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A  Casa Estrela como materialização  

de um ideal linguístico e filosófico 

 

 

 

Ivan Eidt Colling  

 

 

 

 

Introdução 

 

A Casa Estrela foi construída na década de 1930 no Alto da Glória, em 

Curitiba. Seu idealizador, projetista e construtor foi Augusto Gonçalves de 

Castro (que não era arquiteto ou engenheiro, mas contador!). Esperantista, 

professor da língua internacional neutra, fundador da Associação Paranaense 

de Esperanto, baseou a planta de sua casa na estrela de cinco pontas, símbolo 

do esperanto. Também a simbologia da teosofia está presente na obra. Neste 

texto, ´pretendo analisar alguns aspectos da instigante Casa Estrela 

relacionados ao ideário que motivou seu construtor, registrando também 

algumas informações sobre a restauração desse patrimônio histórico e sobre 

sua reinauguração no Campus da PUCPR em Curitiba, ocorrida em 06 de 

junho de 2013. 

 

A iconografia da Casa Estrela: união de dois temas 

 

Na década de 1930, Augusto Gonçalves de Castro idealizou, projetou e 

construiu uma casa de madeira em terreno situado no bairro Alto da Glória em 

Curitiba, para servir de residência a sua família. Mas não se trata de uma casa 

qualquer. Esperantista e teósofo, decidiu combinar harmoniosamente em seu 

projeto dois temas principais: a estrela de seis pontas, símbolo da teosofia, e a 

estrela de cinco pontas, símbolo do esperanto. Por sua original ideia, Castro 

propôs a si mesmo o desafio de construir uma casa com poucos ângulos retos. 
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Durante quatro anos trabalhou, em seu tempo livre, usando uma lâmpada de 

carbureto para iluminar o local. Por meio desse trabalho gigantesco, plasmou 

naquela que viria a ser conhecida como ―Casa Estrela‖ (Stel-Domo, em 

esperanto) seus ideais linguísticos e filosóficos. 

A Casa Estrela tem uma área total de 178m2 (FERNANDES 2013a), 

distribuída em três andares (porão, andar térreo e primeiro andar); o salão 

principal do andar térreo é pentagonal, e em cada lado desse pentágono há 

uma peça, sendo uma delas o vestíbulo. Se observarmos a estrela de cinco 

pontas (fig. 1a), vemos que ela pode ser obtida a partir do prolongamento dos 

lados de um pentágono regular (fig. 1b). Unindo-se as extremidades das pontas 

da estrela obtém-se outro pentágono regular (se prolongarmos os lados deste 

pentágono, obteremos outra estrela, assim como podemos obter uma estrela 

no pentágono pequeno, central). 

 

             

 (a)  (b) (c) 

 
Fig. 1 – A estrela de cinco pontas e o pentágono. 

 
 

A planta baixa do andar térreo está, pois, baseada no pentágono regular 

e na estrela de cinco pontas. As cinco peças ligadas à sala principal têm o 

mesmo tamanho e todas estão a ela ligadas da mesma forma (fig. 2); não há 

portas para essas saletas, ou seja, há comunicação permanente entre elas. 

Vejo aqui uma alegoria da igualdade de direitos linguísticos e da facilitação da 

comunicação proposta e defendida pelo esperanto e efetivamente praticada há 

mais de um século pelos esperantistas. 
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Fig. 2 – Planta baixa básica do andar térreo da Casa Estrela. 

 
 

A orientação da casa era tal que o vértice do pentágono à esquerda da 

porta de entrada principal apontava para o norte (fig. 3a; esta orientação foi 

mantida na casa reconstruída no campus da PUCPR). Houve posteriormente 

adição de outras peças a essa planta básica, conforme indicado na fig. 3b 

(mantive a entrada na extremidade inferior esquerda, pois essa parece ser uma 

representação mais adequada para quem visita a casa). 

As divisórias entre a sala principal e as salas menores têm formato de 

estrela de seis pontas (das quais somente cinco são efetivamente visíveis pois, 

conforme se pode perceber na fig. 3c, a ponta inferior está na base, tendo sido 

adaptada a fim de permitir a passagem entre os cômodos). Aqui se manifesta a 

outra faceta do ideário de Augusto de Castro, qual seja, a teosofia. O símbolo 

da Sociedade Teosófica (fundada em 1875 em Nova Iorque) inclui uma estrela 

de seis pontas, a qual também está no brasão de Helena Blavatsky (1831-

1891), co-fundadora daquela Sociedade (FONTOURA 2013: 16-17). 

 

                 

 (a) (b) (c) 

 

Fig. 3 – a) Orientação da Casa Estrela. b) Planta baixa da Casa Estrela – andar térreo 
completo. c) Formato das divisórias entre a sala pentagonal central e as cinco saletas a ela 

ligadas. 
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Na cultura ocidental, a estrela de seis pontas em geral remete à estrela 

de Davi (selo de Salomão). Não sou conhecedor da doutrina e da simbologia 

da teosofia, mas creio que a origem do símbolo na teosofia tenha raízes na 

Índia. Colaboram para essa conclusão o fato de Blavatsky ter residido naquele 

país durante seis anos (TEOSOFIA 1977) e de que no símbolo da Sociedade 

Teosófica estejam a palavra ―Om‖ (Aum) e a suástica (também um símbolo 

hinduísta bastante antigo)1. Na tradição hinduísta, a estrela de seis pontas é 

conhecida como shatkona, sendo constituída pelo entrelaçamento de dois 

triângulos; um que aponta para cima (trikona) e representa o ser transcendental 

de Shiva (associado ao elemento fogo; uma alusão ao processo de elevação 

espiritual e libertação); o que aponta para baixo está associado ao elemento 

água e representa a manifestação da energia de Shiva (Shakti). 

(SUBRAMUNIYASWAMI2 2003: 728, 731, 826; LEMAÎTRE 1957: 99). 

Geometricamente, a estrela de seis pontas é construída sobre um 

hexágono regular, figura que por si só exerce um fascínio: colocando-se lado a 

lado hexágonos regulares, é possível preencher-se completamente, sem 

interstícios, uma superfície plana (fig. 4a; isso não é possível com pentágonos), 

e por isso o sistema hexagonal é uma das estruturas cristalinas importantes na 

natureza3; também as abelhas constroem seus favos de mel com geometria 

hexagonal. Além disso, os lados do hexágono regular circunscrito são iguais ao 

raio da circunferência e, portanto, o mesmo encerra seis triângulos equiláteros 

(fig. 4b). Também são equiláteros os triângulos que se situam ao redor do 

hexágono, na estrela de seis pontas (fig. 3c), e a mesma pode ser obtida 

simplesmente ―dobrando-se‖ os triângulos da fig. 4b para fora. Particularmente, 

no primeiro momento em que vi as divisórias da Casa Estrela, não pude deixar 

                                                             
1
 O símbolo da Soc. Teosófica pode ser visto em FONTOURA 2013: 17 e na página 

internacional da Sociedade Teosófica, cuja sede, aliás, se localiza no bairro Adyar, em Chennai 
(antiga Madras), Índia (v. referências THE THEOSOPHICAL SOCIETY; SOCIEDADE 
TEOSÓFICA NO BRASIL). Segundo SUBRAMUNIYASWAMI (2003), ―Om‖ é a sílaba mística 
do hinduísmo, colocada no início de todos os textos sagrados (p.760) e a suástica simboliza 
―bom augúrio, prosperidade. De su ‗bem-estar‘, ‗prosperidade‘ e astu ‗assim seja‘. [É um] antigo 
símbolo hinduísta de prosperidade e boa sorte, representando o sol e muitas vezes associado 
com Ganexa‖ (p. 835, tradução minha). Literalmente, significa ―está bem‖, e os braços que se 
curvam à direita denotam ―a maneira indireta pela qual a divindade é apreendida: pela intuição, 
e não pelo intelecto‖ (p. 726).  
2
 O autor acrescenta que no judaísmo o mesmo emblema tem origem e significado diferentes. 

3
 KITTEL 2005: 6-9, 15-16; ASHCROFT, MERMIN 1976: 76-79.   
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de ver duas ampulhetas nas laterais, a lembrar que, por um lado, o tempo 

passa inexoravelmente, mas por outro lado e apesar disso, como seres 

humanos, somos suficientemente obstinados para deixar nossos registros. 

Além disso, somos hoje herdeiros do passado e o futuro será herdeiro do 

presente, na cadeia contínua das gerações evocada por Willam Auld em La 

Infana Raso4. 

A estrela de cinco pontas em geral está associada com o homem ou 

com o microcosmo humano5 (sua forma já lembra uma pessoa), ou está 

associada aos dedos de uma mão ou aos cinco sentidos6. Aparece em 

bandeiras nacionais, como a do Brasil. No caso do esperanto, um artigo de E. 

Wiesenfeld na Enciklopedio de Esperanto (Enciclopédia do Esperanto) 

esclarece que a estrela verde foi escolhida porque ―a cor verde simboliza a 

esperança e as cinco pontas, os cinco continentes‖ (obviamente a associação 

da cor verde com a esperança está ligada a algumas culturas), e seu uso 

surgiu de discussões na revista Esperantisto: em 1892 ―B.G. Jonson, de 

Östersund, propõe que os esperantistas aceitem um símbolo definitivo‖, por 

meio do qual poderiam identificar-se mutuamente com facilidade por ocasião 

de um encontro casual. Em 1893, ―L. de Beaufront aconselha que as capas de 

todos os livros de nossa literatura, e de forma geral tudo o que concerne a 

nossa questão, tenha a cor verde‖7 e a estampa de uma estrela. Na realidade, 

havia a proposta de uma figura e de uma cor, mas não necessariamente de 

uma ―estrela verde‖; poderia muito bem ser, por exemplo, uma estrela dourada 

sobre fundo verde (assim eram os envelopes usados em 1895 pelo Círculo 

Esperantista de Odessa). Wiesenfeld acrescenta não haver informações sobre 

uma oficialização da estrela verde; aponta ainda para a existência de 

hibridismos, oriundos de adaptações feitas por alguns indivíduos ou grupos 

                                                             
4
 ―A Raça Menina‖, de 1956; ver a referência AULD 1992. William Auld (1924-2006) foi 

candidato ao prêmio Nobel de literatura por sua obra em esperanto. 
5
 CHEVALIER, GHEERBRANT 1989: 404; CIRLOT 1989: 232.  

