 

contemporâneos paraibanos. Diferentemente do que ocorreu no contexto da prosa regionalista 

do século XX, o sertão não será necessariamente mote para essa poesia (como era para a prosa 

regionalista), mas suas ocorrências dão uma ideia da dimensão do quão significativo é na 

formação do povo e da cultura paraibanos, sendo que a poesia lhe confere nova cara, 

ressignificando-o, pluralizando-o e transpondo o estereótipo do sertão como espaço 

geográfico de fome, sede, miséria e abandono. Há, nessa incidência da estética sertaneja na 

poesia contemporânea, uma pluralidade de sentidos e papeis que o sertão figura: o sertão 

como memória do homem, o sertão como extensão do corpo humano erotizado, o sertão como 

espaço físico da vivência do homem, o sertão como elemento identitário do homem, a 

religiosidade do homem sertanejo, o sertão representado pelos elementos naturais e culturais 

que o definem, entre outros.   

Assim, objetivamos analisar de que maneira a estética do sertão é representada pelas 

memórias do homem sertanejo em alguns poemas do livro Metáforas para um duelo no sertão 

de Linaldo Guedes.  

 

Metodologia 

 

Este trabalho se caracteriza, quanto à abordagem, como qualitativa, uma vez que se 

volta para um universo de significados e valores dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis, não podem ser, portanto, quantificados 

(MYNAIO, 2001). No que concerne à natureza, é caracterizada como uma pesquisa de 

natureza básica, já que visa a geração e obtenção de novos conhecimentos. Caracteriza-se, 

ainda, como uma pesquisa bibliográfica, uma vez que realizada a partir de fontes secundárias 

e do levantamento de literatura que servisse como referencial teórico (impressos ou 

eletrônicos), a exemplo de livros e artigos científicos. O corpus é composto por poemas do 

poeta paraibano Linaldo Guedes. A coleta dos poemas foi feita inteiramente em meios 
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impressos, sendo o referencial a obra Metáforas para um duelo no sertão publicada pela 

editora Patuá em 2012.   

As análises amparam-se em textos teóricos e críticos que embasam tanto a discussão 

acerca da poesia contemporânea quanto textos mais historiográficos que nos servem para 

fazer um levantamento sobre a trajetória da poesia paraibana, de forma que essa compreensão 

histórica nos é útil para a análise de como se dá a produção e circulação hoje na Paraíba; entre 

essas obras, pode-se citar A cisma da poesia brasileira (2005) e De volta ao fim: O ‗fim das 

vanguardas‘ como questão da poesia contemporânea (2016), de Marcos Siscar, Arrecifes e 

Lajedos: breve itinerário da poesia paraibana (2001), de Hildeberto Barbosa Filho, e 

História crítica da literatura paraibana (1983), de Gemy Cândido. No que concerne à 

estética do sertão na literatura, as discussões se amparam em estudos como A invenção do 

nordeste (2011), de Durval Muniz de Albuquerque Júnior, A transfiguração da realidade 

sertaneja e a sua passagem a mito (A Divina Comédia do sertão) (1994), de Fernando 

Cristóvão. 

 

Discussões e resultados 

 

A poesia na Paraíba: um breve panorama 

 

A produção poética e, portanto, literária que se conhece hoje na Paraíba teve início no 

final da primeira metade do século XX, quando movimentos intelectuais ganham força no 

estado. Desses movimentos, chamados Geração de 59, Grupo Sanhauá e Grupo Caravela, 

surgem excelentes romancistas, cronistas, contistas, poetas e críticos que muito contribuiriam 

com a literatura paraibana.  

Segundo Gemy Cândido (1983), autor do livro História crítica da literatura 

paraibana, de 1983, estes três movimentos foram os grandes divisores de águas do cenário 

artístico-poético paraibano, pois a partir deles surgiram novos conceitos, movimentos e ideias 

que lançariam a poesia para além daquilo que fora até o momento. A Geração de 59, 

conforme afirma Cândido (1983), apesar de propor uma nova leitura do discurso literário, não 

rompe imediatamente com a estética tradicional, na qual ainda predominam as formas rígidas 

e acadêmicas (o soneto, por exemplo, reflexo da poesia parnasiana, foi muito executado por 

esse grupo).  Já o Grupo Sanhauá propunha uma ruptura com o passado, a fim de fazer uma 

literatura menos presa. Essas características fazem da poesia do Grupo Sanhauá uma poesia 

mais original, que culminou numa arte mais despojada, alegre, com toques de sátira. Usando, 
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pois, de um humor sadio, a poesia Sanhauá se estabelece como uma produção que representa 

uma inovação ao fazer poético na Paraíba e esse espírito de renovação fecunda uma 

expectativa de maior e melhor repercussão da poesia deste grupo/época. (CÂNDIDO, 1983). 

A Geração de 59 e Sanhauá representaram a existência do Modernismo na província. 

Muito variada no que concerne à produção poética, celebraram tudo em Literatura, mas 

principalmente a renovação dos valores tradicionais já decadentes. Reagentes a todas as 

culturas estéticas imediatamente anteriores, ambos propunham materializar o estético através 

da palavra, de forma que o poema falasse a linguagem do povo, representasse o novo mundo 

que se colocara diantes deles, como afirma Cândido (1983). Considerados pela historiografia 

como rebelados da literatura e anarquistas de toda a estética pré-estabelecida, esses 

movimentos se passam em um tempo de grandes mudanças políticas, econômicas e sociais, o 

que os leva a fundir uma estética urbana que acompanha as mudanças, ainda que estas ainda 

não estejam sancionadas por inteiro (CÂNDIDO, 1983).  

Para Cândido (1983), o Grupo Caravela segue de perto os movimentos anteriores e 

surge logo após os dois, por isso pode-se dizer que já é mais disciplinado e exerce uma função 

mais conservadora. Enquando Caravela e Geração 59 vão promovendo uma espécie de 

reconciliação com os valores que estão desaparecendo, Sanhauá se mantém mais fiel àquilo 

que se propôes: a ruptura com qualquer passado. Grandes nomes da poesia destes grupos são 

os renomados poetas Vanildo Brito e Jomar Souto (Geração 59); Marcos dos Anjos e Marcos 

Tavares (Grupo Sanhauá) e Geraldo de Carvalho como grande expoente do Grupo Caravela. 

É interessante ressaltar que a atuação desses grupos como protagonistas e incentivadores do 

cenário poético da Paraíba chega a atingir, historicamente, a década de 70, quando comecarão 

a a surgir novos rumos para a poesia paraibana, conforme nos diz Barbosa Filho (2001).  

Passadas as experiências mais diretamente ligadas ao debate estético-cultural 

promovidos pelos grupos Geração 59, Sanhauá e Caravela, a poesia na Paraíba aponta para 

novos rumos. Nesse momento, ganha destaque no cenário do estado o papel de ―fermentação 

cultural‖ exercido pelo Correio das Artes, que volta a circular em 1975 (depois de um longo 

período de inatividade) sob a editoria do poeta e crítico Jurandy Moura. Em questão à 

circulação de poesia é relativamente importante uma edição de 1978, no qual o jornal publica 

a Nova poesia da Paraíba, que fora editado e repulicado pela editora A União em 1979 sob o 

título de A nova poesia paraibana/poesias e apresenta nomes importantes da poesia 

paraibana, a exemplo de Ademar Ribeiro de Barros, Teresinha Fialho, Vanildo Brito, Sérgio 

de Castro Pinto, Saulo Marques e tantos outros (BARBOSA FILHO, 2001). 
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Para além da atuação do Correio das Artes, surge, na década de 70, a Revista 

Guaratuja, editada em Campina Grande a partir de 1977. Ainda que conte com nomes mais ou 

menos conhecidos em suas edições, a Guaratuja abre, no contexto de circulação de poesia na 

Paraíba, a possibilidade de inserção de novos poetas (inclusive daqueles que não teriam 

condições financeiras de custear as próprias edições). Sua atuação é de grande valor e é 

através dela que é possível conhecer produções mais expressivas de poetas como Antonio de 

Carvalho, Bráulio Tavares, José Antônio Assunsão e outros (BARBOSA FILHO, 2001). 

Ainda na década de 70 explode no Brasil a chamada Poesia Marginal, que se caracteriza 

principalmente como fruto direto do momento histórico e político brasileiro e lança nomes 

como Chacal, Glauco Mattoso, Cacaso etc. Na Paraíba, dentre as diversas manifestações 

culturais deste momento, é possível destacar o Grupo Artesanal, o Recital Trem Envenenado 

e a antologia Presente: fazer coletivo e outros, dos quais se destaca em questões de alcançe e 

repercussão o Grupo Artesanal, no qual aparecerá nomes como Elmano Augusto, Gláucio 

Figueiredo e Paulo Vieira; e a antologia Presente, que reúne vozes ligadas aos movimentos 

estudantis cujas produções são altamente permeadas de discursos sociais e políticos, de modo 

que era mais explícito a preocupação mais com o pensar social do que o pensar poético. 

(BARBOSA FILHO, 2001) 

Podemos concluir, pois, que a lírica paraibana passa por fases ns quais atravessa 

momentos de consolidação, expectativas e perspectivas, desbravando os mais longícuos 

contextos sociais, históricos, políticos e ideológicos. Essas características de renovação, 

atuação, produção e circulação da poesia na Paraíba lançam o estado como um dos grandes 

produtores de poesia do Brasil, tanto em questões de qualidade como de quantidade. 

 

A estética do sertão na literatura 

 

O sertão, este espaço que há muito tem sido visitado pela literatura nacional, figura 

obras importantes do cânone nacional, especialmente na prosa produzida no nordeste do 

Brasil, com nomes como os de José Américo de Almeida, José Lins do Rego, Graciliano 

Ramos, Ariano Suassuna, Rachel de Queiroz etc. Estes autores se destacam por serem 

expoentes da chamada literatura regionalista. Segundo Albuquerque Jr. (2011), as marcas 

artísticas do regionalismo já se manifestavam a partir de meados do século XIX, quando o 

―realismo paisagístico‖ dá lugar a um ―paisagismo histórico‖.  
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A literatura regional procura afirmar a brasilidade por meio da diversidade, 

ou seja, pela manutenção das diferenças peculiares de tipos e personagens; 

por paisagens sociais e históricas de cada área do país, reduzindo a nação a 
um simples somatório dessas especialidades literárias diversas 

(ALBUQUERQUE JR., 2011, p. 66) 

 

De acordo com essa afirmação, a literatura regional se valeria das características 

próprias do lugar que descreve, dando cara a essas peculiaridades e particularidades (sejam 

elas históricas, culturais, geográficas etc) para postular uma identidade que seja própria da 

região em que a narrativa se passa. O sertão, como marca específica do que se produziu (e 

ainda se produz) no nordeste do Brasil, não é reduzido a uma marca física, mas assume uma 

posição plural nas produções regionalistas, como afirma Albuquerque Jr. ao falar do sertão na 

obra Os Sertões, de Euclides da Cunha: 

 

O sertão aparece como o lugar onde a nacionalidade se esconde, livre das 

influências estrangeiras. O sertão aí é muito mais um espaço substancial, 
emocional, do que um recorte territorial preciso; é uma imagem-força que 

procura conjugar elementos geográficos, linguísticos, culturais, modos de 

vida, bem como fatos históricos de interioriação [...]. O sertão surge como 

colagem dessas imagens,sempre vistas como exóticas, distantes da 
civilização litorânea. É uma ideia que remete ao interior, à alma, à essência 

do país, onde estariam escondidas suas raízes. (ALBUQUERQUE JR., 2011, 

p.67) 
 

Esta afirmação nos diz muito sobre a estética do sertão na literatura (e nas artes como 

um todo), considerando-o um tema que transpõe o limite comum do tema e do espaço 

sertanejo. Para Albuquerque Jr. (2011), ―a relação entre o sertão e a civilização é sempre vista 

como excludente. É um espaço visto como repositório de uma cultura folclórica, tradicional, 

base para o estabelecimento de uma cultura nacional‖. De acordo com essa afirmação, um dos 

papeis do sertão na literatura seria propiciar um mergulho mais intenso numa cultura 

brasileira que não tivesse sido ―contaminada‖ com a civilização litorânea, ou seja, adentrar 

mais profundamente nos lugares mais longíquos, nos interiores intocados das províncias a fim 

de conhecer a cultura que ali se desenvolvera e, dessa forma, ter consciência de uma cultura 

propriamente dita como brasileira, sem influências externas ao país, especialmente a artístico-

tecnológica que a Europa exercia sobre o Brasil (ALBUQUERQUE JR., 2011). 

É possível inferir que a as considerações que Albuquerque Jr. faz acerca da estética do 

sertão se estende para outras inúmeras obras da literatura regionalista e chega até a 

contemporaneidade. O  sertão que Euclides da Cunha descreve em seu Os sertões difere do 

sertão que Rachel de Queiroz nos apresenta em O Quinze, daí a capacidade de se reinventar 

não só em obras literárias que seguiam um mesmo projeto estético e artístico, mas assumir 
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diferentes perspectivas de representação diante da literatura: as pessoas do sertão, a vida, as 

dificuldades do homem sertanejo, a religiosidade, a arte sertaneja, a paisagem, e, finalmente, 

um tema tão relacionado ao sertão como um todo que é a seca e seus desdobramentos na vida 

do homem que aprende  a ela resistir e superá-la. Considerar, pois, o sertão como redução 

simples a um espaço limitado fisicamente é ignorar a própria força que ele exerce sobre o 

sentido produzido nessa literatura.  

 

As faces da memória do homem sertanejo no livro Metáforas para um duelo no sertão 

 

O sertão assume identidades plurais na poesia que se produz atualmente na Paraíba, a 

exemplo da obra a qual analisaremos agora. Ainda que não seja o mote de todos os poemas, a 

incidência das imagens do sertão em Metáforas para um duelo no sertão nos dá uma 

dimansão do quão representativas são as imagens do sertão para a vida e para as artes do 

homem nordestino. Analisaremos a seguir de que forma o sertão aparace enquanto memória 

(lembrança, visita ao passado) do homem nos poemas desta obra, sendo nosso corpus: 

―Lamento‖, ―Sossego‖, ―Lamparina‖, ―Os ferreiros‖ ―Mater‖ e ―As meninas do sertão‖. 

Poema: Lamento 

meu pai sorriu 

à sombra da goiabeira 

nada de rugas na face 

apenas a névoa 

de um tempo escondido pela sombra das horas. 

(GUEDES, 2012, p. 19) 

Poema: Sossego  

como azeite para o palestino 

: correria solta de menino 

pés no chão, barro batido 

por trás da casa, o açude 

banhando mãe, banhando filho, banhando primos 

tudo nu, sem malícia nem milícia 

na casa grande, a avó 

com panelas chiando no fogo 

e janelas abertas para o silêncio 
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na cadeira de balanço, o avô 

sentado por baixo do grosso chapéu 

o jeito todo seu de ralhar até com o céu 

(- eita, moleque, cabelo grande é coisa de mulher!) 

na distração dos adultos 

meninos correndo feito loucos e sertão 

abrindo cancelas 

fechando curral para barulhos e bois 

no sítio, ninguém sabia que existia guerras do outro lado 

do azul. 

(GUEDES, 2012, p. 20) 

Poema: Lamparina  

querosene 

consumindo-se 

na consumação do fogo 

Lembra o canto das cigarras 

na boca da noite 

Quando era light imaginar seu cruzar de pernas 

(GUEDES, 2012, p. 33) 

Poema: Os ferreiros  

um bate lá 

outro bate cá 

um bateaqui 

outro bateacolá 

por um instante desafinam 

a monotonia do sertão 

(GUEDES, 2012, p. 35) 

Poema: Mater  

quando olho os olhos de minha mãe 

vejo as peraltices da infância tardia 

com um arrazoado de conselhos alheios 

e uma cumplicidade do futuro que dormia 

quando olho nos olhos de minha mãe 

sinto a fé de uma reza que não tem fim 



ISBN: 978-85-732-0158-1 

1621 

 

a oração daquela nossa senhora minha 

suplicando com um jeito assim assim 

quando olho os olhos tristes de minha mãe 

arrisco caminhar na memória da cidade 

arrisco benzer-me no cristo que é só imagem 

porque preciso construir minha tosca alegria 

com os cacos da alma e o amor sofrido que resiste 

nos olhos tristes de minha querida mãe 

(GUEDES, 2012, p. 41) 

Poema: As meninas do sertão  

o sertão tem meninas 

que cá 

não encontro no litoral 

longe do bem e do mal 

são inocentes 

de seus encantos 

querem casar? 

ora, mas qual não quer? 

querem é amar 

e amam como ninguém 

o sertão tem meninas 

que sorriem para o nada 

-isso explica 

o tudo que se esconde 

por entre as pernas das meninas do sertão. 

(GUEDES, 2012, p. 57) 

 

Nos poemas aqui citados, o sertão é representado pelas memórias do sujeito lírico, 

uma imagem passada na qual o sertão aparece com suas particularidades, sejam elas 

relacionadas às características naturais ou humanas. Em Lamento, o sertão é representado 

através da figura paterna que se senta à sombra da árvore e não aparece diretamente na 

estrutura do poema, mas a construção de sentido remete a um ambiente no qual o sol molda 

um espaço de solidão e a sombra da goiabeira serve como refúgio a essa solidão. A contar 

pelo título, o poeta emprega nesse poema algo que se assemelha à nostalgia de ter na memória 
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o simples sorriso de um pai sob a sombra de uma árvore. Esse título é bastante sugestivo ao 

trazer o lamento como uma possibilidade do próprio lamento que o sertanejo executa ao ver-

se distanciado do seu espaço ou à dificuldade de sobreviver nesse espaço duro que o sertão. 

Em Sossego, por exemplo, há uma descrição das ações humanas e do espaço físico 

muito específicas da imagem do sertão: a mãe que banha as crianças no açude quando chega o 

final da tarde, os meninos correndo descalços no chão de barro, as panelas no fogo à lenha, o 

patriarca sentado na cadeira de balanço e que observa tudo a uma certa distância, os bois que 

voltam do pasto para o curral etc. O sentido deste poema sugere que o sujeito-lírico participa 

da própria cena que descreve, sendo que as sensações descritas também são sentidas por ele. 

O título do poema ―Sossego‖ nos dá uma noção da simplicidade, da inocência da infância e da 

vida rural que evoca, de forma que os últimos versos nos apontam o ápice do sentido: o 

desconhecimento do mal, das guerras, das desgraças da humanidade. 

Já em Lamparina, temos a imagem do sertão distante das tecnologias que inundavam 

as cidades (a eletricidade, por exemplo) e que usa a lamparina como instrumento de 

iluminação para as noites, cujo combustível é o querosene. ―A boca da noite‖, quando o sol se 

esconde e as cigarras, barulhentas e constantes, inundam a paisagem de solidão do sertão um, 

som contínuo. Essa solidão que leva o homem a imaginar coisas eróticas e consumir-se por 

elas, tal qual o combustível que usa para fornecer sua luz. 

Em Os ferreiros, a imagem da vida do homem sertanejo é ainda mais forte, pois é 

aprofundada a ideia de vida coletiva ou um estereótipo do homem tipicamente sertanejo e 

rural. O sentido deste poema consiste em fazer uma relação entre a profissão do ferreiro 

(trabalhar o ferro, a matéria bruta, afiar a lâmina etc) com a vida do homem rural e agricultor 

de subsistência (bater a enxada, afiar a enxada, trabalhar a dureza, a dificuldade). É 

interessante atentar para a coletividade do ato: ―um bate lá/ outro bate cá‖ e para a descrição 

do espaço físico ―a monotonia da caatinga‖, que aqui podemos compreender como o primeiro 

sinal do trabalho do homem no dia: o som causado pelas batidas no seu instrumento (enxada) 

afim de afiá-lo, atividade que acontece sempre na madrugada (daí a quebra da monotonia, o 

silêncio existente no meio rural). 

Em Mater, as memórias do sertão são revisitadas através do olhar da figura materna, 

como um espelho no qual o sujeito-lírico enxerga todas as imagens de sua infância: os 

conselhos que sua mãe lhe dava, a religiosidade da mãe que não cansava de suplicar à 

proteção da santa, as imagens da cidade, enfim, a confluência de lembranças e sentidos que 

vão além do tempo presente, como se os olhos tristes de sua mãe fossem, de fato, as janelas da 
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alma. O adjetivo ―tristes‖ confere ao poema um tom de saudade do tempo passado, 

experiências que, agora, só são vividas através da memória. 

Por fim, em ―As meninas do sertão‖, os três primeiros versos evocam um poema 

conhecido da literatura brasileira, a ―Canção do exílio‖, de Gonçalves Dias, no qual o eu-

lírico canta os elementos naturais externos ao seu lugar atual e esse mesmo movimento ocorre 

neste poema, no qual o sujeito afirma que o sertão tem meninas que, onde está, ele não 

encontra, de forma que isso particulariza as meninas a quem ele se refere, afinal não são 

quaisquer meninas, são as meninas do sertão, como está postulado no próprio título. Em 

seguida, atenta para a inocência das meninas do sertão, afirmando que estão longe dos 

conhecimentos do bem e do mal e sorriem para o nada (uma expressão pura de inocência) e 

que o conjunto dessas particularidades típicas das meninas do sertão explica ―o tudo‖ que 

existe entre as pernas das meninas sertanejas. O poema passa de um tom carinhoso, afetuoso e 

de valorização do sentimento em detrimento do corpo, mas a ideia de que as meninas do 

sertão são mais puras é contrariada na última estrofe, já que o eu-lírico joga com as palavras a 

fim de justificar sua afirmação final e mais forte, que culmina num sentido erótico. A 

memória é representada pela distância que há entre o estado atual do sujeito-lírico e das 

meninas de antigamente, as meninas de sua infância.  

 

Conclusão 

 

A obra de Linaldo Guedes é permeada, a todo instante, por um misto de sentimentos 

que remontam ao passado e, consequentemente, às vivências de uma infância sertaneja: ora 

afastado de seu espaço, o eu-lírico canta a saudade da infância; ora canta a lembrança dos 

momentos de família; ora canta a desolação do espaço marcado pelo chão de barro seco; ora 

lembra-se da solidão que inunda a imensidão do espaço do sertão. Essa obra, composta de 

uma variedade de temáticas que dão vida aos poemas, é um referencial no que concerne à 

estética do sertão na novíssima poesia paraibana. A representação do sertão se dá pela 

comunhão entre várias ideias: os elementos físicos que são próprios do cenário, o sujeito 

deslocado que busca na memória as paisagens do sertão, enfim, identidades plurais e ímpares, 

que, com o próprio sertão, se condensam a fim de dar à poesia uma vida sertaneja. 
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O SERTÃO DA PEDRA DO REINO E VIDAS SECAS: REFLEXÕES ACERCA DO 

CÂNONE  

 

Natacha Guedes da Silva  

(UFPE) 

 

Introdução  

 

A imagem do sertão e do povo sertanejo, foi explorada pela literatura brasileira desde 

o momento em que, durante o Romantismo, buscou-se uma representação nacionalista de 

nosso país, uma identidade da literatura e do povo brasileiro, independente do domínio 

colonizador.  Contudo, estas imagens foram forjadas pela vontade ideológica dos escritores 

românticos, tornando-se muitas vezes criações artificiais, como ocorreu com o sertão, cuja 

representação por anos limitou-se a poucos aspectos da vida do povo sertanejo, mas que, 

devido à criação de uma tradição, mantiveram a imagem da seca, da fome e do povo bruto, no 

senso comum. Publicado pela primeira vez na década de setenta, o Romance d‘a Pedra do 

Reino de Ariano Suassuna, por sua vez, revela uma visão diferente do sertão. Inspirado pelo 

movimento messiânico surgido na cidade de São José do Belmonte, sertão de Pernambuco, 

Suassuna cria um espaço ainda não contaminado pela modernidade, idealizado no século 

XVI, com reis, rainhas, príncipes, princesas, damas e cavaleiros.  

 O sertão no imaginário popular do país, permanece sendo sinônimo de seca e miséria, 

e a força deste imaginário chega a ser tão forte que, para alguns, a região Nordeste inteira é 

sertão. Mas, quais os mecanismos que ajudam na criação e reprodução deste imaginário? 

Neste artigo discutiremos qual a imagem de sertão que prevalece na obra de Graciliano 

Ramos, considerada canônica, e se ela está de acordo com o imaginário hegemônico 

dominante, para em seguida discutirmos sobre quais são os aparelhos de poder que formam o 

cânone literário e quais os aspectos que são levados em consideração para isto. Por fim, 

analisaremos qual a imagem de sertão representada n‘A Pedra do Reino, se esta corresponde 

às expectativas criadas e disseminadas pela tradição, apontando as possíveis motivações desta 

ainda não pertencer ao cânone literário brasileiro.  

 

 

 

 



ISBN: 978-85-732-0158-1 

1626 

 

Tradição e formação do cânone literário 

 

Ao tratar da criação das tradições, o historiador Eric Hobsbawn recorre à 

exemplificação das tradições da família real inglesa, que parecem ser antigas, mas na verdade 

são manifestações bem mais recentes. Estas tradições são chamadas de ―inventadas‖, pois são 

práticas recentes, criadas para estabelecer uma relação de continuidade com um passado 

histórico memorável. Essa criação se dá principalmente, quando ocorrem transformações 

rápidas na sociedade e já não há mais espaço para as velhas tradições. Ainda de acordo com o 

historiador, existem três categorias de tradições inventadas, 

 
a) aquelas que estabelecem ou simbolizam a coesão social ou as condições 

de admissão de um grupo ou de comunidades reais ou artificiais; b) aquelas 

que estabelecem ou legitimam instituições, status ou relações de autoridade, 
e c) aquelas cujo propósito principal é a socialização, a inculcação de idéias, 

sistemas de valores e padrões de comportamento (HOBSBAWN, 2008, 

p.17). 
 

Desta forma, para Hobsbawn as tradições possuem um caráter ficcional, são criadas 

por determinados grupos com o objetivo de unificar o pensamento de uns e legitimar o poder 

de outros. Segundo a filósofa Hannah Arendt, a tradição do pensamento filosófico ocidental 

se inicia ainda na Antiguidade, com Platão e Aristóteles. Se para os antigos a filosofia não 

deveria se misturar aos assuntos comuns da esfera social humana, já no século XIX, Karl 

Marx questiona a tradição e defende que a filosofia deve sim se preocupar com os assuntos 

dos homens socializados. Contudo, a filósofa chama a atenção para o fato destas afirmações 

por si só não se bastarem, de modo que estas só ―adquirem seu significado ao contradizer 

alguma verdade tradicionalmente aceita e cuja plausibilidade estivera, até o início da época 

moderna, fora de dúvida‖ (ARENDT, 2013, p.48).  

Assim, as proposições de Marx sobre o homem ter sido criado para e pelo trabalho, 

que poder e violência andam juntos e que a filosofia deveria interferir no mundo, alterando as 

formas de relação entre o homem e a sociedade, representaram a ―perplexidade de ter que 

lidar com fenômenos novos em termos de uma velha tradição de pensamento, fora de cujo 

quadro conceptual pensamento algum parecia absolutamente ser possível‖ (ARENDT, 2013, 

p.52). Marx, assim como outros filósofos modernos, tentou desafiar a tradição opondo o 

pensar e o agir, mas, como todos os demais foi derrotado, pois, foi com a ascensão dos 

regimes totalitários que efetivamente se rompeu com a tradição. Este fato se deu 

principalmente, pois, esta não possuía meios conhecidos para lidar com a concretização das 
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transformações sociais, enquanto as rebeliões anteriores permaneceram apenas ao ―nível de 

mero pensamento‖ (ARENDT, 2013, p.55).  

Tendo em vista o caráter ficcional da tradição, pois esta nada mais é que a criação de 

padrões de comportamentos por parte do grupo dominante para assim, dar continuidade à sua 

dominação, alguns mecanismos de poder são necessários para o estabelecimento destes 

padrões. De acordo com Roberto Reis (1992), a linguagem, a cultura, a escrita e a literatura, 

fazem parte destes mecanismos, pois através delas é possível manter a dominação social. A 

linguagem serve para mediar os saberes, mas ao mesmo tempo o signo não é suficiente para a 

representação do real, limitando nossa percepção do mundo, enquanto a cultura serve para 

cercear o comportamento, criando códigos de conduta sociais. A escrita, por sua vez, desde a 

sua descoberta, sempre serviu para subjugar aqueles que não a dominam, e que por isso foram 

considerados como inferiores. A literatura (para o escritor, sinônimo de qualquer tipo de 

escrito) serviu para que estas práticas culturais fossem documentadas e repassadas de geração 

em geração. 

A formação do cânone literário representa como a linguagem, a cultura e a escrita, 

interferem nas escolhas daquilo que será ou não aceito, em termos de obras literárias, a partir 

das escolhas de um grupo dominante. De acordo com Reis (1992), a palavra cânone vem do 

grego kanon, e que nas línguas românicas ganhou o sentido de lei. Muito utilizada no 

ambiente eclesiástico, servia para nomear os textos da bíblia que serviriam para os propósitos 

da evangelização, ao contrário dos que deveriam ser banidos. Para o autor, o cânone 

apresenta, desde a sua origem eclesiástica, uma ideia de seleção e exclusão, característica que 

ainda permanece em sua formação, já que os textos literários considerados de alguma forma 

superiores são escolhidos e sacralizados, enquanto os demais são excluídos e apagados da 

historiografia literária. Assim, 

 

O conceito de cânon implica um princípio de seleção (e exclusão) e, assim, 

não pode se desvincular da questão do poder. Nas artes em geral e na 
literatura, [...], cânon significa um perene e exemplar conjunto de obras – os 

clássicos, as obras-primas dos grandes mestres -, um patrimônio da 

humanidade [...] a ser preservado para as futuras gerações, cujo valor é 
indisputável (REIS, 1992, p.70). 

 

Recentemente, em algumas universidades, começamos a presenciar a entrada de textos 

não canônicos em suas provas de ingresso, mas por anos, apenas os clássicos foram aceitos. 

Ainda assim, as universidades, por anos e até atualmente, contribuíram para a formação e a 

perpetuação do cânone, na medida em que confere às obras de tradição uma valoração maior 

que as demais obras escritas por grupos excluídos de seus interesses, 
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Tal comunidade pode ser descrita como uma corporação que se autoperpetua 

eternamente. É, ainda que modestamente e sem ênfase, hierárquica em sua 
estrutura, pois sua continuidade depende do direito dos velhos em instruir os 

jovens; e os jovens se submetem porque não há outra modalidade de 

sucessão (KERMODE, 1985, p.92).
1
  

 

Desta forma, podemos concluir que, as universidades e as instituições de ensino em 

geral, são responsáveis diretas pela formação do cânone literário, visto que, fazem parte dos 

mecanismos de poder que selecionam e excluem obras, consideradas por elas como úteis ou 

não, na perpetuação de uma tradição. Porém, estes mecanismos perpetuam também uma série 

de barreiras sociais, étnicas e sexuais, na medida em que os juízes destas universidades, na 

maioria das vezes, fazem parte de grupos socialmente privilegiados (homens, heterossexuais, 

brancos, de classe média/alta). Por isto, vemos em nossa literatura obras de escritoras 

mulheres, de negros, homossexuais, entre outros membros de classes consideradas inferiores, 

por anos, sem nenhuma representatividade.  