6
 SIKOSEK 2003: 95.  

7
 Conforme o texto de E. Wiesenfeld, verbete insigno (ŜIRJAEV 1979 [original de 1933], p. 240-

3). KORĴENKOV (2005: 21) fornece um detalhe adicional: a proposta de Beaufront foi feita na 
edição de março da revista Esperantisto. No texto de Wiesenfeld há uma citação de Zamenhof 
que esclarece haver editado uma brochura com capa verde, e então Geoghegan [A. Richard 
Henry Geoghegan] chamou a atenção de que aquela é a cor de seu país, a Irlanda; ―então veio 
a minha mente a ideia de que bem poderíamos ver aquela cor como símbolo da esperança‖ (p. 
242). 
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sobre o símbolo original, pela adição de emblemas oriundos de suas 

convicções religiosas ou políticas de alguns indivíduos ou grupos, e também 

para a existência de outras representações. Obviamente, os esperantistas 

deram vazão à criatividade na elaboração das capas de livros, não se limitando 

à recomendação de de Beaufront. (Se houvesse sido seguida à risca, teríamos 

bibliotecas um tanto monótonas...) 

 

            

 (a) (b) 

Fig. 4 – a) Com hexágonos é possível o preenchimento completo de uma superfície. 
b) Um hexágono regular circunscrito tem seus lados iguais ao raio  

da circunferência e encerra seis triângulos equiláteros. 

 

Ainda que não goze de oficialidade, a estrela verde aparece em outro 

símbolo do esperanto, este sim, oficializado durante o primeiro Congresso 

Mundial de Esperanto, em 1905: a bandeira, que é justamente a bandeira do 

grupo esperantista de Boulogne-sur-Mer (cidade francesa que sediou o 

primeiro congresso). É importante mencionar que o exagero no uso dos 

símbolos é criticado, entre outros, por Lapenna (1947, apud SIKOSEK 2003: 

69). Símbolos alternativos frequentemente são propostos; um dos mais 

populares é aquele alusivo ao centenário do esperanto, desenhado por Janete 

Lindo Ferreira sobre uma ideia de Hilmar Ilton Santana Ferreira, do Brasil 

(SIKOSEK 2003: 96). 

Se a geometria hexagonal encanta por seus triângulos equiláteros e pela 

possibilidade de preencher uma superfície, não menos fascínio causa a estrela 

de cinco pontas baseada no pentágono regular: ela encerra em si o ―número de 

ouro‖ ou ―número áureo‖ ϕ = 1,618, conhecido como a ―chave matemática da 

harmonia universal‖ (CARDOZO 2001: 169). É o limite da razão entre dois 

números consecutivos na série de Fibonacci, e está presente em diversos 

processos naturais (FONTOURA 2013: 5). Em um retângulo que apresenta a 
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razão entre os lados A e B igual ao número de ouro (A/B = ϕ), podemos 

desenhar em seu interior um quadrado (de lado B); a parte restante será um 

retângulo menor (em cor branca na fig. 5a), proporcional ao retângulo original, 

e que, portanto, também obedece à proporção áurea (fig. 5b). Se tomarmos 

uma das pontas da estrela, perceberemos se tratar de um triângulo isósceles 

(com dois lados iguais e um diferente) cujos ângulos internos são 72°, 72° e 

36° (fig. 5c), ou seja, este triângulo tem a particularidade de o ângulo menor ser 

exatamente a metade do ângulo maior. Além disso, a proporção entre o lado 

maior (A) e o lado menor (B), que pode ser obtida pela lei dos senos, é o 

próprio ϕ, que está também presente na relação entre a distância entre as 

extremidades e o comprimento do lado da ponta somada ao lado do pentágono 

(fig. 5d). O fato de a estrela encerrar em si o número de ouro certamente 

chamou a atenção de Augusto Gonçalves de Castro. Antes de se diplomar em 

Contabilidade (o que ocorreu em 1939, seis anos após a conclusão da 

construção), ele já havia obtido conhecimentos de matemática, geometria e 

filosofia, provavelmente no Instituto Neo-Pitagórico (FONTOURA 2013: 22). 

O teto pentagonal da sala principal apresenta em seu centro um 

pentágono vazado, por meio do qual se estabelece a comunicação entre o 

primeiro andar e o térreo (isso significa que a sala principal não somente se 

comunica com as saletas circunvizinhas, mas também com o andar superior), 

conforme se ilustra na fig. 6a. Em minha opinião, uma das mais geniais 

inspirações de Augusto Gonçalves de Castro está na maneira como 

estabeleceu o diálogo entre os dois motivos principais da obra: no teto está 

explicitamente desenhada a estrela do esperanto, e cada ponta desta estrela 

toca a ponta superior de uma das estrelas de seis pontas (divisória de uma das 

saletas), conforme mostra a fotografia da fig. 6b. No pavimento superior, a 

estrela verde é uma espécie de promotora da harmonia, encimando o espaço 

de comunicação entre os cômodos. 
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 (a) (b) (c) (d) 

Fig. 5 – a) Retângulo cujos lados obedecem à proporção áurea. b) O retângulo menor é 
proporcional ao maior, e portanto também seus lados obedecem à proporção áurea. c) A ponta 

de uma  
estrela de cinco pontas guarda a proporção áurea entre seus lados. d) As medidas da estrela 

de cinco pontas baseada no pentágono regular: 
CA

CBA

BA

CBA

B

A
6181,  

 

               

 (a) (b) 

Fig. 6 – a) Teto da sala principal; o pentágono central é vazado. b) A estrela de cinco pontas  
(no teto) se comunica, entra em contato, com as estrelas de seis pontas (divisórias). 

 

No porão da Casa Estrela (hoje ‗Sala Augusto Gonçalves de Castro‘, na 

PUCPR) funcionava a Escola Nocturna A. Castro. Uma fotografia da época 

mostra no alto, com letras maiores: ―Esperanto‖. Logo abaixo: ―pli serĉu 

komunan bonon ol vian propran volon‖ (―procure mais o bem comum do que 

sua própria vontade‖), e então a lista de disciplinas ensinadas, na seguinte 

ordem: ―matemática, latim, grego clássico, francês, esperanto, desenho, 

alemão‖. Em outra fotografia, vê-se uma professora diante do quadro-negro, no 

qual está escrito: ―Mi parolas Esperanton. Ĝi estas tre bela lingvo.‖ (―Eu falo 

esperanto. É uma língua muito bela.‖) A escrita continua com um ―Mi volas‖ 

(―Eu quero‖). Pode-se imaginar o ambiente em que ocorriam tais aulas, sob a 

proteção da estrela verde e do número de ouro. 

Durante o período em que residiu em Porto Alegre, Augusto Gonçalves 

de Castro conheceu Dionísia Azulay. Casaram-se na capital gaúcha no ano de 

1925 (FONTOURA 2013: 8). No mesmo ano, no dia primeiro de maio, já em 

Curitiba, Castro fundou a Associação Paranaense de Esperanto. Tiveram três 
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filhos: Idalina, Moysés e Carlos. Idalina, que acompanhou a construção da 

Casa Estrela, e seu esposo, Dr. Hyzo Gondeberto dos Santos, residem em 

Umuarama e são membros ativos da Associação Paranaense de Esperanto. A 

pedido de Augusto de Castro, Hyzo foi ao Rio de Janeiro a fim de receber 

treinamento para o ensino da língua pelo método desenvolvido por Andreo 

Cseh. Em 29 de dezembro de 1955, Idalina e Hyzo se casaram (poucos dias 

depois da formatura de Hyzo em medicina, em 18 de dezembro). A cerimônia 

foi oficiada em esperanto por um padre esperantista. Hoje, o esperanto é usado 

em sua conversação diária e todos os dias, quando o Dr. Hyzo retorna de seu 

trabalho, o casal se reúne para a leitura de livros e revistas na língua 

internacional, com especial interesse em literatura. 

A Casa Estrela no Alto da Glória era ponto frequentado por intelectuais 

da época. Em 03 de janeiro de 1953, por ação de Castro, a rua em que se 

situava a edificação teve seu nome mudado de Rua Manoel Félix para Rua Dr. 

Zamenhof, iniciador do esperanto. Nas proximidades hoje há também um busto 

de Zamenhof. Em 1954 Curitiba sediou o 14o Congresso Brasileiro de 

Esperanto; na ocasião muitos participantes visitaram a Casa Estrela. 

Após o falecimento de Augusto e de Dionísia, o filho Moysés ocupou-se 

da manutenção da Casa. A partir do ano 2000, o Professor Key Imaguire 

Júnior, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPR, empenhou-se 

em transladar a Casa para o Centro Politécnico da UFPR. Tendo enfrentado 

entraves burocráticos, entrou em contato com o Prof. Cláudio Maiolino, 

arquiteto, restaurador e professor da PUCPR, que se responsabilizou pela 

criteriosa desmontagem, restauração e remontagem da Casa no campus da 

PUCPR. Uma réplica de placa urbana indica que a rua em que se situa, dentro 

do campus, é também chamada Rua Dr. Zamenhof, e a porta da casa estampa 

o número que a identificava em seu endereço original. Junto à casa foi 

inaugurado ainda o Anfiteatro Doktoro Zamenhof. 