 

Vidas secas e o cânone literário  

 

Quando pensamos em sertão na literatura brasileira, somos diretamente remetidos a 

algumas obras famosas, dentre elas, Vidas secas de Graciliano Ramos, obra amplamente 

cobrada em vestibulares das universidades nacionais. O sertão representado na obra do 

escritor paraibano, assim como os que foram representados até então na literatura nacional, é 

um local de desterro e miséria, imagem esta que foi bastante reproduzida por uma geração de 

escritores. Além de sua exímia qualidade, Vidas secas também se faz importante para nossa 

literatura devido a sua participação em uma tradição historiográfica da literatura, pois, 

 

Seria expressão de determinados contextos histórico-sociais, com as suas 
demandas ideológicas específicas; além de expressão, via de mão única, 

seria, também, construção de imaginários sobre a nação e a nacionalidade 

literária; e, por fim, como discurso sobre um mesmo objeto, possivelmente 
travasse ela, ao longo do tempo, em seus diferentes textos, um diálogo 

constante consigo mesma, mas sempre em diferentes situações histórico-

sociais (WEBER, 2009, p.35). 

 

Publicada em 1938, a obra faz parte do Romance de 30, época em que surgiram os 

romances com temáticas regionalistas, e mais uma vez os autores se preocupam com a 

                                                             
1 Semejante comunidad puede descrebire como una corporación que se perpetúa a sí misma, sempiterna. Es, 

aunque modestamente y sin énfasis, jerárquica en su estructura, pues su continuidad depende del derecho de los 

viejos a instruir a los jóvenes; y los jóvenes se someten porque no hay otra modalidad de sucesión. (tradução 

nossa) 
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denúncia das mazelas sociais presentes nestas regiões ―marginais‖ do país. Em Vidas secas, 

Graciliano Ramos retrata a fuga de uma família de retirantes da miséria do sertão. Fabiano, 

junto a sua mulher Sinhá Vitória, seus dois filhos, o menino mais velho e o menino mais 

novo, e a cachorra baleia, andam pelo sertão a procura de um lugar melhor para viver. Após 

tortuosos dias de caminhada através da caatinga, chegam à uma fazenda e Fabiano é 

contratado pelo dono para cuidar do lugar e dos animais. Durante a estadia na fazenda, 

conhecemos mais sobre os personagens e o ambiente sertanejo. O sertão é descrito como um 

ambiente deserto, sem vida, onde só imperam a seca e a fome, por isto, é difícil para os 

membros da família se adaptarem à sociedade do local em que chegam. Fabiano é um 

vaqueiro aparentemente bruto, vemos que por fora ele encarna a aridez e a dureza do sertão, 

mas, através de seus pensamentos conseguimos distinguir traços de humanidade, 

constantemente vencido por sua desesperança. Sinhá Vitória, por sua vez, não aceita a 

realidade em que vive, sonha com um lugar melhor para viver e criar seus filhos, lhes 

proporcionando um destino melhor que o seu, longe da seca. Os dois filhos do casal, que não 

são nomeados, passam seus dias a brincar com a cadela Baleia, as suas humanidades até se 

confundem. O mais velho gosta das palavras, saber os seus significados, enquanto o mais 

novo sonha em ser vaqueiro igual ao pai. 

O retrato do ambiente rural é o de um lugar hostil, a caracterização dos sertanejos é 

quase animalesca, a descrição da falta de perspectiva e da miséria em que o povo sertanejo 

vive, nos faz refletir sobre as condições sub-humanas impostas a estes. A imagem construída 

do sertão está diretamente atrelada à fome e a seca, enquanto o sertanejo é um bruto, sem 

perspectivas. O sertão e o povo sertanejo retratados nas obras desta tradição, desnudaram uma 

triste realidade vivenciada neste espaço regional. A qualidade e a importância historiográfica 

da obra de Graciliano Ramos é com certeza inegável, contudo, assim como as demais obras 

canônicas, contribuiu para alimentar uma visão preconceituosa sobre o povo sertanejo e 

nordestino, por décadas difundida pelos meios de comunicação e demais mecanismos de 

poder. 

 

O reino da nação castanha 

 

Fundado em 1970, o Movimento Armorial, na verdade, passou por um longo processo 

de maturação. Antes de ser um movimento, os princípios da Arte Armorial já estavam 

presentes na vasta produção literária de Ariano Suassuna. O princípio da Arte Armorial, se 
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baseia na defesa de igualdade entre a arte popular e a erudita, de modo a evitar que uma 

apague a características peculiares da outra, 

 

Criou-se um neologismo para identificar a arte que defendia e defende, uma 
arte erudita que, baseada no popular, é tão nacional quanto a arte popular, 

elevando-se à importância desta e conseguindo manter, com ela, uma 

unidade fundamental para combater o processo de vulgarização e 
descaracterização pelo qual vem passando a cultura brasileira (NEWTON 

JÚNIOR, 1999, p.86). 

 

 Ao contrapor erudito e popular, o escritor não expressa uma noção valorativa, ou 

hierárquica de mais ou menos importante, pois entende que ambas as partes, mesmo díspares, 

possuem ricas contribuições culturais para as produções do Movimento, 

 

O popular é vinculado ao que ele chamou, baseando-se em conceitos da 

revolução francesa, de ―quarto Estado‖, ou seja, àquela parcela majoritária 
do povo constituída pela grande maioria de analfabetos, semi-alfabetizados e 

despossuídos de um país. Quanto ao erudito, vincula-se à outra parcela 

constituinte do povo, uma parcela minoritária, composta por pessoas cuja 
formação é diferente daquelas pertencentes ao ―quarto estado‖, diferença 

engendrada, em parte, por motivos de natureza econômica (NEWTON 

JÚNIOR, 1999, p.101). 

 

 O Romance d‘A Pedra do Reino, publicado há apenas um ano após o lançamento do 

Movimento Armorial, já possuía em suas páginas a forte presença de discussões estéticas 

sobre o popular e o erudito. Seu narrador-personagem decide-se por escrever sua história na 

forma de romance, contudo, sem deixar de fundir neste, diversos gêneros textuais da cultura 

popular, como o cordel, as canções de repente, cantigas populares, xilogravura, etc. O livro 

conta a história de Quaderna, que se encontra preso acusado da morte de seu tio e que, conta 

de dentro da cadeia, todos os fatos que o fizeram chegar até lá. Quaderna diz ser descendente 

da verdadeira família Real brasileira, da raça dos castanhos (descendentes morenos de Cabras, 

Mamelucos e Caboclos). A história contada pelo narrador se passa em um universo idealizado 

no século XVI e o sertão ainda é um lugar puro, não contaminado pelo mundo moderno.  

Através da mitologização do espaço regional sertanejo, o escritor incorpora o popular 

ao erudito, tratando de temas como o messianismo e cangaço. Mas, além disso, podemos 

perceber que faz parte do posicionamento político do escritor, assim como fizera parte do 

posicionamento dos românticos, a representação do sertão como espaço de preservação das 

manifestações culturais puramente populares, ―essa polarização é formulada em nome da 

preservação da autenticidade dos valores tradicionais brasileiros (tão vivo ainda no Nordeste), 

contra os ‗acentos estrangeiros‘ e os interesses cosmopolitas, vigentes no Rio e em São 

Paulo‖ (FARIAS, 2006, p.49).  



ISBN: 978-85-732-0158-1 

1631 

 

 

Considerações Finais 

 

Concluímos que, as obras literárias escolhidas para fazer parte do cânone literário 

brasileiro, em sua maioria, não retratam uma imagem positiva do sertão, em vez disso, 

denunciam as mazelas, esquecendo-se que neste lugar também existe beleza. Contudo, tais 

obras atendem às expectativas de toda uma classe social e regional, que se julga superior à 

―sub-raça‖ sertaneja, por uma série de razões sociais e econômicas, e que, por isto, excluem as 

demais obras que apresentem pontos de vistas incongruentes com os seus. É importante 

ressaltar que, estar dentro ou fora do cânone não implica no fato de uma obra ser melhor ou 

pior que as outras, mas que, o cânone, ao selecionar umas obras em detrimento de outras, 

determina o que deve ou não ser lido, cria uma tradição de verdades inquestionáveis, 

reforçando, muitas vezes, preconceitos e reproduzindo esquemas de estratificação social.  

Apesar de ser uma das obras mais completas de Ariano Suassuna, A Pedra do Reino 

ainda não entrou para o cânone das universidades brasileiras. Diferentemente dos demais 

romances aqui citados como canônicos, o romance de Ariano não pretende apenas denunciar 

de forma tão reveladora, a miséria e o esquecimento do sertão. Por outro lado, o escritor 

almeja, através de uma ótica feudal, reinterpretar o Nordeste, representar nobremente o 

sertanejo e romantizar essa classe que por ano foi tão oprimida (FARIAS, 2006, p.78). Ao 

invés de exclusivamente desnudar as mazelas, Ariano Suassuna forja uma perspectiva 

otimista e enaltecedora para o sertão, tão maltratado pela tradição. 
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Introdução  

 

 Inocência, publicado em 1872, de Visconde de Taunay é um romance que traz como 

tema principal o amor impossível entre os personagens Inocência e Cirino. O enredo, dividido 

em 30 capítulos e um epílogo, apresenta um modelo clássico de trama constituído por um 

antagonismo à realização do amor querido, o que, através dos indícios de sofrimento e 

infortúnio, abrem-se a marca para o destino trágico. 

Sobre o romance, Candido (1999, p. 50) revela que ―é talvez o melhor na produção 

regionalista do tempo‖. Trata-se de uma obra que tematiza costumes e valores da sociedade 

do sertão mineiro, ou seja, como ditava a crítica dominante da época, ser regional traduzia o 

sentimento de pertencimento e originalidade identitária. Assim, nos diz Coutinho (1986, p. 

235): ―para ser regional, uma obra de arte não somente deve ser localizada numa região, senão 

também deve retirar sua substância real desse local‖. Taunay, por aderir à substância localista 

do sertão de Mato Grosso, nos mostra aspectos que tornam seu romance um dos mais 

conhecidos e representativos do romance regionalista. 

 Não fortuitamente a obra de Taunay é aproximada às histórias universais como as de 

Tristão e Isolda e a de Romeu e Julieta, do escritor Shakespeare. Essas histórias amorosas, 

construindo um sentido de eternidade para além da morte, assumem uma relevância central na 

voga do discurso romântico, do século XIX. Com efeito, o mito do amor romântico ganha 

matizes expressivas na literatura ocidental, principalmente em seus acentos idealistas de não 

correspondência, o que aproxima o amor da morte numa perspectiva imaginativa de que só a 

morte arrebata o amor em toda sua pureza e força sublime. Em Inocência, esse mito do amor 

eterno se configura a partir de uma interdição representada pelo pai da personagem, Pereira, 

que, como regra os costumes do século XIX, sela um compromisso de casamento entre 
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Inocência e Manecão. Esses costumes, como o casamento por interesse, a tipificação da 

mulher confinada em casa, o pater familias e o sistema ainda escravocrata, compõem esse 

cenário do século XIX. Essas marcas históricas vão adequando a universalidade do tema para 

o estrato local representado. Essa relação universal e particular que, principalmente na fase 

heroica, ocupou tanto os nossos intelectuais e artistas na compreensão do Brasil, é formulada 

por Candido através da chave analítica da dialética do local e do cosmopolita. 

Repare-se que Inocência estabelece um diálogo estreito com os temas universais, no 

caso, o amor romântico, ao mesmo tempo em que adere a representação do retrato regional.  

Estamos diante do conceito da dialética cunhado por Candido em que os temas universais e 

formais nascidos da realidade europeia, trazidos para a realidade brasileira, devem adequar-se 

ao nosso ambiente. Com efeito, no artigo Literatura e cultura de 1900 a 1945 (1980), Candido 

adota a chave analítica da dialética do local e do cosmopolita para compreender esse processo 

formativo nas produções literárias brasileiras. Precisamente, frisa Candido, os dois momentos 

decisivos na história de nossa literatura, Romantismo e Modernismo, representariam as fases 

expressivas de um particularismo literário inspirado nessa dialética do local e do cosmopolita, 

que toma como referência o modelo europeu. Para o crítico, o Romantismo (1836-1870) 

buscava superar a influência europeia apostando no particularismo literário inspirado na terra, 

no meio, na pátria, ao passo que o Modernismo (1922-1945) se afirma na superação da 

rebeldia e no estabelecimento de diálogo mais amaciado com Portugal.     

No bojo dessa crítica, Candido identifica o regionalismo persistente em nossas 

produções como uma autodefinição da consciência local. Se no início do Romantismo 

predominou a figura do índio e os temas nacionais, no segundo momento temos a figura do 

sertanejo como autodefinição dessa dimensão local. Assim, o regionalismo ―com José de 

Alencar, Bernardo Guimarães, Franklin Távora, Taunay, transforma-se agora no conto 

sertanejo, que alcança voga surpreendente‖ (CANDIDO, 1980, p. 113). Atravessado por uma 

desconfiança crítica em relação a essas produções regionais marcadas pelo drama de nossa 

formação colonial, Candido reflete: 

 

Gênero artificial e pretensioso, criando um sentimento subalterno e fácil de 
condescendência em relação ao próprio país, a pretexto de amor da terra, 

ilustra bem a posição dessa fase que procurava, na sua vocação cosmopolita, 

um meio de encarar com olhos europeus as nossas realidades mais típicas. 
Forneceu-lho o ―conto sertanejo‖, que tratou o homem rural do ângulo 

pitoresco, sentimental e jocoso, favorecendo a seu respeito ideias feitas 

perigosas tanto do ponto de vista social quanto, sobretudo, estético. 

(CANDIDO, 1980, p. 113 -114). 
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Essa tensão entre o dado local e os moldes herdados da Europa integra a nossa 

experiência literária e espiritual. Imitar os moldes de expressão da Europa era uma forma, nos 

diz Candido, de superar os obstáculos advindos de um ―sentimento de inferioridade de um 

‗país novo‘, ‗tropical‘ e ‗largamente mestiçado‖ (CANDIDO, 1980, p. 110). As 

particularidades de nossa realidade de meio, raça e história nem sempre correspondiam com 

as referências elaboradas do padrão europeu, o que fazia de nossa divergência uma expressão 

idiossincrática. Assim: 

 

A referida dialética e, portanto, grande parte de nossa dinâmica espiritual, se 
nutre desse dilaceramento, que observamos desde Gregorio de Matos no 

século XVII, ou Claudio Manuel da Costa no século XVIII, até o 

sociologicamente expressivo grito imperioso de brancura em mim de Mario 

de Andrade, - que exprime, sob a forma de um desabafo individual, uma 
ânsia coletiva de afirmar componentes europeus da nossa formação. 

(CANDIDO, 1980, p. 110). 

 

Tal dilaceramento que decorre da ambiguidade de nossa formação não raro adota 

mecanismos de ocultamento, a exemplo do pendor à idealização expressa tanto na figura do 

índio quanto no sertanejo. É essa idealização que a um só tempo, ainda que de forma 

contraditória e díspares, articula a valorização de nossa particularidade (meio, terra, raça) com 

os parâmetros etnocêntricos e cosmopolitas, fazendo valer nas nossas produções um misto de 

imaginação e observação, realidade e fantasia, cienticidade e literariedade. O livro Inocência 

não foge a essas ideias-forças que condicionam a época, sob as quais surge um senso de 

urdidura constituído pela descrição da paisagem, dos costumes regionais e dos idílios. 

Para Candido, reportando-se às produções menores no marco que vai de 1857 a 1872, 

há um destaque para livros como Inocência que ―fundem harmoniosamente a intensidade 

emocional, o pitoresco regionalista, a fidelidade da observação e a felicidade do estilo, 

obtendo um equilíbrio até então desconhecido‖ (CANDIDO, 2000, p. 266). Taunay, 

diferenciado por ser um viajante do sertão, já esboça certos movimentos que se consolidariam 

na obra Os Sertões de Euclides da Cunha, quais sejam: a terra e o homem. Esses movimentos 

na obra aparecem principalmente conduzidos pela impressão e lembrança. Taunay reconhece 

o seu romance como a base da verdadeira literatura brasileira, talvez pela concreção de um 

nacionalismo estético perseguido: ―O estilo suficientemente cuidado e de boa feição vernácula 

preenche bem o fim revestindo do prestígio da frase descrições perfeitamente verdadeiras em 

que procurei reproduzir, com exatidão, impressões recolhidas em pleno sertão‖ (TAUNAY 

apud CANDIDO, 2000, p. 277). De fato, vemos como as personagens são as vezes copiadas 

fielmente do ambiente sem muita mediação da criação literária: ―Portanto não apenas os 
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quadros naturais e os costumes, mas várias das pessoas que viu foram reproduzidas com uma 

fidelidade que dá valor documentário à ficção‖ (CANDIDO, 2000, p. 238).  

 

A terra e o homem: as marcas de uma região  

     

O pendor localista, marcado pelas observações descritivistas e agudas de um narrador 

onisciente, aparece encaminhado já no capítulo I, ―O sertão e o sertanejo‖, em que o meio, o 

sertão, a humanidade, e o sertanejo, se ligam de forma indissociável. A projeção expandida do 

cenário dar mostras da valorização da terra, da região, como marca geográfica na definição de 

uma nação. Vejamos: 

 

Corta extensa e quase despovoada zona da parte sul-oriental da vastíssima 
província de Mato Grosso a estrada que da Vila de Sant'Ana do Paranaíba 

vai ter ao sítio abandonado de Camapuã. Desde aquela povoação, assente 

próximo ao vértice do ângulo em que confinam os territórios de São Paulo, 
Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso até ao Rio Sucuriú, afluente do 

majestoso Paraná, isto é, no desenvolvimento de muitas dezenas de léguas, 

anda-se comodamente, de habitação em habitação, mais ou menos chegadas 
umas às outras; rareiam, porém, depois as casas, mais e mais, e caminha-se 

largas horas, dias inteiros sem se ver morada nem gente até ao retiro de João 

Pereira, guarda avançada daquelas solidões, homem chão e hospitaleiro, que 

acolhe com carinho o viajante desses alongados páramos, oferece-lhe 
momentâneo agasalho e o provê da matalotagem precisa para alcançar os 

campos de Miranda e Pequiri, ou da Vacaria e Nioac, no Baixo Paraguai. Ali 

começa o sertão chamado bruto. Pousos sucedem a pousos, e nenhum teto 
habitado ou em ruínas, nenhuma palhoça ou tapera dá abrigo ao caminhante 

contra a frialdade das noites, contra o temporal que ameaça, ou a chuva que 

está caindo. Por toda a parte, a calma da campina não arroteada; por toda a 
parte, a vegetação virgem, tão virgem, como quando aí surgiu pela vez 

primeira. (TAUNAY, 2008, p. 11-12). 

 

A territorialidade do interior, o sertão, é descrita numa visão espacial ampla de forma a 

revelar um Brasil desconhecido, não civilizado, que o escritor regionalista incorpora. O 

sertanejo se acomoda numa intimidade quase simbiótica com a paisagem, dando mostras de 

uma inextricável relação com o meio:  

 
Com que gosto demanda então o sertanejo os capões que lá de bem longe se 

avistam nas encostas das colinas e baixuras, ao redor de alguma nascente 

orlada de pindaíbas e buritis?! Com que alegria não saúda os formosos 
coqueirais, núncios da linfa que lhe há de estancar a sede e banhar o 

afogueado rosto?!  (TAUNAY, 2008, p. 15).   

 

A paisagem funde-se ao olhar e à vivência do sertanejo, conferindo a esta última uma 

particularização objetiva e curiosa: ―O legitimo sertanejo, [...] Enquanto moço, seu fim único 

é devassar terras, pisar campos onde ninguém antes pusera pé, vadear rios desconhecidos, 
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despontar cabeceiras e furar matas que descobridor algum até então haja varado‖ (TAUNAY, 

2008, p. 19).  E ainda, ao reportar-se ao envelhecimento do sertanejo, ―procura então quem o 

queira para esposo, alguma viúva ou parenta chegada, forma casa e escola e prepara os filhos 

e enteados para a vida aventureira e livre que tantos gozos lhe dera outrora‖ (TAUNAY, 

2008, p. 21).  

 Como vemos, as descrições de marcas lexicais eruditas perseguem um realismo 

fotográfico que conferem uma tônica documental, que é a base para a construção ficcional da 

trama.  Essa propriamente inicia no capítulo II com o encontro na estrada de Cirino e Pereira, 

pai de Inocência. A narrativa marca um tempo preciso 15 de julho de 1860. Trata-se de um 

marco, século XIX, em que os costumes regionais, ancorados nos valores primitivos, 

religiosos, sociais e de gênero (repare-se no confinamento social das mulheres e de 

Inocência), são descritos através de um filtro onisciente do narrador ou confrontados por 

pontos de vistas divergentes, como é o caso do naturalista alemão Meyer, introduzido no 

capítulo VIII. O estrangeiro, viajante zoologista interessado nas espécies das borboletas, 

apresenta um conhecimento distinto do ambiente local afastado de qualquer cientificismo. 

Meyer, ao comentar que o seu trabalho de caça às borboletas valeria muito dinheiro para 

estudos e museus, Pereira expressa toda estranheza: ―Quem havera de dizer que até com isso 

se pode bischar! Cruz! Um homem destes, um doutor, andar correndo atrás de vaga-lumes e 

voadores do mato [..] Muito se aprende neste mundo!‖ (TAUNAY, 2008, p. 75). O diálogo 

entre o doutor estrangeiro, portador de uma bagagem de conhecimento refinado, e o rústico 

Pereira, conhecedor das terras e dos costumes do sertão, se desenvolve tecendo o dilema do 

confronto do conhecimento do estrangeiro e do local. Com efeito, a narrativa vai urdindo a 

dialética do local e do cosmopolita cunhado por Candido, num confronto em que o bárbaro 

(atraso) e civilizado (progresso) repõem o problema de nossa pré-modernização. Esse 

confronto, acentuado inclusive pela visão crítica de Meyer sobre o ―mau costume‖ do 

confinamento das mulheres bonitas do local, termina, equivocadamente, provocando em 

Pereira a desconfiança do assédio de Meyer em torno de Inocência.   

Cirino, o curandeiro que se faz passar por médico, expõe o descaso e abandono de 

uma região entregue ao fatalismo da própria sorte bem distante da civilidade, a exemplo de 

doenças como a malária ou sezão. O narrador o ver com desconfiança, apesar de reconhecer 

os pensamentos dignos de Cirino: ―[...] no íntimo do caráter se lhe haviam insensivelmente 

enraizado certos hábitos de orgulho, repassado de tal ou qual charlatanismo, oriundo não só 

da flagrante insuficiência cientifica, como da roda em que sempre vivera‖ (TAUNAY, 2008, 

p. 37).  O cientificismo, contra todo e qualquer valor do obscurantismo primitivista, começava 



ISBN: 978-85-732-0158-1 

1638 

 

a se tornar um parâmetro para os arranjos da civilidade. Pouco a pouco o vigor positivo do 

conhecimento, com seu ideário de progresso e razão, se converterá em um parâmetro sólido 

para os novos arranjos sociais e para a realização de estudos e analise, como as realizadas por 

Euclides da Cunha.  

A obra vai arrolando um inventário de costumes regionais do século XIX como se ver 

nos valores do patriarcado, no casamento arranjado de Inocência com o Manecão Doca, na 

privação da educação às mulheres, no catolicismo primitivo, nos valores da honra e da 

valentia, etc. A própria representação de Inocência, valorada no modelo de pureza e recato, 

traduz o idealismo de um discurso da época. Vejamos agora como se assenta este modelo!  

 

Inocência: O retrato social e romântico   

 

Inocência, a bela sertaneja, ingênua e pura é a personagem central que dá nome a obra.  

No entanto, apesar de sua importância na trama, ela é silenciada na maior parte da narrativa. 

A voz narrativa pertence ao seu pai Pereira como que sugerindo o total apagamento de uma 

identidade autônoma, no caso a da filha Inocência. Assim, a ―donzela‖ só aparece a partir do 

capítulo VI, mas como uma enferma grave sem grandes ações e com poucas falas. Isso 

decorre porque o mundo feminino naquele ambiente do sertão depende inteiramente do 

protagonismo masculino. Com efeito, as mulheres são vistas com muita desconfiança. 

 Antes mesmo do seu primeiro encontro com Inocência, Cirino ouvi atento as 

recomendações de seu pai que hesita muito em levar um homem ao quarto da filha, mesmo 

que este seja para medicá-la sob as condições graves de morte iminente. Nessa mesma 

conversa com o jovem doutor, Pereira fala de sua obrigação em casar a filha, ao mesmo 

tempo em que   se coloca como vítima por tamanha responsabilidade, de modo que Inocência 

se apresenta como um fardo por ser mulher, e que depois do casamento esse fardo passa a ser 

do seu esposo, nesse caso de Manecão: 

 
— Esta obrigação de casar as mulheres é o diacho!... Se não tomam estado, 

ficam jururus e fanadinhas...; se casam podem cair nas mãos de algum 

marido malvado... E depois, as histórias!... Ih, meu Deus, mulheres numa 

casa é coisa de meter medo... São redomas de vidro que tudo pode quebrar... 
Enfim, minha filha, enquanto solteira, honrou o nome dos meus pais... O 

Manecão que se aguente, quando a tiver por sua... Com gente de saia não há 

que fiar... Cruz! botam famílias inteiras a perder, enquanto o demo esfrega 
um olho. (TAUNAY, 2008, p. 46). 

 

O pai de Inocência expõe um comportamento preconceituoso, algumas vezes corrigido 

pelo narrador com relação às mulheres, e chega a apoiar seus antepassados que as espancavam 
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como meio de educá-las e de mantê-las na linha. Ressalta que em meio a sua simplicidade não 

é a favor de que se maltrate as mulheres. No entanto, assegura que ―[...] também é preciso não 

dar asas às formigas... [...]‖. (TAUNAY, 2008, p. 47).  Logo, ele defende um comportamento 

feminino regulado, mantido através de claustros e submissão, típico da sociedade vigente no 

século XIX.  

Acerca dessa condição feminina, Cirino que vem de um outro contexto social, pois ele 

é oriundo da cidade grande, do meio urbano, discorda dos costumes e do pensar desconfiado 

de Pereira, mas não o contraria, respeita seu ponto de vista e responde de modo franco. Ele 

diz que ao seu ver as mulheres são tão boas quanto os homens, podendo até ser melhores: 

―[...] não há, pois, motivo para tanto desconfiar delas e ter os homens em tão boa conta...‖ 

(TAUNAY, 2008, p. 48). O narrador, também interfere na narrativa e acrescenta:  

 

Esta opinião injuriosa sobre as mulheres é, em geral, corrente nos nossos 
sertões e traz como consequência imediata e prática, além da rigorosa 

clausura em que são mantidas, não só o casamento convencionado entre 

parentes muito chegados para filhos de menos idade, mas sobretudo os 

numerosos crimes cometidos, mal se suspeita possibilidade de qualquer 
intriga amorosa entre pessoa da família e algum estranho. (TAUNAY, 2008, 

p. 46). 

 

O narrador apresenta o painel social da época em que pesava sobre as mulheres a 

obrigação de cumprir com as ordens paterna. Nesse caso, a intromissão de algum estranho que 

se interpõe obstaculizando o curso normal desses arranjos sociais será morto em favor da 

honra familiar. É isso que expõe Pereira, quando questionado por Meyer sobre o casamento 

de Inocência: ―— Sua filha vai casar? — Vai, respondi-lhe [...] — Com quem? [...] Com um 

homem do sertão, que há de amolar a faca na pele da barriga do mariola que vier mexer com a 

mulher dele‖ (TAUNAY, 2008, p. 143). 

Ao lado desse retrato social que molda Inocência, a personagem, ao longo da 

narrativa, recebe um repertório de predicativos que a enforma romanticamente. Desde o seu 

próprio nome ―Inocência‖, passando por ―pura‖, ―doce candura‖, ―Donzela‖, ―encantadora 

ingenuidade‖, ―meiguice do olhar sereno‖, até as descrições:  ―o nariz fino, um bocadinho 

arqueado; a boca pequena e o queixo admiravelmente torneado‖ (TAUNAY, 2008, p. 51), a 

narrativa, sob o sopro do Romantismo, converte a figura feminina num ideal de perfeição 

capaz de transfigurar até a pretensa documentação preconizada pelo ideário romântico. Para 

Cadermatori:   

 

O romântico é impregnado por uma visão maniqueísta da vida, ou seja, 
concebe o mundo como cenário de disputa de dois princípios opostos: o bem 
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e o mal. Essa visão age na tipificação das personagens, identificadas com um 

ou outro princípio. Em relação à mulher, essa dicotomia fará com que 

surjam, nos textos românticos, a mulher santa, assexuada e digna de amor – 
que será a mãe, a irmã e aquela que, com estas, possa ser assemelhada -, e a 

mulher satânica, a que se dirige o desejo e cuja voluptuosidade torna 

ameaçadora e nociva. (CADERMATORI, 1987, p. 40).   

 

 Em Inocência encontramos uma dualidade entre a mulher santa e a satânica, 

demarcada pelas transformações que a personagem sofre.  Sendo descrita pelo seu pai, como 

uma ―—Pobrezinha... Por esta não há de vir o mal ao mundo... É uma pombinha do céu... Tão 

boa, tão carinhosa!‖ (TAUNAY, 2008, p. 47). Uma mulher romantizada, bela, ingênua, digna 

do lar. Mas, em controvérsia a essa representação, Cirino julga a beleza da jovem, como 

responsável por despertar sentimentos diversos, como ele diz ―você que é uma mulher como 

nunca vi... Seus olhos me queimaram... Sinto fogo dentro de mim...‖ (TAUNAY, 2008, p. 

132). De acordo com Proença Filho (2007, p. 224), ―a mulher, entre os românticos, aparece 

convertida em anjo, em figura poderosa, inatingível, capaz de mudar a vida do próprio 

homem‖. 

Para ambientar o romance, Inocência, Taunay constrói um cenário romântico 

envolvido pela beleza da natureza. Assim, a noite, as estrelas, os laranjais e entre outros, 

fazem parte dessa magia natural para expressar e fundamentar a paixão dos amantes. 

Tornando-se a natureza uma estratégia para o desenvolvimento do enredo, como também 

relevadora de suspenses. 

 

— Enfim, exclamou ele, eu a vejo. 
— Meu pai, murmurou a moça com voz tão fraca que mal se ouvia, pode 

acordar... 

— Não importa, replicou Cirino desabrido, descubra-se tudo... não posso 
mais viver assim... 

— Xi! observou ela, cuidado!... Se ele nos achar aqui, mata-nos logo... Olhe, 

vá-me esperar junto ao corguinho para lá do laranjal... daqui a nada vou ter 

com mecê... A porta está só encostada... 
O moço fez sinal que obedecia e sumiu-se incontinenti na escuridão do 

pomar (TAUNAY, 2008, p. 156). 