É responsável pela Casa Estrela o Prof. Ivens Fontoura, esperantista 

que recebeu lições da língua internacional do próprio Castro, no Colégio 

Estadual do Paraná e também de Geraldo Mattos (FONTOURA 2009: 174); 

posteriormente ele próprio ensinou a língua no Colégio América, em Curitiba. 

Durante a cerimônia de inauguração, artistas do grupo de teatro Tanahora 
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(Eduardo Mehl, Eliane Pedroso, Gustavo Soares, Kálita Quareli e Lilian 

Sidoriw) sob a direção do Prof. Laercio Ruffa apresentaram poemas em 

português e em esperanto, entre os quais duas estrofes de Homara Epopeo 

[Epopeia da Humanidade], de Sylla Chaves (composto originalmente em 

esperanto e premiado em Copenhague, em 1962) e poema de Geraldo Mattos, 

de 1968, dedicado ao então presidente da Cooperativa Cultural dos 

Esperantistas, Braz Cosenza8. 

 

Castro e Zamenhof 

 

O fato de se ter, lado a lado a obra de Castro, o Anfiteatro Doktoro 

Zamenhof e a Rua Dr. Zamenhof, e o fato de a obra de Castro estabelecer uma 

ligação, pela geometria, pela arquitetura, entre duas ideias: o esperanto e a 

teosofia, nos faz refletir sobre as similaridades entre as visões desses dois 

pensadores: na concepção de Zamenhof, o esperanto era uma parte de um 

projeto maior, o Homaranismo, que o Prof. Aleksander Korĵenkov (da Pós-

Graduação em Estudos Interlinguísticos da Universidade Adam Mickiewicz, 

Poznan, Polônia) qualifica como uma espécie de teosofia de Zamenhof. É 

importante registrar que o esperantismo não implica homaranismo. Já no 

primeiro Congresso Mundial de Esperanto foi aprovada a Declaração sobre a 

essência do Esperantismo, caracterizado como o esforço de divulgação de 

uma língua neutra; ―qualquer outra ideia ou esperança, que este ou aquele 

esperantista ligue com o esperantismo, é seu assunto particular, pela qual o 

esperantismo não responde‖9. Mesmo que sejam ideias do próprio iniciador do 

esperanto. Talvez mesmo essa tenha sido a mensagem de Castro: as duas 

ideias têm pontos de contato (as pontas das estrelas se tocam), mas não são 

idênticas, e uma não implica a outra. 

 

 

 

                                                             
8
 Rita M.N. de Moraes e o autor deste artigo colaboramos com o grupo, em um primeiro 

momento para a escolha dos textos e posteriormente para o treinamento da pronúncia e da 
prosódia do esperanto. 
9
 ZAMENHOF 1991: 33.  
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Comentário final 

 

A Casa Estrela é um registro bastante pessoal – e genial – de um 

pensador que decidiu materializar, na casa construída como residência para 

sua família, seus ideais linguísticos e filosóficos. Isso é muito forte, e intensifica 

grandemente a força simbólica da casa. Trata-se, sim, de um monumento; mas 

não é um monumento ―frio‖. O fato de uma família ter ali vivido, respirado todos 

os dias o ar que entrava por aquelas janelas, evoca sonhos, anseios simples e 

cotidianos, que se uniam aos anseios maiores de fraternidade e solidariedade 

entre os seres humanos. 

Deixei registrada no Catálogo de Inauguração da Casa minha impressão 

sobre ela, aqui reproduzida com pequenas alterações: para mim, a Casa 

Estrela é a materialização do sentimento compartilhado pelos esperantistas 

que, independentemente de suas origens, línguas maternas, crenças, sentem-

se em casa falando o esperanto; o idioma jamais é percebido como uma 

―língua estrangeira‖. A Casa Estrela é o resultado da genialidade de seu 

idealizador – assim como o esperanto. A Casa Estrela desafia os paradigmas – 

assim como o esperanto. 

Também vejo na edificação um universo de possibilidades de interações: 

nela convivem matemática, álgebra, geometria, teosofia, concepções de 

mundo, filosofia, arquitetura, engenharia, preservação ambiental, história, 

música, literatura, sociologia, psicologia10. Ela não é para mim apenas uma 

alegoria da possibilidade de diálogo entre pessoas ou entre povos, mas entre 

diversas áreas de conhecimento. E o fato de ser encimada pela estrela verde 

lembra-nos que, independentemente da área, precisamos da língua para 

discutir, para registrar e transmitir conhecimentos. As línguas – todas elas – 

são a mais fabulosa criação da humanidade, merecem respeito e devem ser 

cultivadas. Castro, Zamenhof, os esperantistas em geral e agora também a 

Casa Estrela restaurada fazem constantemente e insistentemente um convite à 

reflexão: ao longo da história, línguas se impõem para a comunicação 

                                                             
10

 Uma casa construída para facilitar a comunicação entre os cômodos faz-me pensar no 
isolamento de nossos dias: muitas pessoas andam nas ruas com fones de ouvidos, apartando-
se do mundo, e preferem permanecer diante de uma tela eletrônica a interagir diretamente com 
outros seres humanos. 
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internacional – durante algum tempo – pelo poder militar, econômico e/ou 

político do(s) povo(s) que as utilizam, gerando uma situação de assimetria e de 

preconceito. A comunicação internacional pode, sim, ser enormemente 

facilitada pelo uso do esperanto, uma língua internacional neutra planejada que 

já provou sua funcionalidade ao longo de 126 anos de história e que se tem 

mostrado plenamente capaz de se desenvolver com o passar do tempo, como 

qualquer outra língua, para manifestar todas as nuanças do pensamento 

humano em cada época. É nesse sentido que não posso concordar com um 

pequeno fragmento da matéria de Fernandes (2013b – excelente matéria; 

somente esse fragmento me incomoda!): tenho firme esperança de que os 

sonhos de Augusto Gonçalves de Castro, ―o esperantista do Alto da Glória‖, 

não descansem em paz no Prado Velho. A Casa Estrela, sim, não corre mais 

risco de desaparecer e pode ficar em paz no campus da PUCPR. Mas 

justamente o fato de estar em uma Universidade – espaço de discussões sobre 

a sociedade e sobre o mundo, local em que ideias e sonhos se transformam 

em inquietações – nutre em mim a esperança de que discussões sobre a 

ordem linguística injusta vigente no mundo, sobre a falta de democracia 

linguística e sobre a alternativa apresentada pelo esperanto conquistem mais 

espaço no meio acadêmico. Por levar para seu campus a Casa Estrela e a seu 

lado instalar o Anfiteatro Doktoro Zamenhof, tudo indica que a PUCPR será 

protagonista nesta discussão. 
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A Ditadura Militar no fluxo de consciência: uma análise 
comparada do livro "As Meninas", de Lygia Fagundes 

Telles, e sua adaptação para o cinema, dirigida por 
Emiliano Ribeiro 

 

 

Jeanine Geraldo Javarez 

 

 

Introdução 

 

Este artigo é resultado do projeto de pesquisa desenvolvido para o 

Programa de Iniciação Científica Voluntário da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa (UEPG), intitulado ―O romance intimista de Lygia Fagundes Telles‖, 

vinculado à linha de pesquisa ―Literatura, cinema e história‖, sob orientação e 

coordenação do professor Fábio Augusto Steyer, doutor em Letras pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e professor da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa. 

A obra As meninas, de Lygia Fagundes Telles, foi publicada pela 

primeira vez em 1973, tendo recebido o prêmio Jabuti em 1974. Nessa época, 

o governo militar era regido pelo general Emilio Garrastazu Médici, considerado 

o presidente mais duro e repressivo dos anos de chumbo. Foi durante seu 

governo que a utilização dos instrumentos de repressão e tortura, aprovados 

pelo Estado em 1968, teve seu auge, conforme veremos adiante. 

E é nesse contexto conturbado que está ambientado o enredo de "As 

meninas". O ambiente principal é o Pensionato Nossa Senhora de Fátima, e as 

protagonistas são três meninas: Lorena Vaz Leme, Lia de Melo Schultz e Ana 

Clara Conceição. 

Lorena é de família rica, alienada dos problemas políticos e sociais, que 

passa todo o livro pensando em M.N., médico casado por quem se apaixonou, 

e em seu irmão Rômulo, morto com um tiro acidental pelo irmão Remo. 

Lia é filha de baiana com alemão ex-nazista, faz parte de um grupo 

comunista que luta subversivamente contra o governo militar. Tem ideais 
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nacionalistas, mas ainda sonha em constituir família com seu namorado que foi 

preso sob a acusação de atuar contra o regime. 

E, por fim, Ana Clara, vítima de abusos de todos os tipos, teve infância 

miserável e traumática e, como não consegue lidar com seus traumas, se 

afunda nas drogas e no alcoolismo, acabando por sucumbir a uma overdose. 

Lia, Ana Clara e Lorena moram no pensionato e frequentam a faculdade: 

Lia faz Ciências Sociais, Ana Clara (diz que) cursa Psicologia, e Lorena faz 

Direito. A história começa com a greve na universidade. 

O texto é construído por uma mistura do fluxo de consciência dessas 

três meninas e um narrador onisciente em terceira pessoa. Mais a frente, 

exploraremos melhor a subjetividade de Lorena, Lia e Ana Clara e sua relação 

com o contexto sócio histórico e político retratado na obra. 

A caracterização das personagens no filme, entretanto, diverge do que é 

apresentado no livro devido à leitura e à interpretação do diretor ao adaptar a 

obra para o cinema. Então, este artigo procurará identificar as principais 

diferenças entre as personagens do livro e as do filme, com a finalidade de 

resgatar a leitura do diretor e sua intenção ao transpor a obra para o filme. 