 

O que nos leva a afirmar que a natureza como forma de arte e cenário, no Romantismo 

difere de outros movimentos literários, como nos diz Alfredo Bosi:  

 

A natureza romântica é expressiva. Ao contrário da natureza árcade, 
decorativa. Ela significa e revela. Prefere-se a noite ao dia, pois à luz crua do 

sol o real impõe-se ao indivíduo, mas é na treva que latejam as forças 

inconscientes da alma: o sonho, a imaginação. (BOSI, 2006, p. 93). 
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Logo, a noite com todo o seu mistério é o cenário ideal para a clandestinidade dos 

encontros apaixonados. Isso porque as trevas têm uma marcante poeticidade para os 

românticos, já que a luz do dia veta as expressões intimas e profundas. Com efeito, os 

segredos da noite na obra, ganham uma expressividade de dominância romântica.   

Os encontros do casal aconteciam em busca de afirmação de um amor avassalador, 

mostrando-nos a forte dependência que eles já tinham, deixando de ser apenas dois jovens 

para tornarem-se um único ser, movidos por um sentimentalismo, capaz de revolucionar a 

vida monótona da inocente moça. Podemos constatar esses aspectos, em um encontro entre 

Inocência a Cirino: 

 
O mancebo, apenas a avistou, correu-lhe ao encontro. 

— Inocência, exclamou ele notando um gesto de dúvida, nada receie de 

mim... Hei de respeitá-la, como se fora uma santa... Não confia então em 
mim?... 

— Sim! Disse ela apressadamente. Por isso é que vim até cá... Entretanto, 

estou com a cara ardendo... de vergonha... 
E levando uma das mãos de Cirino às suas faces: 

 — Veja, Cirino, como tenho o rosto em brasa... Por quê é que mecê veio 

bulir comigo?... Eu era uma moça sossegada... agora, se mecê não gostasse 

mais de mim... eu morria... (TAUNAY, 2008, p. 157). 
 

Essa paixão, expressa pela insígnia da brasa, do fogo e da ardência, vai apresentando 

indícios de insustentabilidade remetidos à ideia de morte: ―Por quê é que mecê veio bulir 

comigo?... Eu era uma moça sossegada... agora, se mecê não gostasse mais de mim... eu 

morria...‖ (TAUNAY, 2008, p. 157). As marcas da paixão se multiplicam em juras de amor 

eternos, confidências dolorosas e apaixonadas, impossibilidade de concretizar o desejo, e, por 

fim, um desfecho trágico. Cirilo e Inocência são personagens que simbolizam esse amor 

apaixonado de forma extremamente expressiva, vejamos: 

 
— Sim... você que é uma mulher como nunca vi... Seus olhos me 

queimaram... Sinto fogo dentro de mim... Já não como... Já não vivo... O que 

só quero é vê-la, é amá-la, não conheço mais o que seja sono e, nesta 

semana, fiquei mais velho do que em muitos anos havia de ficar... E tudo, 
por quê, Inocência? 

— Eu não sei, não, respondeu a pobrezinha com ingenuidade. 

(TAUNAY, 2008, p. 132). 
 

— [...] É mais fácil apagarem-se de repente estas estrelas todas, do que eu 

deixar de amá-la... (TAUNAY, 2008, p. 157). 
 

Inocência também pode ser considerada como um idílio, que, segundo Machado 

(1997, p. 36), ―é uma narrativa que se confunde com o regionalismo por focalizar histórias 

amorosas e familiares que se desenvolvem num ambiente natural‖, e por seguir um esquema 
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de enredo comum ao gênero consagrado universalmente. A narrativa se desenvolve a partir da 

família e seus conflitos. Assim, se inicia com um casamento arranjado, que geralmente se dá 

por interesses, segue com o surgimento de um triângulo amoroso, pois surge a figura do 

homem amado, se afirma um amor impossível e termina com a morte dos apaixonados. A 

morte é vista como único meio para a salvação desse sublime amor.  

No Romantismo, o amor e a morte são temas frequentes em obras com um intenso 

sentimentalismo, decorrentes da vontade de viver a paixão, que, regido pelos arranjos de 

casamento, não é permitido. As mulheres não têm autonomia de escolherem seus pares, pois 

trata-se de uma sociedade patriarcal.  Por isso, o pai de Inocência é o responsável pela escolha 

do casamento da filha, representando os valores da época.  

Taunay mostra de forma mais expressiva a morte como fuga ou salvação de uma 

situação conflituosa através de Inocência. A jovem expressa seu desejo de morrer em vários 

momentos, como podemos observar nesse instante de insegurança no encontro com Cirino no 

laranjal, ―[...] se mecê não gostasse mais de mim... eu morria...‖ (TAUNAY, 2008, p. 157). 

No seu desespero com a chegada de Manecão diante do que sentia, ―[...] Se é crime amar a 

Cirino, mandai-me a morte...‖ (TAUNAY, 2008, p. 180), no momento em que seu pai a 

ameaça de morte, diante da possibilidade de ter sua casa desonrada: 

 
— Nocência, daqui a bocadinho Manecão chega da roça...Você há de ir para 

a sala... se não lhe fizer boa cara, eu a mato. 

     E erguendo a voz: 
— Ouviu? Eu a mato!... Quero antes vê-la morta, estendida, do que... a casa 

de um mineiro desonrada... 

      Às presas saiu do quarto, deixando Inocência na mesma posição. 
— Pois bem! Murmurou ela, já que é preciso... morra eu!...  

(TAUNAY, 2008, p. 182). 

 

No entanto, esse desejo se torna mais significativo quando ela prefere a morte do que 

casar-se com um homem que não fosse o seu amado Cirino.  

O desfecho trágico marca a vida de Inocência e Cirino, pois ao ser rejeitado, Manecão 

se enfurece e em nome de sua honra, como era de costume, decide procurar Cirino. O 

encontro entre os dois acontece, e sem hesitar Manecão tira uma garrucha da cintura e atira 

contra Cirino. ―Varou a bala o corpo do infeliz e o fez baquear por terra‖ (TAUNAY, 2008, p. 

202), prestes a morrer, Cirino ainda dá-lhe o perdão, ―[...] Ele é... dado do fundo d`alma... 

Caia sobre tua cabeça... Quero, quero morrer como cristão...‖ (TAUNAY, 2008, p. 203).  

O trecho é revelador das marcas românticas, as quais incorporam os valores afetivos 

da cristandade no momento da morte. Trata-se do tema da bela morte que comparecem em 

obras clássicas como as de Homero, cuja tônica traz a mitificação dos grandes valores como a 
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honra e a glória. Sabemos que esses valores vão compor a estética romântica. Ao lado disso, o 

sentimentalismo, expressando a ideia de idílio, termina compondo os traços regionais 

perseguidos pelo romantismo brasileiro. 

Se a morte de Cirino recebe destaque na narrativa, a de Inocência só se torna 

conhecida numa pequena nota do epílogo, no fim do romance. Ainda assim, o destaque recai 

sobre o reconhecimento de Meyer, que agora no exterior exibe as suas conquistas científicas. 

Reconhecimento que decorre do achado de um tipo de borboleta rara encontrada nas terras do 

pai de Inocência, a qual, em homenagem à formosura de Inocência, Meyer batizou 

cientificamente de Papilio Innocentia.  Essa é, certamente, uma forma, ao modo romântico, 

de eternizar a heroína.  

Por fim, o narrador, ocupando-se em explorar a celebridade de Meyer, apenas emite, 

brevemente, a morte de Inocência numa nota de jornal: ―Inocência, coitadinha... Exatamente 

nesse dia fazia dois anos que seu gentil corpo fora entregue à terra, no imenso sertão de 

Sant‘Ana do Paranaíba, para aí dormir o sono da eternidade‖ (TAUNAY, 2008, p. 207). O 

desfecho acentua as marcas da eternidade, valor estético que integra o ideário romântico 

universal. As marcas regionais da obra permanecem reguladas pelo discurso crítico da época, 

em que o meio e a terra devem comparecer como valor ideológico e estético do romantismo 

brasileiro.  

 

Considerações Finais 

 

O nosso breve estudo, intitulado No tempo de Inocência: o Romantismo e o 

Naturalismo como marcas regionais na obra Inocência, buscou destacar os aspectos dessas 

duas estéticas na obra de Taunay, levando em consideração as relevantes observações acerca 

da obra, sobretudo do crítico literário Antonio Candido. Assim, constatamos que Inocência 

pertence ao Romantismo, mas que também incorpora os aspectos das descrições naturalistas 

por ser uma obra de transição, sobretudo quando o autor tende ao descritivismo documental, 

como ocorre no capítulo I: ―O sertão e o sertanejo‖.  

Por ser uma obra que engloba temas universais interligados aos regionais, 

concordamos, com o pensamento de Candido e seu conceito de dialética, quando se postula a 

ideia de que o regionalismo brasileiro se constitui como auto definição da consciência local 

dentro de um movimento histórico de emancipação. Logo, Taunay mostra o sertanejo como 

personagem central, que muito revela as marcas regionais de nosso país e traz o sertão ainda 
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de forma bruta e natural sem muita interferência da civilização, apenas é sugerida essa 

civilidade através da figura de Meyer. 

Sob os traços desse regionalismo, a obra revela o painel social da época em que os 

costumes, centralizados na figura do pater familias, emolduram as personagens. Inocência, 

pura e meiga ao mesmo tempo, tipifica os valores de uma época marcada pelo silencio da voz 

feminina, cuja sútil necessidade de expressão, como o desejo de unir-se a Cirino, desencadeou 

o fim trágico. Na verdade, o enredo, comum aos temas românticos, não foge ao tema da morte 

que projeta o valor do sublime como eternidade salvaguardada. Trata-se do velho tema 

universal que, na mão de Taunay, recebeu as adaptações locais como a vigência de valores do 

meio, da natureza e dos costumes. 
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VIOLÊNCIA E SAGRADO: DESEJO MIMÉTICO E SIGNIFICAÇÃO SACRIFICIAL 

EM SOMBRA SEVERA  

 

Rayssa Mykelly de Medeiros Oliveira  

(UFPB) 

 

Introdução 

 

A relação entre literatura e sociedade, desde Aristóteles (2003), vem sendo objeto de 

investigação da teoria literária. O filósofo grego apontou desde então a necessidade de não 

submeter a ficção a uma ordem externa. Ao conceituar a verossimilhança, ele deixou clara a 

necessidade de compreender que uma ficção deve ser coerente à sua lógica interna, no 

entanto, é impossível desvencilhar completamente o que entendemos como realidade da 

ficção. Antonio Candido (2006), em Crítica e sociologia, tratou de maneira muito acertada 

essa questão. Para ele, é importante que se perceba a independência de cada obra, mas é 

preciso lembrar que o elemento social pode dar-se como matéria-prima à construção de uma 

materialidade ficcional, sendo possível perceber matizes da realidade exterior ao objeto 

artístico nas estruturas de sua construção, não em uma relação especular simplista, mas de 

uma maneira mais complexa, pois só é possível entender uma obra ―fundindo texto e contexto 

numa interpretação dialeticamente íntegra‖ (CANDIDO, 2006, p. 13).  

Por mais que se tenha a consciência de que a criação de uma obra implica a criação de 

uma realidade própria, que pertence à sua lógica interna, há uma relação com o contexto 

externo que a permeia. Sobre isso, Luiz Alberto Brandão Santos e Silvana Pessôa de Oliveira 

lançam um questionamento: ―seria possível gerar um texto completamente desvinculado do 

contexto – econômico, político, social, cultural – no qual foi gerado?‖ (2001, p.73). Em 

resposta a essa provocação, os autores chegam a uma conclusão que muito se assemelha ao 

que nos propõe Antonio Candido em Crítica e sociologia
1
. Para eles,  

 

o imaginário – nossa capacidade de supor o não ocorrido, de vislumbrar o 
desconhecido, de criar a diferença – também está inserido no espaço da 

nossa cultura. O inusitado se cria a partir de um desdobramento daquilo que 

é familiar. A imagem nova surge da deformação da imagem que estamos 
acostumados a ver (SANTOS; OLIVEIRA, 2001, p. 73). 

 

                                                             
1 Candido problematiza a relação entre texto e contexto, trazendo à luz a importância do contexto nas estruturas 

textuais. 
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Essa breve discussão sobre verossimilhança, literatura e sociedade nos serve aqui de 

preâmbulo para tratarmos da questão central em nosso trabalho: as representações do desejo 

mimético e do rito sacrificial no romance Sombra severa, de Raimundo Carrero. 

Recorreremos aqui às noções trazidas por René Girard em A violência e o sagrado (2008). 

Em linhas gerais, nessa obra, o filósofo francês defende a hipótese de que violência e sagrado 

estariam ligados, pois, para ele, o rito sacrificial, que teria originado as práticas religiosas, 

aparece como mecanismo de controle da violência inerente à condição humana e de 

manutenção da ordem social. Ao contrário do que se acreditava, para Girard, não teriam sido 

as práticas religiosas a darem origem ao rito sacrificial, mas o rito sacrificial que teria 

originado as práticas religiosas. Neste artigo, procuramos demonstrar como os mecanismos 

descritos por Girard (2008) permeiam a trama carreriana e se revelam na estrutura de 

desenvolvimento do enredo. É nessa medida que a discussão sobre a relação entre texto e 

contexto se fez necessária, afinal, o enredo do romance de Carrero apresenta muito do que 

Girard chama de ―significação sacrificial‖ (2008, p.17). 

A narrativa à qual nos dedicamos neste trabalho possui vários elementos da 

religiosidade judaico-cristã, misturados a símbolos do misticismo popular, fato comum na 

obra de Raimundo Carrero. Apesar disso – ou, como procuramos discutir, justamente por isso 

– a bibliografia do escritor pernambucano aparece fortemente marcada pela violência e, mais 

especificamente ainda, pela violência no seio familiar.  

  

Girard e Carrero: religiosidade e violência 

 

Sombra severa, lançado em 1986, é o quarto romance do escritor pernambucano 

Raimundo Carrero. Marcada por símbolos religiosos e místicos que perpassam o enredo, a 

obra, ambientada em uma localidade rural de tradições arcaicas, narra a história do triângulo 

amoroso que envolve a personagem Dina e os irmãos Abel e Judas. Abel, o mais velho dos 

dois, e Dina, apaixonados, decidem fugir juntos para casar . Ao trazer a mulher para a casa 

que dividia com o irmão, Abel conta com a ajuda de Judas para fingir a própria morte e assim 

escapar de um confronto com a família de Dina, que deseja vingança. Enquanto Abel finge a 

própria morte, Judas violenta Dina, impossibilitando o casamento dela com seu irmão, 

segundo os preceitos locais. Depois do ocorrido, Judas espera o confronto com Abel, que 

deveria resultar na morte de um deles. No entanto, Abel não reage e Judas acaba matando o 

irmão. Depois de cometido o crime, Judas passa a rejeitar o contato com Dina, ele vasculha o 
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passado rememorando a relação com o irmão, tentando descobrir quando se instalou o 

sentimento que culminaria no assassinato. 

Em um primeiro momento, não escapa ao olhar o fato de os dois irmãos que rivalizam 

entre si terem os nomes bíblicos de Judas e Abel, sendo Abel, para a bíblia, a vítima do 

primeiro fratricídio da humanidade. Essa passagem das escrituras não é ignorada por Girard, 

que relembra o fato de Abel ser pastor e oferecer constantemente a Deus um animal de seu 

rebanho em sacrifício, Caim, por outro lado, é agricultor e suas oferendas não agradam a Deus 

do mesmo modo que as de Abel. Cresce nele a inveja, fazendo com que mate o irmão. Além 

da rivalidade existente, Girard chama a atenção para o fato de Caim não dispor do sacrifício 

dos animais como válvula de escape para a sua própria violência, fazendo com que ela seja 

direcionada para o assassinato do irmão.  