 

Intimismo e fluxo de consciência 

 

Para se ter uma ideia geral sobre o que é intimismo, vale citar MELO 

(2005: 15): 

 

O intimismo [...] é um termo um tanto frágil, já que abrange um 
número significativo de autores com diferentes modos de narrar 
e de representar, através do ―diálogo‖ íntimo, as dissonâncias 
entre o homem e o mundo. É sobre as fraquezas do intimismo 
que precisamos pensar antes de proferirmos o termo, tão 
empregado pela crítica atual. 

 
Ou seja, o intimismo pode ser entendido, grosso modo, como a 

representação do diálogo íntimo das personagens de forma a expressar sua 

relação com o mundo. No entanto, não há uma só técnica para fazer essa 

representação, o que faz com que obras muito diferentes sejam classificadas, 

igualmente, como intimistas. 
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E, então, temos outro problema: o fluxo de consciência, que, muitas 

vezes, é confundido com a mera representação de algo a partir do ponto de 

vista de uma personagem ou como simples rememoração. Quando Santiago 

conta suas memórias sobre sua vida, em Dom Casmurro, de Machado de 

Assis, não podemos dizer que ele utilizou a técnica do fluxo de consciência ou 

que essa obra faz parte do gênero fluxo de consciência. É literatura intimista, 

pois mostra o interior da personagem, seus sentimentos, seus medos, suas 

desconfianças – sua psicologia, mas não é fluxo de consciência, pois Santiago 

está escrevendo suas memórias, ou seja, ele organiza textualmente aquilo que 

lembra. Não há dificuldade de compreensão: os fatos são cronológicos, há 

pontuação, há coesão e há coerência. Robert HUMPHREY (1976: 02) nos diz 

que ―Não se deve confundir ‗consciência‘ com palavras que denotam atividades 

mentais mais restritas, tais como ‗inteligência‘ ou ‗memória‘‖. 

O fluxo de consciência, por outro lado, dependendo da técnica utilizada, 

muitas vezes carece de pontuação e de organização textual. É um texto de 

difícil compreensão, pois foi feito no intuito de representar aquilo que não se 

expressa verbalmente. 

Sendo assim, não podemos chamar de fluxo de consciência as 

memórias de Bentinho, pois a ficção de fluxo de consciência diz respeito aos 

níveis à margem da atenção, isto é, estão aquém da verbalização racional 

(HUMPHREY, 1976). 

Nesse sentido, podemos discutir um pouco mais sobre o que é ficção de 

fluxo de consciência. De acordo com HUMPHREY (1976), o termo fluxo de 

consciência foi cunhado pelo psicólogo William James, mas vem sendo usado 

indiscriminadamente para designar qualquer obra que apresente aspectos 

psicológicos das personagens. 

No entanto, HUMPHREY (1976: 3) nos diz que ―A ficção do fluxo da 

consciência difere de qualquer outra ficção psicológica precisamente por dizer 

respeito aos níveis menos desenvolvidos do que a verbalização racional – os 

níveis à margem da atenção‖. 

Para representar esses ―níveis menos desenvolvidos do que a 

verbalização racional‖, HUMPHREY (1976: 21) afirma que: 
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(...) as técnicas na apresentação do fluxo de consciência 
variam muito de um romance para outro. Conduziu ao dilema 
com que nos defrontamos ao perceber que um certo trecho de 
literatura apresenta uma técnica do fluxo de consciência e 
depois, voltando-nos para um tipo de técnica totalmente 
diferente e que geralmente também é considerado fluxo de 
consciência, verificamos que não existe qualquer semelhança 
entre os dois. 

 

Robert HUMPHREY (1976) indica, então, quatro técnicas básicas para a 

apresentação do fluxo de consciência: monólogo interior direto, monólogo 

interior indireto, descrição onisciente e solilóquio. 

Com base em Édouard DUJARDIN (1887), HUMPHREY (1976) define 

monólogo interior como a apresentação textual do conteúdo e dos processos 

psíquicos da personagem exatamente da maneira como esses processos 

existem, sendo que o monólogo interior direto 

 
(...) apresenta a consciência diretamente ao leitor quase sem 
interferência do autor; isto é, o autor desaparece 
completamente ou quase completamente da página com suas 
guias de ―ele disse‖ e ―ele pensou‖ e com os comentários 
explicativos. (HUMPHREY 1976: 23) 

 

O monólogo interior indireto, por sua vez, traria a interferência do 

narrador como forma de introduzir ou mediar a relação entre a consciência da 

personagem e o leitor. 

Vale ressaltar ainda que o monólogo interior direto/indireto geralmente 

apresenta menor coesão entre os elementos que o compõem, fazendo com 

que o texto seja de difícil compreensão. 

A descrição onisciente é colocada no grupo das técnicas convencionais, 

juntamente com o solilóquio, e consiste na descrição em 3ª pessoa da 

consciência das personagens. A vida apresentada aqui é estritamente a vida 

interior e psíquica das personagens. Essa técnica geralmente é combinada 

com outra. 

O solilóquio, por fim, ao contrário do monólogo interior, prevê uma 

plateia. Isso significa que há maior organização textual: maior coesão e 

coerência, uso da sintaxe convencional, pontuação. Difere do solilóquio 

convencional, pois ainda ―resta a disposição de unidades de pensamento da 
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maneira como elas se originariam na consciência do personagem, e não como 

seriam expressas deliberadamente‖ (HUMPHREY 1976: 33). 

A seguir, trataremos das principais técnicas utilizadas na construção da 

subjetividade das personagens do romance estudado, analisando a presença 

do contexto sócio histórico e político na consciência de cada uma. 

 

A construção da subjetividade das meninas permeada pela Ditadura 

Militar 

 

No romance As meninas, de Lygia Fagundes Telles, verificamos que há 

a utilização de diferentes técnicas para a apresentação do fluxo de consciência, 

e que, em cada personagem, há a predominância de determinada técnica, que 

por sua vez está em harmonia com a identidade da personagem. 

As técnicas utilizadas no romance, de modo geral, são: monólogo 

interior, solilóquio, narrador onisciente em primeira pessoa e narrador 

onipresente em terceira pessoa. 

O monólogo interior predomina na apresentação da consciência de Ana 

Clara, o solilóquio e a descrição onisciente em primeira pessoa predominam 

em Lorena, e em Lia temos uma presença maior da descrição onisciente em 

primeira pessoa. O narrador onipresente em terceira pessoa, por fim, costura a 

narrativa. 

Lorena e Lia são mais racionais se comparadas com Ana Clara. Ambas 

conseguem analisar melhor os fatos de sua vida, ao contrário de Ana Clara que 

está sempre às voltas com um passado perturbador que não a deixa em paz. 

Então, ao utilizar o solilóquio e a descrição onisciente em primeira 

pessoa, garante-se certo ponto de sobriedade característico das personagens. 

A diferença principal entre Lia e Lorena é que enquanto aquela externa seus 

pensamentos por meio da fala frequente, esta permanece sempre mais 

introvertida, raras vezes fala aquilo que está realmente pensando. 

Selecionamos um exemplo para cada uma das personagens de modo a 

retratar o que explicamos acima: 
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 Lorena: 

 
Sentei na cama. Era cedo para tomar banho. Tombei para trás, 
abracei o travesseiro e pensei em M.N., a melhor coisa do 
mundo não é beber água de coco e depois mijar no mar, o tio 
da Lião disse isso mas ele não sabe, a melhor coisa mesmo é 
ficar imaginando o que M.N. vai dizer e fazer quando cair meu 
último véu. (TELLES 1974: 3) 

 

 Lia: 

 
Cato meus pertences. Ele me agarra, mas tenho mais força. 
Deixo-o estendido no chão, completamente terno e bobo. Quer 
saber se vamos nos ver no dia seguinte, se meu namorado é 
mesmo Miguel, faz perguntas, perguntas. (TELLES 1974: 125) 

 

 Ana Clara: 

 
Se esta cabeça me desse uma folga pomba. Queria ter uma 
abóbora em lugar da cabeça, mas uma abóbora bem grande e 
amarelona. Contente. Semente torrada com sal é bom pra 
lombriga ainda tenho o gosto e também daquele remédio 
nojento. Não quero a semente mãe quero a história. Então à 
meia-noite a princesa virava abóbora. Quem me contou isso? 
Você não mãe que você não contava história contava dinheiro. 
(TELLES 1974: 27) 

 

Ana Clara, por outro lado, está quase sempre bêbada ou drogada. Suas 

falas são tão desconexas quanto seus pensamentos o que justifica, então, a 

utilização do monólogo interior para representá-la. 

No entanto, para que possamos entender como ocorre a construção da 

subjetividade de Lia, Lorena e Ana Clara, precisamos entender o que estava 

acontecendo no contexto sócio histórico e político retratado na obra. 

Como já vimos, a história se passa durante a Ditadura Militar. Embora 

não haja nenhuma marcação temporal durante a narrativa, a influência desse 

contexto no interior das personagens faz com que não tenhamos dúvida de 

qual é seu momento histórico – um dos artifícios que Lygia Fagundes Telles 

usa em seu romance. 

Assim, há elementos recorrentes nas meninas que nos trazem pistas 

sobre seu momento histórico: o oriehnid, os vinis (Jimi Hendrix, Caetano), as 

drogas, a condição da mulher, os grupos de luta armada, a tortura e a prisão. 
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O oriehnid, dinheiro de trás para frente, é um elemento interessante: ele 

está presente durante toda a narrativa: Lorena e sua família são ricos, Lia e 

Ana Clara vivem pedindo dinheiro emprestado para Lorena que não hesita em 

dá-lo. A mãe de Lorena gasta dinheiro com plásticas, dá uma gorda mesada 

para a filha e é casada com Mieux, um homem mais novo, interessado 

somente em seu dinheiro. O irmão de Lorena, Remo, é diplomata no exterior e 

também é rico. 

Lia doa boa parte de sua mesada para o grupo comunista e pede 

oriehnid emprestado a Lorena quando precisa. Sua família, pelo que se pode 

supor, é de classe média e não tem maiores problemas para sustentar a filha 

em outro estado para que ela possa fazer faculdade. 

E, por fim, Ana Clara é marcada pela miséria. Filha de prostituta, não faz 

ideia de quem seja seu pai, teve de pagar com a própria inocência uma ponte 

para os dentes. Viu sua mãe se entregar a vários homens que agrediam tanto 

mãe quanto filha. A mãe engravidou, o homem não queria o filho, bateu na 

mulher que, por fim, resolveu tomar formicida – morreu preta e encolhida como 

uma formiga. Ana Clara a encontrou já morta. Como não consegue lidar com 

todos os traumas de sua infância, usa drogas (inclusive injetáveis, como 

podemos presumir quando Lia e Lorena comentam as ―picadas‖ no braço da 

amiga) e é alcoólatra. 

O elemento ―dinheiro‖ na narrativa pode ser relacionado ao Milagre 

Econômico. Segundo Boris FAUSTO (2011: 266): ―Enquanto o país vivia um 

dos seus períodos políticos mais tenebrosos, o governo alcançava êxitos na 

área econômica‖. O PIB na época chegou a ter uma variação de 11,2%, o que 

correspondia a 8,1% no cálculo per capita. Ou seja, de maneira geral a 

população brasileira estava crescendo economicamente, o que não significa 

que estava superada a má distribuição de renda: ao compararmos a condição 

social e econômica das três meninas vemos exatamente isso. E FAUSTO 

(2011: 269) confirma: 

 
Os aspectos negativos do ―milagre‖ foram principalmente de 
natureza social. A política econômica de Delfim Netto 
privilegiou a acumulação de capitais, através das facilidades 
apontadas e da criação de um índice prévio de aumento de 
salários em nível que subestimava a inflação. Do ponto de vista 
do consumo pessoal, a expansão da indústria, notadamente no 
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caso dos automóveis, favoreceu as classes de renda alta e 
média, mas os salários dos trabalhadores de baixa qualificação 
foram comprimidos. 

 

Outro elemento bastante presente durante a narrativa é a música. 

Parece que sempre há música tocando: para Lorena é enlevo, para Ana Clara 

é tortura, e Lia prefere os nacionais. 

A difusão da música internacional, assim como a nacional, é um 

princípio de reabertura, que só foi oficial com o sucessor de Médici, Ernesto 

Geisel. De acordo com FAUSTO (2011), o general-presidente definiu a 

reabertura como lenta, gradual e segura, mas não foi bem isso o que 

aconteceu. 

A condição da mulher também começava a mudar: finalmente 

começava-se a vislumbrar o início da transição de uma sociedade patriarcal 

para uma relação mais igualitária entre homens e mulheres. Por meio de 

Lorena, Lia e Ana Clara vemos que essa transição é confusa e tem mesclas de 

antigo e novo. Lorena e Ana Clara são exemplos do antigo: ambas sonham 

com um casamento ―estável‖, aquele modelo de família tradicional em que a 

mulher é subjugada pelo marido. Lorena chega a dizer que Ana Clara é fã de 

romances supersonho: 

 
Abre meus armários, empresta minhas coisas, usa minha 
esponja da zona norte na zona sul e só não leva meus livros 
porque na realidade gosta mesmo de romances supersonho. E 
das histórias da Luluzinha. Nega, imagine, sempre que pode 
passeia com um Herman Hesse ou um Kafka debaixo do 
braço, ambos da minha estante, diga-se de passagem. 
(TELLES 1974: 54) 

 

Lia, por outro lado, não acredita que o casamento seja a saída última 

para a mulher, ou mesmo sua finalidade. Mas, ao mesmo tempo em que 

combate o pensamento patriarcal, se imagina casando com o namorado e 

sendo uma mãe feliz. 

Vale ressaltar, ainda, que a sexualidade também é algo bastante 

presente. Lorena é virgem e passa toda a narrativa se imaginando com M.N., e 

lembrando-se dos momentos mais próximos do sexo que já teve: o balanço do 
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banco do piano enquanto tocava pisoteando seu sexo, e na banheira, com o 

jorro de água quente lhe invadindo o baixo ventre: 

 
Masturbação? Aquilo? Treze anos, lição de piano. O 
Camponês Alegre. Participei tanto da alegria que a banqueta 
oscilava para a frente e para trás, o ritmo se acelerando, 
acelerando. A ânsia no peito, o sexo pisoteando a almofada 
com a mesma veemência das mãos martelando o teclado sem 
vacilação, sem erro. Nunca toquei tão bem como naquela 
tarde, o que hoje me parece completamente extraordinário. 
(TELLES 1974: 14) 

 

Ana Clara, por sua vez, já teve experiências sexuais com vários homens, 

muitos dos quais mal se lembra. Não sente nada durante o sexo: resultado do 

trauma causado pelo estupro que sofreu quando criança pelo Dr. 

Algodãozinho. Sua vida sexual aparentemente liberal não pode, entretanto, ser 

considerada promíscua, pois na maior parte das vezes Ana Clara está 

inconsciente do ato em si, está drogada ou bêbada ou ambos. Entregar-se é, 

também, uma das formas que ela encontrou de sair de si. 

E Lia é a única das três que já teve uma experiência homossexual. Por 

causa dessa experiência seus pais a mandaram para a faculdade longe de 

casa, o que mostra a intolerância quanto às relações homoafetivas: Lia 

transgrediu o modelo de família tradicional ao se relacionar com uma amiga. 

 

 
- Não sei o que você quer saber - digo e fico rindo por dentro 
porque sei muito bem o que ele quer saber. - Nada de 
extraordinário, Pedro. [...] A gente estudava junto e como nos 
achávamos feias, inventamos namorados. [...] ela ficou sendo 
Ofélia e eu era o Richard de olhos verdes e um certo escárnio 
no olhar, [...] Não sei bem quando o nome de Richard foi 
desaparecendo e ficou o meu. Acho que foi numa noite, botei 
um disco sentimental e tirei-a pra dançar, me dá o prazer? 
Saímos rindo e enquanto a gente rodopiava qualquer coisa foi 
mudando [...] Nos abraçávamos e nos beijávamos com tanto 
medo. (TELLES 1974: 118) 

 

Lia também se entrega aos homens, mas, nos casos que encontramos 

no romance, são relações marcadas pelo desejo de ver o país livre da ditadura; 

é mais uma aliança política que afetiva. 
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E, por fim, podemos colocar os grupos de luta armada, as prisões e a 

tortura como os elementos centrais e óbvios da ditadura. Vários amigos de Lia 

estão presos. Um deles escreve uma carta contando sobre a tortura sofrida na 

prisão: 

 
Ali interrogaram-me durante vinte e cinco horas enquanto 
gritavam, traidor da pátria, traidor! Nada me foi dado para 
comer ou beber durante esse tempo. Carregaram-me em 
seguida para a chamada capela: a câmara de torturas. Iniciou-
se ali um cerimonial frequentemente repetido e que durava de 
três a seis horas cada sessão. Primeiro me perguntaram se eu 
pertencia a algum grupo político. Neguei. Enrolaram então 
alguns fios em redor dos meus dedos, iniciando-se a tortura 
elétrica: [...]. Pensei que fosse então morrer. Mas resistia e 
resisti também às surras que me abriram um talho fundo em 
meu cotovelo. Na ferida o sargento Simões e o cabo Passos 
enfiaram um fio. Obrigaram-me então a aplicar choques em 
mim mesmo e em meus amigos. (TELLES 1974: 135) 

 

Passemos agora para a apresentação de aspectos do filme ―As 

meninas‖ e para a identificação das principais diferenças entre as personagens 

do livro e as do filme, com a finalidade de resgatar a leitura do diretor e sua 

intenção ao transpor a obra literária para o filme. 

 

As meninas do livro e as meninas do filme 

 

O filme As meninas foi produzido em 1996, por Emiliano Ribeiro e 

Carlos Moletta, na cidade do Rio de Janeiro. Inicialmente, porém, era um 

projeto do cineasta David Neves, que faleceu prematuramente em 1994, vítima 

de AIDS. 

As meninas garantiu o prêmio de melhor atriz a Cláudia Liz no Festival 

de Cinema Latino-Americano de Cuba, além de ter sido premiado em outros 

festivais por melhor roteiro e atriz. 

As protagonistas da história são interpretadas por: Adriana Esteves 

(Lorena), Cláudia Liz (Ana Clara) e Drica Moraes (Lia). 

No filme, pode-se perceber que os aspectos do contexto sócio histórico 

e político são enfatizados de maneira mais explícita. Assim, a construção 

estética do filme é feita primordialmente da visão de fora: isto é, a visão do 
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espectador em relação ao que está acontecendo e não como no livro, em que 

predomina a visão de dentro – o que se passa dentro da consciência das 

meninas. 

Além disso, a relação entre as meninas é um pouco diferente. As 

personagens mostram-se mais ligadas entre si e mais sensuais. E, nesse 

ponto, discordamos da caracterização das personagens: Lia é interpretada por 

Drica Moraes, magra, alta, branca: onde está a Lia do romance – quase obesa, 

mal vestida, cabelos indomáveis, popô de baiana? 

Lorena, interpretada por Adriana Esteves, quase chega ao que 

encontramos no romance, mas no filme Lorena se mostra mais preocupada 

com a mãe, o que não ocorre no livro, pois Lorena é, das três, aquela que 

parece estar revestida de uma aura de calma e falta de lucidez. 