Porém, em Sombra severa, o irmão fratricida não se chama Caim, mas sim Judas. Sua 

atitude na trama também se assemelha à do discípulo que traiu Cristo no relato bíblico, afinal, 

após cometer o assassinato, assim como Judas e diferentemente de Caim, o protagonista do 

romance se arrepende do ato. Como o apóstolo traidor, cujo suicídio é narrado em duas 

diferentes versões na bíblia, por enforcamento no livro de Mateus - ―E ele, atirando para o 

templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar‖ (BÍBLIA, Mateus, 27,5) – e atirando-

se de um penhasco em Atos - ―Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniqüidade; e, 

precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram‖ (BÍBLIA, 

Atos, 1,18), o Judas de Carrero  também acaba por desistir da vida, mas por inanição, fato do 

qual trataremos mais adiante. Esses entrecruzamentos de passagens bíblicas através dos 

nomes dos personagens é uma constante em todo o livro.  Tal dado chama atenção  da crítica 

e foi tema da pesquisa de mestrado de Eliene Medeiros da Costa (2012), em sua dissertação, 

posteriormente transformada em livro. Apoiada na conceituação genettiana de 

transtextualidade (2010), a autora trata do que chama de ―paralimpsestos bíblicos‖ em Sombra 

severa. Ainda sobre o assunto, Cristiane Teixeira Amorim (2013) atenta para o 

embaralhamento de referências bíblicas na composição da narrativa. Ela trata, por exemplo, 

do episódio do estupro de Dina por Judas, que encontra correspondência com a história da 

personagem bíblica Diná. 

 

Há neste episódio vários entrecruzamentos com os textos sagrados. Diná 

(Dina) surge no Genesis; é filha de Jacó e Lia, violentada por Siquém, que 

por ela posteriormente se apaixona e com ela deseja se casar. Apesar de os 
irmãos de Diná, Simeão e Levi, terem aparentemente concordado com a 

união, matam o estuprador e seu pai. Na narrativa carrerina, Dina (Diná) 

também é violada, mas por Judas. Este, embora a rejeite após o ato e 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/1/18
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demonstre nojo pela amada de Abel, afirma em aparente contradição 

emparelhando-se com Sequém: ―Agora, porém, que o desejo se transformava 

em paixão, perdia a força‖ (CARRERO, 2008, p. 110). No entanto, os 
irmãos Inácio e Jordão, em Sombra severa, sequer tomam ciência do ato 

criminoso de Judas (AMORIM, 2012, p.212). 

 

Além dessa referência, a autora também aponta outra presente na obra: os pais de Dina 

– Sara e Adão – também homônimos bíblicos. O casal só consegue ter filhos em idade 

avançada, do mesmo modo que Sara e Abraão, não Adão, no texto bíblico. No entanto, os 

dois em vez da visita de anjos e do próprio Deus, que anunciam a gestação da mulher, 

recebem a visita de três ciganos. Mais uma vez, a sacralidade judaico-cristã é mesclada a 

elementos místicos. Carrero se aproveita do caráter arquetípico dos personagens bíblicos para 

transpor essas ações universais e atemporais do humano para a ficção. Essa regularidade nas 

ações humanas através do tempo é muito bem observada por Girard, que se utiliza disso para 

formular sua teoria. 

No livro, a história nos é contada por um narrador em terceira pessoa, mas a 

focalização varia: há capítulos em que ela é feita do ponto de vista de Judas, em poucos 

momentos do ponto de vista de Abel, e há capítulos em que essa focalização é feita a partir do 

ponto de vista de Dina. Quando a personagem feminina é a focalizadora, é através do fluxo de 

consciência que ela tenta compreender sua trajetória entremeando sua história à história da 

mãe. Em alguns trechos, as trajetórias se misturam a tal ponto que parecem ser uma só. Dina 

enxerga uma continuidade entre a mãe e ela estabelecendo não apenas um paralelismo entre 

os dois destinos, mas uma contiguidade. ―Havia destino cruzado entre as duas? Assim é que é 

feita a trama do sangue?‖ (CARRERO, 2008, p.51). O sangue aqui aparece como elemento de 

ligação, de vida, mas, em todo o romance, a ambivalência desse símbolo é explorada; 

violência e morte mesclando-se a ligação e vida. Essa ressignificação do sangue derramado, 

que pode ser transformado de profano a sacro a depender da ritualização sacrificial, é 

explorada durante todo o romance, revelando a ligação entre a violência e o sagrado de que 

nos fala Girard. 

Quando Girard trata da violência e do sagrado, ele sonda o funcionamento da violência 

para entender a sua lógica. A partir das observações de Girard percebemos a violência como 

elemento universalizante.  

 

Estudos recentes sugerem que os mecanismos fisiológicos da violência 

pouco variam de indivíduo para indivíduo, e mesmo de cultura para cultura. 

Segundo Anthony Storr, em Human Agression, nada é mais parecido com 

um gato ou um homem encolerizados, do que um outro gato ou um outro 

homem encolerizado. (2008, p.12) 
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Para ele, é o mecanismo do desejo e da violência que constituem as relações humanas, 

seria então o que torna o conflito daquela pequena localidade rural, da fazenda do Jati, tão 

compreensível a qualquer outro lugar. É esse mecanismo que possibilita o jogo de referências 

com os relatos bíblicos milenares. 

Girard investiga a estrutura do rito sacrificial e chega à conclusão de que ele é uma 

forma de canalizar a violência do grupo para uma vítima expiatória e assim conter o impulso 

indistinto da violência, protegendo o grupo do caos. ―A sociedade procura desviar para uma 

vítima relativamente indiferente, uma vítima sacrificável, uma violência, uma violência que 

talvez golpeasse seus próprios membros, que ela pretende proteger a qualquer custo‖ 

(GIRARD, 2008, p.14). Essa finalidade essencial, no entanto, é disfarçada pela ritualização, 

que acaba compondo a religião. O grupo que realiza o sacrifício se apega a esse mecanismo 

de apagamento do caráter de expurgo da violência do sacrifício sem, no entanto, deixar de 

percebê-lo completamente. Há um jogo de esconde e mostra que é o que garante que o 

sacrifício cumpra o seu papel.  

 

Enquanto permanece vivo, o sacrifício não pode tornar explícito o 

deslocamento no qual se baseia. Mas ele também não pode esquecer 

completamente nem o objeto inicial, nem o deslizamento realizado deste 

objeto para a vítima realmente imolada (GIRARD, 2008, p. 16). 

 

Girard identifica o sacrifício como um meio de canalizar a violência humana e impedir 

que ela irrompa de qualquer maneira, ameaçando a sobrevivência de um grupo, mas ele não se 

preocupa apenas em como essa violência é canalizada. Parte importante de sua obra se dedica 

a compreender de que maneira a violência irrompe, o que pode despertá-la. É aí que o autor 

conclui que a violência irrompe do desejo. Girard pensa o desejo diferentemente da 

perspectiva psicanalítica. Para ele, ―o desejo é essencialmente mimético‖ (2008, p.184). Na 

hipótese levantada por Girard, o desejo ocorre não do sujeito para o objeto, mas de um sujeito 

discípulo que irá desejar o que outro sujeito modelo deseja. Ou seja, há de fato um caráter 

mimético no ato de desejar. Para exemplificar, ele ilustra sua teoria com o comportamento 

infantil: uma criança que quer um brinquedo, com o qual outra criança brinca e perde o   

interesse pelo objeto assim que a criança que o detinha anteriormente o larga. O desejo do 

adulto funcionaria da mesma maneira. ―O mimetismo do desejo infantil é universalmente 

conhecido. O desejo do adulto não tem nada de diferente‖ (GIRARD, 2008, p.184). É 

justamente por esse caráter mimético que ―o desejo encerra a violência‖ (2008, p.191). 

Modelo e discípulo disputarão e desejarão um mesmo objeto e essa rivalidade acabará por 
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levar à violência. Já em uma primeira observação, podemos verificar uma correspondência da 

trama de Sombra severa com o desejo mimético. Abel – o modelo – indica a Judas, – o 

discípulo – o objeto a ser desejado – Dina. Essa tríade, estrutura do desejo mimético, vai 

encerrar o ato extremo que traz a Judas e a Dina o peso de uma existência manchada pelo 

sangue da violência.  

 

Desejo, violência e mimetismo: cenas de Sombra severa 

 

A narrativa de Raimundo Carrero se inicia sem revelar muito da relação entre Judas e 

Abel. Os dois irmãos vivem sozinhos na fazenda do Jati. O isolamento é quebrado quando 

Abel aparece trazendo Dina na garupa do cavalo. No primeiro capítulo, Judas, quando detém 

o foco narrativo, deixa claro que a chegada da mulher perturba o equilíbrio anteriormente 

estabelecido. ―Noite bem noite, e ainda nem tão alta a lua, alvura e brasa, entrou na casa. E 

sentiu logo, já não era a mesma casa. Havia o cheiro, era verdade. O cheiro que as mulheres, 

mais do que no corpo, trazem nos encantos‖ (CARRERO, 2008, p.15). Dina é apresentada 

inicialmente como uma perturbação no ordenamento da casa e, aos poucos, como o objeto de 

desejo pelo qual os irmãos rivalizam. ―Tanto quanto Abel: os dois a desejaram. Duelaram em 

silêncio, os irmãos, anos seguidos‖ (CARRERO, 2008, p.27). Delineia-se o desejo mimético 

como o causador da violência que virá. 

Judas, no início, se propõe a ajudar o irmão a livrar-se do duelo que aconteceria com a 

família de Dina, raptada de casa. Para isso, ele constrói um caixão e sugere que o irmão finja 

que morreu. Abel chega a resistir ao plano do irmão, mas acaba aceitando. Judas leva Dina 

para a capela da fazenda a fim de escondê-la, lá ele acaba violentando a moça. ―O corpo, o 

que restava do corpo em Dina, estava domado. Acostumado aos bichos, Judas não seria 

sufocado por uma mulher, por mais cruel e estúpida que fosse a luta. As saias levantadas, 

rasgadas, as roupas de baixo partidas, não pôde mais resistir‖ (CARRERO, 2008, p.28). Após 

violentar Dina, ao receber os irmãos dela, que chegam a procura de Abel, Judas não apenas 

informa sobre a suposta morte de Abel, como diz que havia sido ele próprio quem raptara a 

moça e seria com ele que ela se casaria. Todos os acontecimentos que se sucedem ao plano, 

parecem casuais, o próprio Judas procede como se um ato levasse ao outro, mas há sempre 

uma coerência entre suas ações que fazem com que o leitor perceba que, mesmo de maneira 

velada, haveria um planejamento. Judas disfarça suas vontades e desejos em um fatalismo 

místico. O personagem recorre às cartas, que são graficamente representadas no livro. Elas 

misturam símbolos do tarô, com o baralho comum e outros criados pelo próprio autor. Judas 
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não apenas recorre às suas próprias cartas, ele também busca significado quando sai para 

beber e jogar na cidade.  

Após violentar Dina, ele passa a repudiá-la e espera que aconteça o confronto final 

com Abel. A partir daquela violação, para a dinâmica daquela sociedade de valores arcaicos, o 

desfecho não pode ser outro que não a morte de um dos dois. Ele se apoia no destino selado 

que interpreta nas cartas para se justificar, ―justamente o nove de copas, o que representava os 

três corações, tríplice três, os corações do amor, da traição e do remorso, todos vermelhos, o 

sangue!‖ (CARRERO, 2008, p.48). Para ele, o triângulo amoroso que os envolveria, 

representado nas cartas, era inexorável. Agora, haveria o destino de completar-se com a morte 

de um dos irmãos. Abel, esperava ele, esperava Dina, teria de encerrar o assunto matando-o. 

No entanto, a atitude dele é outra. Judas começa a tomar precauções, evitando o irmão, 

preparando-se para o confronto. Mas Abel não parece disposto. A fim a encerrar o conflito, 

Judas decide entregar-se ao irmão. Ele se desfaz do punhal que carregava e se deita para 

dormir de porta aberta, com o punhal à disposição, para que Abel possa matá-lo.  

Ao acordar, Judas surpreende-se de estar vivo. A atitude de Abel é estranhada por ele 

e por Dina. ―Assim como era difícil entender a paciência de Abel: traído, ofendido e calado‖ 

(CARRERO, 2008, p.53). Abel, manso, cordato, é o próprio cordeiro. O mal estava feito e 

deveria ser reparado. Abel, com sua postura, é o sacrificado. ―Ao acordar cedo, Judas viu a 

arma, a arma que não estava ensanguentada, e surpreendeu-se: surpreendeu-se de ainda estar 

vivo‖ (CARRERO, 2008, p. 56). Judas aguarda a conclusão da história que deveria se 

resolver com o sangue derramado, se Abel não o faz, ele decide fazê-lo. Mais uma vez, ele 

justifica sua decisão no destino que havia sido prenunciado nas cartas. ―O destino que se lê, 

não pode ser ultrajado‖ (CARRERO, 2008, p. 58). 

Quando Judas mata o irmão, mais uma vez o sangue aparece com sua ambivalência, 

vida e morte unidas pelo mesmo elemento.  

 

Brilhou, brilhou e rebrilhou em sua mão o punhal de lâmina alva. Há o 

instante que não admite vacilação. A lâmina fosse o sol não teria tanto brilho 

no gesto rápido. O golpe, mais do que o golpe, a própria morte atingiu o 
peito de Abel, fazendo escoar, represa de águas incontidas, o sangue escuro, 

num espirro que sujou o capote de Judas (CARRERO, 2008, p. 58). 

 

O sangue escuro, que se esvai de Abel, tirando-lhe a vida, é narrado como represa de 

águas incontidas. O turbilhão de vida, as inquietações e sofrimentos de Abel, causados pela 

traição do irmão, são expurgados com a morte. 
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Em busca do início, o tabu do morto 

 

Depois da morte de Abel, Judas tem de lidar com o remordimento pelo seu próprio 

ato. Atormentado pela culpa, ele reflete sobre a relação com Abel, desde o início, e tenta 

compreender o que os levou àquele desfecho. Abel, naquele momento, se foi, mas está ainda 

mais presente. Em A violência e o sagrado, Girard dedica um capítulo para tratar dos tabus 

discutidos por Freud em Totem e tabu. O teórico francês faz ressalvas à obra do pai da 

psicanálise; no entanto, há pontos de contato entre as observações dos dois. A partir da 

investigação de costumes de tribos da Polinésia, Melanésia, Austrália e parte da África, onde 

havia o sistema de totemismo, Freud analisa como se estabelece o tabu. Em sua teorização, 

Freud aponta que, em face da morte, mesmo que seja de um inimigo, há a prática de 

determinadas observâncias. ―Essas observâncias podem ser distribuídas facilmente em quatro 

grupos. Elas exigem: 1) o apaziguamento do inimigo assassinado; 2) restrições sobre o 

assassino; 3) atos de expiação e purificação por parte dele; e 4) certas observâncias 

cerimoniais‖ (Freud, 2006, p. 37). Mesmo nas sociedades tidas como primitivas, o 

assassinato, embora de um inimigo, implicava em uma série de medidas de expiação. Na 

estruturação do tabu, quem o quebra, quem transgride, também se torna tabu. Judas, ao 

quebrar o tabu, torna-se ele próprio o tabu. O morto deixa de ter uma presença física para se 

perpetuar em uma presença etérea. A maior parte da narrativa é dedicada às lembranças que 

Judas cultiva de Abel, já morto. Essa condição é prenunciada já no início com um trecho de 

Hamlet como epílogo. 

 

Deixa-me saber porque teus ossos abençoados, sepultos na morte, rasgaram 

assim a mortalha em que estavam? Por que teu sepulcro, no qual te vimos 

quietamente depositado, abriu suas pesadas mandíbulas marmóreas para 
jogar-te novamente para fora (SHAKESPEARE apud CARRERO, 2008, 

p.9).  