Já Ana Clara, interpretada por Cláudia Liz, é a que mais se aproxima da 

personagem do romance: muita maquiagem, muito bonita, drogada e bêbada 

durante quase todo o filme.O que podemos verificar de fluxo de consciência do 

filme são os trechos desconexos de algumas lembranças de Ana Clara. 

Lorena é representada de forma mais racional no filme do que no livro, 

enquanto Lia já tem toques de romantismo e sentimentalismo. Lorena é mais 

preocupada com a mãe. O fato de ela pensar em morar com a mãe, no 

romance, é mais um pensamento que uma ação, enquanto no filme Lorena já 

resolveu tomar tal atitude. 

O filme, por sua vez, é mais conclusivo que o livro, uma vez que saiu do 

âmbito do pensamento e representou principalmente o mundo exterior. Assim, 

apresenta a história de forma mais linear que no romance, no qual não há 

delimitação temporal e espacial. Podemos dizer, então, que a leitura que o 

diretor fez da adaptação do livro para o cinema foi, principalmente, a de 

denúncia da situação opressora da ditadura militar. 

Esse aspecto de denúncia pode ser percebido, principalmente, pelo fato 

de uma das primeiras cenas do filme ser a de Lia lendo a carta de seu amigo 

preso para a madre que a ouve pacientemente. Logo se vê que o diretor quis 

dar uma ênfase maior nesse aspecto, pois, no livro, isso só é retratado na 

página 135. 
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Também se deve atentar para o fato de que foram inseridas no filme 

cenas que não estão, originalmente, no romance. Por exemplo, a cena em que 

Lia vai até a prisão visitar seu namorado Miguel. No romance essa visita não 

acontece. Por isso, a expectativa de Lia, ao final do livro, quando recebe a 

notícia de que Miguel será exilado para a Argélia. Sua alegria é imensa e ela 

não fala em outra coisa senão seu encontro com o amado fora do Brasil. 

A supressão de cenas de maior fluxo de consciência e a inserção de 

outras que mostram a realidade opressiva e de constante medo devido à 

ditadura só corroboram nossa visão de que a intenção de Emiliano Ribeiro foi 

denunciar essa realidade. 

Talvez essa adaptação para o cinema tenha deixado a desejar no 

quesito inovação estética, como fotografia, trilha sonora ou figurino, pois não é 

possível identificar um cuidado estético nesse sentido. A atuação das 

protagonistas, por outro lado, é invejável: as atrizes conseguiram incorporar 

certos traços de identidade de cada personagem representada como os 

trejeitos de Lorena, a força de Lia e o constante entorpecimento de Ana Clara. 

 

Considerações finais 

 

―Aquilo que pensamos se reflete em três espelhos do absurdo‖ (TELLES, 

1974: 99). E esses três espelhos do absurdo são Lorena, Lia e Ana Clara. 

Cada qual retrata em sua subjetividade o absurdo de uma sociedade oprimida 

pela ditadura militar, pelas novas exigências sociais. 

Nesse sentido, se explorarmos a relação entre filme e livro, veremos que 

a visão do diretor é externa: extrapola a membrana que separa interior e 

exterior que há no livro. Ambas as obras, no entanto, comportam muito bem a 

relação contexto sócio histórico e político no desenrolar da história e no 

desenvolvimento das personagens. 

Por fim, citamos a epígrafe do romance como forma de guardarmos um 

último retrato de nossas três meninas, antes do trágico fim: 

 
Ana Clara, não envesga! disse Irmã Clotilde na hora de bater a 
foto. Enfia a blusa na calça, Lia, depressa. E não faça careta, 
Lorena, você está fazendo careta! A pirâmide. 
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As representações do espaço em O Pequeno Príncipe 
 

 

Patrícia Munhoz  

 

 

Introdução 

 

Em 1943, é publicado, nos Estados Unidos, um dos livros mais 

conhecidos no mundo inteiro: O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-

Exupéry. Depois da Bíblia, não existe uma obra universalmente lida e estimada 

como O Pequeno Príncipe, somando mais de duzentas traduções atuais, 

incluindo dialetos. Embora seja amplamente difundido, poucos conhecem a 

gênese desse texto literário de caráter planetário, publicado em solo-norte 

americano, durante os anos sombrios do conflito que marcou o século XX: a 

Segunda Guerra Mundial. 

Com o irrompimento do conflito bélico, o autor francês Antoine de Saint-

Exupéry, que também era piloto, foi nomeado capitão do grupo II/33, 

encarregado de realizar voos de reconhecimento sobre o Norte da França, a 

fim de fotografar a movimentação do inimigo nos territórios ocupados pelo 

equipado exército alemão. Mesmo com todo o desenvolvimento da aviação 

francesa, o país não pode conter o avanço das tropas nazistas, o que 

ocasionou, em junho de 1940, a invasão da França pela Alemanha e a 

assinatura do armistício. 

Dessa forma, essa experiência terrível, que o escritor relata em Piloto de 

Guerra (1942), o leva a buscar refúgio nos Estados Unidos, como fizeram 

muitos intelectuais franceses na época. E é durante esse período de exílio 

temporário (1940-1943), em um país que ele já conhecia, mas do qual pouco 

gostava, que O Pequeno Príncipe é escrito, ilustrado e publicado. Na França, a 

obra foi lançada apenas em abril de 1946, pela editora Gallimard. 
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Na realidade, Saint-Exupéry já havia se consagrado como escritor, 

ganhando importantes prêmios, como o prêmio norte-americano National Book 

Award por seu livro Terra dos homens (1939). Assim, era conhecido nos 

Estados Unidos por esse sucesso, que o levou a manter vínculos com os 

editores norte-americanos. 

Apesar da popularidade de seu trabalho nos Estados Unidos e 

inegavelmente em seu país de origem, ele vivia amargurado por estar distante 

de sua pátria e recebia as constantes e ferrenhas críticas da comunidade 

francesa exilada também nesse país. De fato, ele sofria com a divisão de seus 

compatriotas exilados entre pétainistas e degaullistas, por vê-los envolvidos em 

constantes intrigas políticas, por esse motivo se negava a participar dessa luta 

fratricida. O escritor não acreditava que a solução estivesse em algum partido 

político, mas na unidade entre seus compatriotas; por isso, em seus discursos, 

apela para que os franceses se unam na luta pela liberdade. Nesse sentido, 

Jean-Pierre de VILLERS (2006: 47) afirma: 

 

L’exil américain sera donc son choix, un choix difficile, qui le 

deviendra encore plus lorsqu’il découvrira à New York qu’on 

l’attend, non avec des fleurs, mais avec une hostilité des plus 

déséquilibrantes. Ce sera donc pour lui la terre de l’exil 

sentimental, linguistique et culturel. 1 2 

 

Portanto, é a partir desses conflitos tanto interiores quanto exteriores, 

que Saint-Exupéry, vivendo uma angústia existencial, tece uma das obras mais 

significativas da Literatura Mundial. Apesar da enorme popularidade desse 

livro, nota-se que, sobretudo no Brasil, o autor ainda é pouco estudado, e 

muitas vezes mal interpretado, já que é apenas conhecido por esse clássico, a 

partir de uma interpretação simplista de que se trata apenas de uma obra 

destinada ao público infantil. 

O filósofo alemão Martin Heidegger (1889-1976) considerava esse livro 

como um dos mais importantes de sua época; seu próprio exemplar estava 

                                                             
1
 O exílio americano será, portanto, escolha dele, uma escolha difícil, que se tornará ainda pior 

quando ele descobrir, em Nova Iorque, que o esperam, não com flores, mas com uma 
hostilidade das mais desequilibrantes. Então, para ele será a terra do exílio sentimental, 
linguístico e cultural. 
2
 Todas as traduções para o português são de nossa responsabilidade.  
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cheio de anotações de sua mão. Na primeira edição de O Pequeno Príncipe 

em alemão, publicado em 1949 na Suíça, pode-se ler a seguinte frase 

(CERISIER 2006: 191): 

 

Ce n’est pas un livre pour enfants, c’est le message d’un grand 

poète qui soulage de toute solitude et par lequel nous sommes 

amenés à la compréhension des grands mystères de ce 

monde. C’est le livre préféré du professeur Martin Heidegger.3 

 

Sendo assim, pretendemos analisar O Pequeno Príncipe, mostrando de 

que maneira o espaço se torna fundamental para a construção de um texto rico 

em imagens e símbolos. Para isso, apoiamo-nos na teoria de Gaston 

Bachelard e Antonio Dimas, de forma a entender como acontece a relação 

entre personagem e espaço. 

 

Os espaços na obra 

 

A análise do espaço é fundamental para a caracterização de um texto 

literário e, como afirma Antonio DIMAS (1987: 05): ―pode alcançar estatuto tão 

importante quanto outros componentes da narrativa, tais como foco narrativo, 

personagem, tempo, estrutura, etc.‖ Segundo o autor, o espaço pode 

apresentar-se diluído em certas narrações e, por tal motivo, ganha importância 

secundária, ao passo que em outras, ele poderá ser prioritário e fundamental 

no desenvolvimento da ação, quando não determinante. Ele ainda apresenta 

uma terceira hipótese que julga bem mais fascinante, ou seja, é a de descobrir 

a funcionalidade e a organicidade do espaço gradativamente, já que o autor 

soube dissimulá-lo tão bem a ponto de harmonizar-se com os demais 

elementos narrativos, não lhe concedendo, portanto, nenhuma prioridade. 

Neste artigo, interessa-nos essa terceira hipótese, uma vez que o 

espaço em O Pequeno Príncipe não adquire caráter prioritário, pois está diluído 

                                                             
3
 Não é um livro para crianças, é a mensagem de um grande poeta, que alivia qualquer solidão 

e pelo qual somos conduzidos à compreensão dos grandes mistérios deste mundo. É o livro 
preferido do professor Martin Heidegger. 
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ao longo da narrativa, em perfeita harmonia com os personagens. Desse modo, 

trataremos o espaço a partir de uma perspectiva simbólica, pois os símbolos 

―revelam os segredos do inconsciente, conduzem às mais recônditas molas da 

ação, abrem o espírito para o desconhecido e o infinito.‖ (CHEVALIER & 

GHEERBRANT 2009: 12). 

Para isso, apoiamo-nos também na obra A poética do espaço, de 

Gaston Bachelard (1988), na qual ele pesquisa a imagem poética em sua 

origem, a partir de uma fenomenologia da imaginação pura. Dessa forma, 

fazendo uso da metáfora e da associação, o teórico explica algumas relações 

entre o homem e o espaço, a fim de atingir o que DIMAS (1987: 44) elucida a 

respeito desse teórico: 

 

Através de uma figuração metafórica extraída de Carl G. Jung 

(1875-1961), Bachelard indica seu procedimento analítico, que, 

em última instância, consiste num processo de desfolhamento 

gradual e paciente das camadas das coisas, até atingir seu 

significado mais íntimo. 

 

O livro de Bachelard está dividido em dez capítulos, dos quais os seis 

iniciais são consagrados aos espaços íntimos e seu significado, numa espécie 

de poética da casa, como instrumento de proteção para a alma humana, 

explorando imagens como: casa, porão, sótão e cabana. Em seguida, dentro 

da noção de intimidade, o autor explora as gavetas, os cofres, os armários, o 

ninho, a concha, os recantos, até chegar aos espaços da imensidão e da 

miniatura, do interno e do externo e a fenomenologia do redondo. 

Desse modo, para nossa análise, escolhemos dois espaços simbólicos 

explorados por Bachelard, os quais podem ser associados ao espaço em O 

Pequeno Príncipe, ou seja, a casa e a miniatura. 

No primeiro capítulo, Bachelard mostra-nos a casa como ponto de 

referência no mundo, como signo de habitação e proteção. Segundo o autor, a 

casa é vista como o abrigo primordial do homem, pois ela o acolhe e faz 

sonhar. Assim, BACHELARD (1988: 26) afirma: ―a casa é uma das maiores 

forças de integração para os pensamentos, as lembranças e os sonhos do 

homem.‖ 
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O livro de Saint-Exupéry conta as aventuras do pequeno príncipe que 

deixa seu pequeno planeta, ou seja, o asteróide B 612, onde havia três vulcões 

e uma rosa complicada, e visita a região dos asteróides 325 ao 330, nos quais 

encontra um rei, um vaidoso, um bêbado, um homem de negócios, um 

acendedor de lampiões e um geógrafo. Finalmente, ele chega ao planeta Terra, 

na África, onde encontra uma serpente, conhece e cativa uma raposa e um 

aviador, que após uma pane no motor, cai no deserto do Saara. É justamente 

esse aviador que reconstitui e narra a história do pequeno garoto com cabelos 

de ouro. 

Logo no início da narrativa, o aviador é surpreendido pela ―vozinha 

estranha‖ do pequeno príncipe, que lhe pede para desenhar um carneiro. E 

muito espantado com o aparecimento repentino desse garoto, o aviador deseja 

saber de onde ele viera. Ele não responde ao questionamento de seu 

interlocutor, só afirma, por várias vezes, que viera de um lugar muito pequeno. 

Por essa razão, o aviador declara que levou muito tempo para compreender de 

onde aquele pequeno ser viera. Aos poucos, descobre que o planeta de origem 

do pequeno príncipe era pouco maior que ele, um pouco maior que uma casa. 

Sendo assim, pode-se constatar que a casa do principezinho não era 

uma casa convencional, tal qual o aviador conhecia, mas um pequeno 

asteróide de onde ele podia ver o pôr do sol todas as vezes que desejasse, 

bastava recuar um pouco a cadeira. O pequeno príncipe mesmo confessa: ―Um 

dia eu vi o sol se pôr quarenta e três vezes.‖ (SAINT-EXUPÉRY 1985: 27)4. 

Além disso, possuía dois vulcões em atividade, os quais ele mesmo revolvia 

regularmente para evitar erupções, bem como um vulcão extinto. Também 

sempre fazia a limpeza do planeta, a fim de impedir o crescimento das ervas 

más, como as sementes de baobás, sobretudo para proteger o que ele julgava 

ter de mais precioso: uma rosa de quem ele cuidava diariamente. Apesar de o 

príncipe amá-la, ele se cansou de ouvir suas palavras e suas exigências, por 

isso deixou seu pequeno planeta. 

Quando sai em viagem pelo universo, carrega consigo as lembranças de 

sua casa, relembra sua rotina e seu espaço com um pouco de melancolia. Ao 

                                                             
4
 Doravante só serão mencionadas as páginas referentes aos trechos extraídos de O Pequeno 

Príncipe. 
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visitar o primeiro planeta, por exemplo, encontra um rei que adorava dar ordens 

e esse tal poder o maravilha, pois poderia assistir a quantos pores do sol 

quisesse, bastava ordenar. Porém, fica ―um pouco triste à lembrança do seu 

pequeno planeta abandonado.‖ (p.40). 

Em visita ao quarto planeta, conhece um homem de negócios que 

passava o tempo todo a contar estrelas, dizendo que possuía todas elas, pois 

escrevia num papelzinho o número de suas estrelas, depois trancava o papel à 

chave numa gaveta. O pequeno príncipe questiona a atitude daquele homem e 

reflete, mais uma vez lembrando-se de sua casa: ―É útil para os meus vulcões. 

É útil para minha flor que eu os possua. Mas tu não és útil às estrelas...‖ (p.50). 

No quinto planeta, o menor de todos, encontra um acendedor de 

lampiões extremamente fiel à tarefa de apagar o lampião pela manhã e 

acendê-lo à noite. Com o passar dos anos, o homem confessa que o planeta 

gira mais depressa, dando uma volta por minuto. Sendo assim, o narrador 

afirma que ―o principezinho não ousava confessar que os mil quatrocentos e 

quarenta e três pores do sol em vinte e quatro horas davam-lhe certa saudade 

do abençoado planeta!‖ (p. 54). 

E no sexto, quando encontra um geógrafo que parece não dar a menor 

atenção a flores e vulcões, o principezinho tem seu primeiro movimento de 

remorso por ter abandonado a flor. Mas é na Terra, o sétimo planeta a ser 

visitado, que as lembranças de sua casa se intensificam. 

Ao estabelecer diálogo com a primeira personagem que encontra na 

Terra, uma serpente, revela que o motivo de ter saído de seu planeta foi pelas 

dificuldades que teve com sua flor. Em seguida, ao subir uma montanha 

isolada e escutar seu próprio eco, declara que os homens não têm imaginação 

e repetem o que ele diz. Nesse momento, lembra-se: ―No meu planeta eu tinha 

uma flor: e era sempre ela que falava.‖ (p.66). 

Um dos momentos mais emocionantes é quando ele encontra um jardim 

cheio de rosas todas iguais à sua flor, o que o leva a um grande 

questionamento, já que sua rosa havia lhe contado que ela era única de sua 

espécie em todo universo. Dessa maneira, contemplando cinco mil rosas 

iguaizinhas num só jardim, ele descobre sua pequenez e, deitado sobre a relva, 

chora amargurado: ―Eu me julgava rico de uma flor sem igual, e é apenas uma 
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rosa comum que eu possuo. Uma rosa e três vulcões que me dão pelo joelho, 

um dos quais extinto para sempre.‖ (p.67). 

No entanto, o encontro com a raposa o ajuda a descobrir o significado 

da palavra ―cativar‖, ou seja, ―criar laços‖. Ele percebe que sua rosa não era 

igual àquelas, pois ele a havia cativado. Por essa razão faz a belíssima 

confissão: 

 

Ela sozinha é, porém, mais importante que todas vós, pois foi a 

ela que eu reguei. Foi a ela que pus sob a redoma. Foi a ela 

que abriguei com o pára-vento. Foi nela que eu matei as larvas 

(exceto duas ou três por causa das borboletas). Foi ela quem 

eu escutei queixar-se ou gabar-se, ou mesmo calar-se algumas 

vezes. É a minha rosa. (p.72) 

 

Portanto, podemos constatar como as recordações da casa, ou seja, de 

seu pequeno planeta, estão constantemente presentes ao longo da narrativa. 

Mesmo tendo conhecido vários lugares, inclusive o planeta Terra, o pequeno 

príncipe descobre que o sentido de sua vida está em seu minúsculo espaço, 

pois sua felicidade era o cuidado com a morada, que para ele certamente era o 

seu universo. Nesse sentido, BACHELARD (1988: 24) afirma: ―Porque a casa é 

nosso canto no mundo. Ela é, como se diz amiúde, o nosso primeiro universo.‖ 

Além da poética da casa, podemos nos valer de uma outra imagem 

explorada por Bachelard (1988): a miniatura. No capítulo VII, intitulado 

justamente ―A miniatura‖, o autor apresenta alguns exemplos de miniaturas 

literárias, exploradas por diversos autores, como Victor Hugo. Para este teórico 

―(...) é preciso compreender que na miniatura os valores se condensam e 

enriquecem. (...) É preciso ultrapassar a lógica para viver o que há de grande 

no pequeno.‖ (BACHELARD 1988: 159). 

Em O Pequeno Príncipe, a dinâmica da miniatura pode ser observada no 

título da obra e no nome do protagonista, sobretudo pelo uso do adjetivo 

―pequeno‖. Também pode ser contemplada na descrição do planeta ―um pouco 

maior que o próprio morador‖, o qual era habitado por três pequenos vulcões e 

uma pequena rosa. É interessante observar como são narrados os pormenores 

do nascimento dessa rosa: 
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Mas aquela brotara um dia de um grão trazido não se sabe de 

onde, e o principezinho vigiara de perto o pequeno broto, tão 

diferente dos outros. Podia ser uma nova espécie de baobá. 