 

A presença de Abel é ainda mais forte quando ele é assassinado. E é essa presença que 

faz com que Judas tente compreender o que havia acontecido. Judas avalia o que se dera entre 

os dois desde a infância. Abel havia sido o preferido do pai desde sempre, assim como Abel o 

era para Jeová, no Gênesis. Alegre, vívido, Abel tinha o que faltava a Judas. ―Ele era o mais 

moço. Abel, porém, recebia sempre os melhores cuidados‖ (CARRERO, 2008, p.64). 

Em uma de suas lembranças, o fratricida recorda um episódio em que Abel, ainda 

criança, escondera-se em uma árvore durante a noite. O pai, descrito como casmurro, 

semelhante a Judas, não censura o filho quando o encontra, brinca com o menino, deixando 
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ainda mais clara sua predileção. ―No retorno para casa, o pai lançava luzes sobre o menino 

Abel, em vez de iluminar a estrada. O pai, tão casmurro, brincava com o filho, o que não 

reservava para Judas‖ (CARRERO, 2008, p.65). Em sua busca pela origem de tudo, Judas 

acaba por concluir que não o ódio, mas a inveja deu início à rivalidade. ―O que o colocara em 

movimento foi a inveja […] Não somente o ódio, pois que a inveja o antecede‖ (CARRERO, 

2008, p. 64). A percepção do sentimento de inveja por Abel, que mais tarde se converteria em 

ódio, traz uma compreensão maior a Judas, e faz com que suas reflexões, desmembrando a 

relação dos irmãos através de episódios vividos, desvele os fundamentos de um desejo de 

incorporação, do desejo mimético.  

Ao se dar conta de que a inveja iniciara o duelo mudo, Judas começa a compreender 

que o objeto do seu desejo, Dina, nunca foi o motivo dos acontecimentos. A conclusão do 

personagem em muito se aproxima do que identifica Girard no nascimento da rivalidade. 

 

A rivalidade não é o fruto da convergência acidental entre dois desejos para 

o mesmo objeto. O sujeito deseja o objeto porque o próprio rival o deseja. 
Desejando tal ou tal objeto, o rival designa-o ao sujeito como desejável. O 

rival é modelo do sujeito não tanto no plano superficial das maneiras de ser, 

das ideias etc., como no plano mais superficial do desejo (GIRARD, 2008, 

p.184). 
 

Judas desejava Dina, porque Abel a desejara antes. Mas por que desejar o que o seu 

modelo deseja? Que tipo de relação é essa?  

O irmão caçula, em sua jornada pela memória, relembra o desfecho do episódio do 

sumiço de Abel. Ao chegar em casa, sentou-se ao lado do irmão no alpendre e o olhou nos 

olhos.  

 

Naquele instante, em que os olhos escavacaram os olhos, o que sentiu não 

foi inveja, que se bordaria, mais tarde, com as linhas e as agulhas do tempo. 
Foi amor. Pois só agora, passados tantos anos, podia compreender: o amor é 

a inveja do outro: ama-se para roubar do outro a parte que lhe falta 

(CARRERO, 2008, p.66). 
 

O amor de Judas pelo irmão é descortinado ali, mas o amor não se mostra altruísta, 

abnegado, como nos diz o senso comum. Esse amor nasce do desejo de completar em si a 

parte que lhe falta, tentando adquirir no outro o necessário para preencher esse vazio. Essa é a 

característica elementar do desejo mimético. ―O homem deseja intensamente, mas ele não 

sabe exatamente o quê, pois é o ser que ele deseja, um ser do qual se sente privado e do qual 

algum outro parece-lhe ser dotado‖ (GIRARD, 2008, p.184). 
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Mas esse desejo de querer completar o que lhe falta com o outro pode arranjar 

mecanismos de apagamento e de substituição, uma vez constatada a impossibilidade de 

absorção do outro. Judas admirava Abel como seu modelo. Soturno, ensimesmado, ele 

desejava a alegria benevolente, o temperamento solar do irmão. A vontade de ser Abel, de 

possuir o que lhe faltava, converte-se em desejo recalcado. ―A beleza de Abel impulsionara-o 

para os escuros da alma. E não podendo completar a parte que faltava em seu corpo – era 

homem e irmão – o outro lado enlodara-se‖ (CARRERO, 2008, p.66). O desejo de Judas, 

nascido na infância, é um tabu que ele não ousa transgredir. No entanto, se não é possível 

tomar o outro para si, materializa-se o desejo mimético. 

―Se o modelo, aparentemente já dotado de um ser superior, deseja algo, só pode se 

tratar de um objeto capaz de conferir uma plenitude de ser ainda mais total. Não é por meio de 

palavras, mas de seu próprio desejo, que o modelo designa ao discípulo o objeto sumamente 

desejável‖ (GIRARD, 2008, p.184). Se Abel desejava Dina, esse objeto de desejo poderia 

conferir a Judas a superioridade que ele reconhecia no irmão. 

O mesmo objeto concentra os dois desejos deixando mais óbvia a rivalidade. Judas 

não quebrou o tabu do incesto, mas esse primeiro desejo se transforma e faz com que ele 

transponha um outro tabu, ainda mais grave. Afinal, ―é pelo seu caráter mimético que o desejo 

encerra a violência‖ (GIRARD, 2008, p.187). Ele se torna um fratricida e para expiar seus 

pecados só há a morte. No entanto, Judas não é o carneiro dócil e inocente que será entregue 

em sacrifício, afinal, segundo Girard, a vítima sacrificial é também sagrada. Abel, quando tem 

a oportunidade, não o mata. Para morrer, o irmão fratricida fecha-se em uma reclusão 

voluntária, em seu quarto, onde para de comer, entregue a uma morte por inanição. Judas se 

torna o próprio tabu, e seu isolamento é a compreensão de sua mácula.  

 

Do sacrifício à ressurreição  

 

Quando criança, Abel ganha um carneiro de seu padrinho. A posse do animal de lã 

branca, dócil e querido pela família, desperta a inveja de Judas. Percebendo o sentimento do 

irmão, Abel diz que o carneiro seria dos dois, e que essa posse compartilhada seria um 

segredo dos dois. Mas Judas não se conforma com a situação e acaba levando o animal a um 

monte e matando-o. 

 
Feito isso, tomou-o nos braços, tão pequeno era e tão leve, colocou-o sobre a 

pedra. O animal olhava-o, curiosidade e mansidão. Não relutou um só 

instante […] tirou a faca da cintura […] e preparou o golpe. Foi bem na 

garganta. O sangue espirrou molhando-lhe o peito desnudo. Aí o carneiro 
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tentou berrar, compreendera, afinal porque estava ali. O berro estrangulado, 

o sangue derramando-se, o corpo sacudindo-se. Enquanto o animal 

terminava de morrer juntou gravetos, galhos secos, folhas ressequidas, capim 
murcho. Colocou tudo isso em torno do bicho. Mesmo ainda quando a morte 

não chegara, fez a fogueira [...] No centro, a lã chamuscada, a morte 

(CARRERO, 2008, p.76). 

 

O episódio, que em tudo remete a um sacrifício, tem uma dimensão extremamente 

sacrílega, como observa Cristiane Teixeira Amorim.  

 
Enquanto, no Gênesis, Abel presenteia o Senhor com ―as primícias de seu 

rebanho‖, na ficção, é Teodoro, ―do grego Theo-doros, dom, dádiva de 

Deus‖ (Obata, 2002, p.183), que carrega no nome a imagem ―daquele que 
adora‖ ou é adorado, quem presenteia Abel com o animal – chamado de 

Jasmim pela mãe dos meninos, provavelmente pela cor das flores desta 

espécie, em geral, brancas como a lã. Logo, na Bíblia, Abel dá o presente a 
Deus e, em Sombra severa, Abel recebe o presente (dom, dádiva) de Deus, o 

que se verifica através do antropônimo Teodoro. Judas o odeia porque ele é 

metaforicamente a encarnação da preferência divina por seu irmão. Em outro 

instante narrativo, no entanto, Judas parece lamentar que Teodoro seja 
padrinho de Abel e não seu, ou seja, que a ―dádiva‖ não lhe pertença: ―Na 

verdade, para ser sincero, às vezes admirava o padrinho Teodoro. O porte de 

beleza. Não lembra que sozinho, imitando o riso, dizia: padrinho Teodoro?‖ 
(2013, p.210). 

 

Quando Abel mata o carneiro que havia sido o presente dado por Teodoro, ele 

mimetiza o sacrifício, mas subverte a sua sacralidade, fazendo dele não uma oferenda, mas 

uma ofensa. Com esse ato há uma explicitação do sacrifício como a canalização da violência 

para uma vítima alternativa, como defende Girard (2008). ―O holocausto era um pedido de 

perdão; em Sombra severa, ele é o próprio pecado: não é presente, oferenda, mas afronta. Do 

mesmo modo que Caim afrontou Deus matando Abel‖ (AMORIM, 2008, p.211). Judas, em 

suas reflexões, pensa ter um destino inexorável, ele se apoia nas cartas, considera-se um 

bruxo, chega a culpar Deus,  

 
―O homem conhece Deus e, embora o conheça, não consegue escapar do 

visgo atraente do inferno. E quando Deus o abandona, às vezes por um 

instante, às vezes por descuido, ou cansado pela renitência do Pecado, não 

pode escapar ao castigo.‖ Seria castigo, castigo mesmo? Merecia? Deus o 
esquecera por um instante, quem sabe cuidando de Abel, e agora impunha o 

sofrimento. Não merecia. Era o que não merecia, porque não tinha culpa dos 

descuidos do senhor (CARRERO, 2008, p.64). 
 

Esse pensamento de Judas, de estar atendendo a desígnios superiores, de não ter culpa 

no que se deu, parece reforçado pela narrativa, mas isso acontece quando ele é o focalizador 

da ação. E mesmo ele não se convence de sua pretensa inocência. Tanto que, atormentado, 

decide por encerrar-se no quarto. Há muitos dados que desacreditam o misticismo do 

personagem. O que Judas enxerga como místico nada mais é que o elemento humano. São 
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seus desejos, sua incompletude, sua inclinação para a violência, os responsáveis pelo 

desenvolvimento do enredo. 

No entanto, Abel, morto, pairando sobre Judas, na fazenda do Jati, é, aos poucos, 

absorvido pela personagem Dina. Para cumprir a promessa feita à família dela, Judas e Dina 

se casam, mas vivem calados, guardando seus rancores e tentando adivinhar pensamentos um 

do outro. Dina, então, começa a adquirir o hábito de vestir-se com as roupas de Abel. É 

quando Judas nota que ela se parece muito com o falecido. Dina vai, paulatinamente, ficando 

cada vez mais parecida com Abel e sua transformação é concomitante à derrocada de Judas. 

Até que no final do livro, quando ela percebe que ele não sairá do quarto, decide ir ao 

povoado. Antes disso, corta os cabelos, veste as melhores roupas de Abel, escolhe seu melhor 

cavalo e sai, reencarnando o morto em si. 

 

Difícil de acreditar, a sepultura não mentia, todos lembravam-se do dia em 
que Judas passou com o caixão sobre os ombros, a noite havia 

testemunhado. Pois agora, naquele exato instante, o que estavam assistindo? 

Abel surgiu com as roupas brilhando feito o sol, as vestes 

resplandecentemente brancas, o cavalo com a estrela desenhada no peito. A 
roupa refulgia na alumiação da manhã. Ao sol do quase meio-dia 

(CARRERO, 2008, p.126). 

 

Abel morre e renasce simbolicamente em Dina. A morte do sacrificado e a sua 

ressurreição, mais uma vez o paralelismo bíblico se instaura, a mesma estrutura do evangelho, 

o sacrifício cristão. Mas o corpo no qual Abel ressurge não é o seu próprio corpo, saído da 

sepultura, é o corpo de Dina, a mulher cujo corpo lhe foi negado em vida. Dina não pôde 

consumar a relação com Abel e a união dos corpos não se concretiza no ato sexual, interditado 

pela violência cometida por Judas. Dar vida a Abel em seu próprio corpo é uma maneira de 

concretizar a união, de fazer com que os dois sejam, mesmo após a morte, ―uma só carne‖, em 

mais uma referência aos escritos bíblicos. 

 

Considerações Finais  

 

A materialidade ficcional, apesar de sua conhecida independência do que o senso 

comum considera a realidade, é entremeada do elemento social e antropológico. Afinal, como 

lembra Beth Brait (1985), o personagem é uma entidade fictícia, constituída, neste caso, de 

palavras, no entanto, a sua criação não prescinde do elemento humano, pelo contrário, bebe 

diretamente dele. O mesmo nos fala Antonio Candido (2006), a respeito da relação entre 

literatura e sociedade, assim como Santos e Oliveira (2001) que também deixam clara a 
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ligação entre a criação literária e os modos de organização e relacionamento humanos. Neste 

trabalho, procuramos trazer essa discussão antes de procedermos à análise do romance 

Sombra severa (CARRERO, 2006), à luz das considerações de René Girard (2008), sobre a 

violência, o rito sacrificial e o desejo mimético. 

A análise realizada neste trabalho nos possibilitou perceber de que forma os 

mecanismos do desejo mimético e do rito sacrificial aparecem de maneira estruturante no 

enredo, deixando ver o que Girard (2008) chamou de ―significação sacrificial‖. Na trama do 

romance de Carrero, pudemos observar como a violência perpetrada estava ligada a elementos 

que evocam certa sacralidade, principalmente a símbolos da cultura judaico-cristã, uma vez 

que nomes e fatos bíblicos aparecem inseridos na diegese, estabelecendo conexões entre si 

que confirmam e negam os sentidos bíblicos. Essa aproximação entre a violência e o sagrado 

é justamente o ponto central da tese de Girard. Quando Carrero tece, em seu romance, uma 

teia de sentidos que se sustentam nessa relação, percebemos o quanto sua obra se volta não 

para o divino, para o sacro, mas para o essencialmente secular, para o essencialmente 

humano. 
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O CICLO DO BOI NA LITERATURA DE CORDEL E NO IMAGINÁRIO POPULAR 

NORDESTINO  

 

Victória Pereira Vasconcelos de Abreu 

(UFC) 

 

Introdução  

 

A literatura popular nordestina mostra em seu repertório poético muito da mentalidade 

de um período medieval e também de colonização, pois ela é uma representação da cultura de 

um povo que desde sua colonização recebeu forte influência das crenças ibéricas. 

A base da literatura popular produzida pelos poetas populares nordestinos, tendo como 

exemplo os estudos de Diégues Júnior (1973), remonta às ―folhas soltas‖ portuguesas 

medievais, que eram vendidas nas feiras, romarias, ruas, geralmente em barbantes ou cordéis, 

e continham narrativas históricas, poesia popular e até mesmo erudita. 

Na poesia popular nordestina percebemos uma forte presença de alguns elementos, 

que são recorrentes através dos tempos, como por exemplo a presença de animais nestas 

histórias. Não é difícil encontrarmos o homem prestigiando o animal, como por exemplo, o 

boi, o cavalo, o cachorro, ou ainda, encontrarmos certos dons nesses bichanos, como a astúcia 

da raposa, a fidelidade do cão, a esperteza do gato, o falatório do papagaio e etc. Diégues 

Júnior (1973) denomina essa presença forte dos bichos como um ciclo, o ciclo ―estórias de 

animais‖.  Dentro deste ciclo encontramos um tópico que tem bastante espaço dentro da nossa 

literatura de cordel, o ciclo do boi. O qual vamos nos deter no decorrer do trabalho. 

A literatura de cordel, estará representada no presente artigo por uma seleção de três 

poemas populares: O Boi Misterioso, de Leandro Gomes de Barros, Vaca Estrela e Boi Fubá, 

Patativa do Assaré e A história do Boi Leitão ou o vaqueiro que não mentia, de Francisco 

Firmino de Paula. Todos poetas nordestinos que tem uma relevância social para a literatura e 

que trazem a figura do boi como fundamental para o desenvolver da narrativa. E trazem o boi 

em suas mais variadas facetas, em uma determinada situação o animal aparece como 

recompensa e teste de caráter, em outra representando o saudosismo da terra natal do retirante 

e ainda mostrando todo o misticismo que envolve o bicho. 
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O ciclo do boi  

 

Esse ciclo, o do boi, presente em numerosos folhetos de cordel, é a representação do 

imaginário popular que tem o animal como uma espécie de ícone que transforma, modifica e 

interage na sua paisagem urbana e na construção do seu imaginário individual e coletivo. 

Sobre isso, ponderamos: 

 

Velhas narrativas, em contos maravilhosos ou em novelas tradicionais, 
consagram o papel desses animais. No caso do Brasil, o homem do Nordeste 

sabe o quanto deve ao boi, ou de modo geral ao gado bovino, e ao gado 

equino, nos trabalhos de penetração do território e sua fixação.  Daí a 
inevitável consagração do boi ou do cavalo traduzida também nos folhetos 

populares. É a consagração do Boi Espácio ou do Rabicho da Geralda; ou a 

glorificação do Boi Misterioso ou do Boi Pintadinho. E também a Vaca do 
Burel. (JÚNIOR, 1973, p. 74, grifos nossos). 

 

 Ainda acerca da relevância do boi na tradição brasileira, em especial no Nordeste, e 

nos romances de cordéis, que figuram sempre alguns casos curiosos, que permeiam entre a 

ficção e a realidade do povo ávido e de imaginação fértil. Conta-se por aí a história do boi de 

Belchior, que segundo a voz popular foi um espetáculo armado para ludibriar os holandeses 

na época da colonização. Passaram-se, em Recife, o dia anunciando que este boi iria voar à 

vista de todas as pessoas do ambiente, em Praça Pública. No dia avisado, realmente o boi de 

Belchior foi visto por todos, entrando nas casas, cumprimentando as pessoas, fazendo a 

alegria. Depois disso viu-se sair por uma corda ligada a um mastro com alguma distância, o 

boi que voava. Claro que era uma astuta brincadeira, e na verdade ali era uma armação de 

palha. Essa descrição, contada pelo Pereira da Costa, um folclorista pernambucano faz com 

que tenhamos a certeza que o gado bovino tem sua importância para o povo desde a 

colonização, passando por aspectos políticos, bem como atrativos culturais, servindo para o 

trabalho do povo, mas também para seu entretenimento. 

 

O misticismo em O Boi Misterioso, de Leandro Gomes de Barros 

 

A história do Boi Misterioso se passa no sertão de Quixelô, na Fazenda  Santa Rosa. 

Dois anos antes havia tido uma seca horrorosa onde vivia a Vaca Misteriosa. Dessa vez nasce 

um bezerro. Este bezerro se transformou em um boi famoso que ninguém conseguia pegar. 

Vaqueiros com seus cavalos tentavam pegá-lo, mas ninguém conseguiu aproximar-se do boi: 

 
―Zé Preto do Boqueirão 
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Foi quem mais se aproximou 

Inda pegou-lhe na cauda 

Porém não o derrubou 
Ficou tão contrariado 

Que depois disso chorou‖ 

(BARROS, 1987, p. 12) 

 

Zé Preto considerava este boi filho de um gênio criado por uma fada, como diz na 

sextilha abaixo: 

 
―Eu digo com consciência 

Senhor coronel Sisenando 

O boi é misterioso 

Para que está lhe enganando? 
O boi é filho de um gênio 

Uma fada o está criando‖ 

(BARROS, 1987, p. 13) 
 

           De repente o boi, já então um touro, reaparece, pois Zé Preto anuncia que viu o boi 

misterioso. A perseguição então é retomada. Aparecem vaqueiros de Minas, de Mato Grosso e 

de outras partes para procurar o boi. Há referência em particular ao cavalo em que montava o 

vaqueiro de Mato Grosso: franzino, preto, de pequena altura. Começa uma luta de 

perseguição ao boi, onde o vaqueiro aparecia e desaparecia e o boi misterioso também. 

              Observamos neste cordel um elemento que é perceptível em torno da história do boi 

misterioso: a presença do vaqueiro, que precisa vir de vários lugares do Brasil para tentar 

capturar o animal. Como pontos fortes de como o animal é tido no imaginário do povo 

sertanejo vemos a força e o misticismo. A força, pois não há vaqueiro que consiga capturar o 

boi. O misticismo, pois devido a força as pessoas acreditam que há um tipo de mistério, 

mandinga, simpatia em torno do animal que se sai de soberano na história. Inclusive ao final 

do cordel esse misticismo é fortemente evidenciado: 

 

―Mas o boi chegando perto 
Não quis enguiçar a cruz 

Tudo desapareceu 

Ficou um foco de luz 

E depois dela saíram 
Uma águia e dois urubus 

 

Todos lá observaram  
O fato como se deu 

Olhando que o chão se abriu 

E o campo estremeceu 
Pela abertura da terra  

Viram quando o boi desceu 

(...) 

Julgam que a águia era o boi 
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Que na terra quando entrou 

Ali havia uma fada 

Em uma águia o virou 
O vaqueiro e o cavalo 

Em dois corvos o transformou‖ 

(BARROS, 1987 p 32) 

 

O saudosismo em Vaca Estrela e Boi Fubá, de Patativa do Assaré 

 

O poema encontra-se no Livro Cante lá que eu canto cá: filosofia de um trovador 

nordestino, onde o nosso grande poeta Patativa do Assaré faz uma narrativa acerca da tristeza 

do eu lírico em não estar em sua terra natal e por não ter mais posse dos seus gados. O poema 

é calcado numa função emotiva e conativa da linguagem, onde há uma convergência do 

cancionista Patativa e do personagem relatado, e apela para uma linguagem também 

interlocutória, onde descreve a situação do retirante que está excluído de seu habitat natural, o 

sertão. Podemos dizer que a canção apresenta um sujeito poético que, no presente enunciado, 

se encontra em estado de distanciamento com sua querência, ou seja, seu espaço de valor: o 

―torrão natal‖ e se recorda do quanto nele vivera um estado de euforia, como vemos a seguir:  

 

―Eu sou filho do Nordeste,  
não nego meu naturá 

Mas uma seca medonha  

me tangeu de lá pra cá 
Lá eu tinha o meu gadinho,  

num é bom nem imaginar,  

Minha linda Vaca Estrela  

e o meu belo Boi Fubá 
Quando era de tardezinha  

eu começava a aboiar 

Ê Vaca Estrela, 
Ô Boi Fubá.‖ 

(ASSARÉ, 1992 p 24) 

 

O refrão, como desfecho de cada estrofe, congrega em si a duplicidade de tristeza e 

alegria, uma vez que significa, no presente, um aboio reduzido a um canto tristemente 

recordativo do passado em que era um chamamento de vínculo afetivo e feliz em sua relação 

com seus animais. No passado: ―E todo dia aboiava/ Na portêra do currá‖; ―Quando era de 

tardezinha/ Eu começava a aboiá‖ . No presente: ―Perdi tudo quanto eu tinha/ Nunca mais 

pude aboiá‖; ―Com sodade do Nordeste/ Dá vontade de aboiá‖. Percebemos a recorrência do 

sofrimento do eu lírico de não poder estar junto de seus animais queridos e o quanto isso lhe 

angustia e traz tristeza em seu peito. Por mais que a seca tenha sido terrível o que sempre lhe 
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faz ter saudade do Nordeste é o seu gado e o seu ofício de aboiá, que aqui é representado 

firmemente pelos seus animais Vaca Estrela e Boi Fubá: 

 

―Hoje nas terra do sul 
Longe do torrão natá 

Quando eu vejo em minha frente 

Uma boiada passá 
As água corre dos oios 

Começo logo a chorá 

Lembro minha vaca Estrela 
E o meu lindo boi Fubá 

Com sodade do nordeste 

Dá vontade de aboiá 

Ê Vaca Estrela, 
Ô Boi Fubá.‖ 

(ASSARÉ, 1992, p 25) 

 

Aqui, vemos o saudosismo do retirante nordestino de sua terra natal e principalmente 

do que ele tinha lá: seu gado. Vemos uma espécie de refrão ao final de cada estrofe onde diz: 

―ê vaca estrela, ô boi fubá‖ falando do flagelo e tristeza da partida mas reiterando o apego aos 

seus animais que morreram devido à seca. A tristeza de estar longe de casa, de encher os 

olhos de lágrimas ao ver animais, agora na terra do Sul, a recordação de seu gado faz o 

nordestino sempre estar com o pensamento no seu lugar de origem. 

 

A lealdade à toda prova em História do Boi Leitão e O Vaqueiro que não mentia, de 

Francisco Firmino de Paula 

     

Para fins de análise literárias nos deteremos nessa seção à análise de um trecho do 

poema de Firmino de Paula:          

 

―Numa cidade distante 

Há muito tempo existiu 
Um distinto fazendeiro 

O mais rico que se viu 

E tinha um jovem vaqueiro 
Homem que nunca mentiu 

 

O Vaqueiro Dorgival 
Morava um pouco afastado 

Em uma grande fazenda 

Aonde era encarregado  

Ali existia um boi 
Do patrão muito estimado 

 

O Vaqueiro também tinha 
Ao boi estimação 
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Pois era um touro bonito 

O orgulho do patrão 

Era da raça gigante 
Lhe chamavam: O boi Leitão‖ 

(PAULA, 2006, p 3) 

 

No folheto estudado acima, observamos desde o início da narrativa a presença do Boi 

Leitão, como um grande touro, que orgulhava patrão e empregados, aqui no caso, o Vaqueiro, 

que era quem cuidava do gado e por quem tinha um grande apreço e estimação por todos que 

eram próximos ao animal. Vemos aqui a constatação do orgulho e apreço ao gado tanto por 

parte do Coronel quanto do Vaqueiro, que aliás representa uma figura muito peculiar e 

relevante para as histórias de cordel que trazem o boi como centro das atenções. O vaqueiro é 

visto como um homem fiel, trabalhador, honesto e dedicado ao seu coronel, que por sua vez, 

confia no vaqueiro por tais qualidades e características. Aqui o grande ápice da história se dá 

quando o Coronel fazendo uma aposta com seus amigos, confia que o Vaqueiro nunca cederá 

por nada ao boicote do Boi Leitão do seu coronel:  

 

―Eu mandarei minha filha 
A Dorgival seduzir 

E fazer todo o possível 

Dele no laço cair 

E depois veremos ele 
Falar verdade ou mentir‖ 

(PAULA, 2006, p 3) 

 

Após isso o enredo se segue com a filha do Coronel seduzindo pedindo para que o 

moço mate o Boi Leitão e faça um cozido que assim ela ficaria com ele, e o Vaqueiro 

resistindo bravamente dizendo com todas as letras que o Boi Leitão de seu senhor, não se 

mata. A menina continua insistindo muito e com um jogo de sedução que seria impossível o 

pobre vaqueiro não cair. Por fim, Dorgival é derrotado de sua destreza e valentia em dizer não 

pois apaixonou-se por Deolinda, filha do seu senhor. Vemos aqui um teste de fidelidade, onde 

o Boi é o centro das atenções, tanto em fazer um trabalhador desistir de sua função tão bem 

empenhada anteriormente, quanto a total confiança que o Coronel tinha em seu servo. Que 

para gerar o humor no folheto é acabado por causa de uma mulher e de sua paixão: 

 
―- Moça venha pra cá 

Você está me aperreando 

- Eu vou se matar o boi Leitão 
Tirar o fígado e o coração 

E mandar fazer um cozido  

Pra comermos com pirão. 
-Pois venha 

Que hoje eu mato até o cão‖ 
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(PAULA, 2006, p 11) 

  

Observamos também aqui neste cordel, a presença do Boi como uma grande posse do 

seu dono, o Coronel. Diz-se que é um touro bonito, orgulho do patrão, de uma raça gigante, 

cheio de porte e que era muito bem cuidado por um Vaqueiro. Ele querendo testar a lealdade 

do Vaqueiro, arriscou a vida de seu grande touro, para ganhar uma aposta com amigos.  

Vemos aqui então, o Boi como uma recompensa. Como uma forma de testar a lealdade e o 

caráter do vaqueiro. E vemos ainda, para o vaqueiro, o orgulho que é ele cuidar deste animal 

que pertence ao patrão, mas quem tem a honra deste cuidado é o próprio serviçal, sempre se 

vangloriando de sua honestidade. 

 

Considerações Finais 

 

A tradição poética oral nordestina, os folhetos de cordéis e outras manifestações 

artísticas do povo trazem o animal, em especial, no Nordeste, o boi, como uma figura mística, 

um bicho que traz orgulho e riqueza a alguém, como a derrota de algum homem, como a 

saudade do homem e como um grande herói em muitas narrativas. 

Aqui pudemos perpassar por três vertentes desse ciclo de animais, segundo a proposta 

de Diégues Júnior (1973), que é o misticismo, o saudosismo e a lealdade à toda prova. Todas 

essas vertentes só são encontradas nos folhetos de cordéis pois vem sendo arraigados e 

herdados devido a todo um imaginário popular que enxergam o animal como um objeto de 

glória, poder e tradição. Concluímos que no imaginário popular temos o a soberania deste 

animal desde tempos remotos até reminiscências que ainda permanecem hoje em dia na 

sociedade. 

 

REFERÊNCIAS  

 

ABREU, Márcia. História de cordéis e folhetos. Campinas-São Paulo: Mercado de 

Letras/Associação de Leitura do Brasil, 1995. 

 

ALMEIDA, Átila et al. Literatura popular em questão. Fortaleza: Centro de Referência 

Cultural – Secretaria de Cultura e Desporto do Estado do Ceará, 1982 

 

AMARAL, Amadeu. Tradições populares. São Paulo: Instituto Progresso Industrial, 1948.  

 

ASSARÉ, Patativa. Cante lá que eu canto cá: Filosofia de um trovador nordestino. 8. ed. 

Petrópolis: Vozes; Crato: Fundação Pe – Ibiapina e Instituto Cultural do Cariri, 1992. 

 



ISBN: 978-85-732-0158-1 

1665 

 

BATISTA, Sebastião Nunes. Poética Popular do Nordeste. Rio de Janeiro: Fundação Casa 

de Rui Barbosa, 1982. (Literatura Popular em Verso. Estudos, Nova Série, 2) 

 

BRANDÃO, Théo. Os romances do ciclo do gado em Alagoas. In: ANAIS do I Congresso 

Brasileiro de Folclore. Rio de Janeiro, 1973. v. 2.  

 

CASCUDO, Luís da Câmara. Vaqueiros e cantadores. Rio de Janeiro: Tecnoprint, s/d.  

 

DIÉGUES JÚNIOR, Manuel. ―Ciclos temáticos na literatura de cordel‖. In: LITERATURA 

POPULAR EM VERSOS: ESTUDOS. Tomo I. Rio de Janeiro: MEC/Fundação Casa de 

Rui Barbosa, 1973. P. 1-151 

 

LITERATURA POPULAR EM QUESTÃO. Fortaleza; Secretaria de Cultura e Desporto, 

1982. 

 

MAGALHÃES, Celso de. A poesia popular brasileira. S/L: Biblioteca Nacional, 1973. 

 

NASCIMENTO, Bráulio do. O ciclo do boi na poesia popular. In: Literatura popular em 

verso: estudo. Rio de Janeiro: MEC e Fundação Casa de Rui Barbosa, 1973. 

 

PAULA, Francisco Firmino de. A história do Boi Leitão e o Vaqueiro que não mentia. Rio 

de Janeiro, 2ª edição Fevereiro 2006. Ed. Tipografia da Academia Brasileira de Literatura de 

Cordel. 

 