Mas o arbusto logo parou de crescer, e começou então a 

preparar uma flor. O principezinho, que assistia à instalação de 

um enorme botão, bem sentiu que sairia dali uma aparição 

miraculosa; mas a flor não acabava mais de preparar-se, de 

preparar sua beleza, no seu verde quarto. Escolhia as cores 

com cuidado. Vestia-se lentamente, ajustava uma a uma suas 

pétalas. Não queria sair como os cravos, amarrotada. No 

radioso esplendor da sua beleza é que ela queria aparecer. Ah! 

Sim. Era vaidosa. Sua misteriosa toalete, portanto, duraram 

dias e dias. E eis que uma bela manhã, justamente à hora do 

sol nascer, havia-se, afinal, mostrado. (p.31) 

 

Neste trecho, pode-se contemplar os detalhes dessa pequena rosa que 

se prepara para despontar na plenitude de sua beleza. Assim, o narrador, ao 

descrever os detalhes dessa flor, comporta-se como o homem da lupa proposto 

por Bachelard, o qual é capaz de descobrir e explorar um mundo novo a ser 

vasculhado por seu olhar atento às minúcias. Para quem olha munido de uma 

lupa, qualquer coisa pequenina pode ser a chave de acesso a um mundo novo. 

Por essa razão, BACHELARD (1988: 164) declara: ―O pormenor de uma coisa 

pode ser o signo de um mundo novo, de um mundo que, como todos os 

mundos, contém os atributos da grandeza. A miniatura é uma das moradas da 

grandeza.‖ 

Além disso, os outros planetas visitados eram pequenos, em contraste 

com a dimensão grandiosa do universo, principalmente do Planeta Terra. Neste 

planeta, tudo aparece em maior quantidade, em tamanho maior, mas as 

pessoas são vazias e não sabem o que procuram, como declara o 

principezinho. Por esse motivo, a raposa lhe revela seu segredo: ―Eis o meu 

segredo. É muito simples: só se vê bem com o coração, o essencial é invisível 

para os olhos.‖ (p. 74). 

De fato, a frase mais conhecida da obra pode ser relacionada à 

afirmação de Bachelard de que a miniatura é uma das moradas da grandeza: é 

um pequeno príncipe, vindo de um pequeno planetinha, que é capaz de 

enxergar o invisível, a grandiosidade velada nas mínimas coisas. É por meio do 
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olhar desse pequeno ser, que o leitor é convidado a captar o sentido da vida, 

como se enxergasse com os olhos de uma criança. 
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Ana Cristina Cesar: entre a violência e o tédio 
 

 

Clarissa Loyola Comin 

 

 

Este trabalho tem dois objetivos: primeiro, fazer uma breve apresentação 

da vida e obra de Ana Cristina Cesar (1952-1983), seguida por considerações 

acerca de sua poética, apontando para os aspectos estéticos e formais mais 

relevantes; e segundo, discutir nuances do engajamento literário da poeta, que 

constantemente buscou a desautomatização da linguagem a partir da mescla 

de registros discursivos. Segundo Ítalo Moriconi (MORICONI 1996), ao optar 

pela politização dos afetos e pessoalização da política, Ana Cristina Cesar 

posicionou-se contra a militância partidária, atitude assumida por parte dos 

intelectuais e artistas naquele contexto. 

 

Apresentação 

 

Considerada pela crítica literária contemporânea como um dos nomes 

mais relevantes da geração marginal, Ana Cristina Cesar apresenta um 

percurso de ascensão célere e particular. Advinda de uma família 

intelectualizada, cujo pai era sociólogo e a mãe professora, travou um contato 

precoce com amplos repertórios artístico-culturais, o que certamente contribuiu 

para seu interesse pela escrita. Sabemos que antes de aprender a escrever 

Ana Cristina já ―[d]itava seus poemas à mãe, que os punha em forma 

caligráfica‖ (MORICONI 1996: 75). Com o passar do tempo, ela se envolveu na 

edição de jornaizinhos na escola e na igreja presbiteriana que frequentava com 

a família, nos quais costumava publicar poemas. Os poemas chamavam 

atenção pelo léxico sofisticado para uma menina de cerca de doze anos. Seu 

referencial teórico-literário se expandiu quando, aos 17 anos, partiu para a 

primeira imersão no estrangeiro – um intercâmbio de um ano na Inglaterra –, 

de onde voltou com um repertório diferenciado: Emily Dickinson, Sylvia 

Plath, Katherine Mansfield, T. S Elitot e Ezra Pound. Após esta experiência 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Emily_Dickinson
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sylvia_Plath
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sylvia_Plath
http://pt.wikipedia.org/wiki/Katherine_Mansfield
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ingressou no curso de Letras da PUC-RJ, no qual passou a se dedicar com 

afinco à produção poética e acadêmica, colaborando para diversas 

publicações, como a Folha de S. Paulo e o Jornal do Brasil, e para os 

periódicos culturais Opinião e Beijo. Em 1978, talvez devido à influência da 

amiga e orientadora Heloisa Buarque de Hollanda, Ana Cristina iniciou o 

mestrado na Escola de Comunicação da UFRJ e defendeu uma dissertação 

sobre a relação da literatura brasileira com o cinema documentário. O resultado 

final do trabalho, Literatura não é documento, foi editado em 1980 pelo 

MEC/FUNARTE. 

Concluída esta etapa, a poeta resolveu prosseguir a carreira acadêmica, 

dessa vez de volta à Londres, em 1979, para um segundo mestrado, na 

Universidade de Essex, dessa vez em teoria e prática de tradução literária. Lá 

desenvolveu um trabalho crítico e prático a partir da tradução do conto ―Bliss‖, 

de Katherine Mansfield. Em 1981 retornou ao Brasil e trabalhou para a Rede 

Globo como leitora e avaliadora de novelas. Prosseguiu paralelamente com a 

atividade jornalística, crítica e poética. Os últimos anos de sua vida foram 

marcados por uma forte depressão, que acabou levando-a a cometer suicídio 

em 29 de outubro de 1983. 

 

O lugar de Ana Cristina Cesar na geração marginal 

 

A estreia literária oficial de Ana Cristina Cesar aconteceu na antologia 26 

Poetas Hoje, que trazia o trabalho de outros poetas marginais, como Roberto 

Piva, Chacal e Waly Salomão. A controvérsia ao redor do termo marginal foi e 

ainda é grande, mas Maria Lúcia de Barros Camargo nos esclarece que: 

 

talvez não seja excessiva redundância lembrar que a 
característica mais evidente e geral desta poesia não é 
―poética‖, isto é, não se identifica por aspectos estritamente 
literários, por questões relativas ao texto, mas principalmente 
pelo modo de produção e veiculação das obras. (CAMARGO 
2003: 13). 

 

Também para Heloisa Buarque de HOLLANDA (2009), o que uniu este 

grupo não foi um manifesto, que de fato nunca existiu, mas circunstâncias mais 
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amplas, como a ausência de engajamento político-partidário, a marginalidade 

que experimentavam junto aos mercados editorias e certo descaso dos poetas 

diante das ditas ―grandes obras‖ do cânone literário. 

Glauco MATTOSO (1982) em O que é poesia marginal, discorre a 

respeito da origem do termo. Emprestado da sociologia, a palavra era usada 

tanto para designar indivíduos que viviam entre duas culturas em conflito, como 

aqueles que, uma vez libertados de uma dessas culturas, não eram capazes de 

aderir completamente à outra. Em consonância com o pensamento de Heloisa 

Buarque e Maria Lúcia de Barros Camargo, Glauco explica o uso do termo da 

seguinte forma: 

 

Na verdade, marginal é simplesmente o adjetivo mais usado e 

conhecido para qualificar o trabalho de determinados artistas, 
também chamados independentes ou alternativos (por 
comparação com a imprensa nanica, teoricamente autônoma 

em relação à grande imprensa e contestadora em relação ao 

sistema). [grifos do autor] (MATTOSO 1982: 8) 

 

Apesar de ter convivido com outros poetas marginais, a dicção de Ana 

Cristina Cesar se destaca das demais devido ao seu alto nível de sofisticação. 

Isso se dá, em grande parte, por uma questão ideológica: enquanto seus 

colegas optaram por um distanciamento e até uma rejeição da tradição literária, 

Ana demonstrava em suas produções uma alentada leitura da tradição - não 

apenas brasileira, mas também inglesa - bem como sua devida apropriação, 

conformando assim uma voz poética consciente e bastante singular. Sobre 

este procedimento de apropriação, conhecido como pastiche pós-moderno, 

Moriconi disse: 

 

O emprego sistemático desse princípio em relação aos 
escritores das tradições literárias brasileira, de um lado, e 
ocidental, de outro [...] é reconhecido pela crítica e pelo público 
culto como o principal traço da originalidade e mesmo 
superioridade da produção de Ana sobre o que a maioria de 
seus companheiros de geração escrevia na mesma época. 

(MORICONI 1996: 97). 
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A respeito da trajetória editorial da poeta, temos que suas primeiras 

publicações, Cenas de Abril e Correspondência Completa, foram em 1979, em 

edições confeccionadas pela própria autora, com ajuda de familiares e amigos 

próximos. Em 1980, ainda na Inglaterra, publicou, também de forma 

independente, seu terceiro livro, Luvas de pelica, que diferentemente dos 

anteriores traz uma poesia instigante, que, utilizando-se das convenções da 

carta e do diário, aproxima-se da prosa. Foi apenas em 1982, pouco antes de 

sua morte, que Ana teve seu primeiro livro, A teus pés, publicado por uma 

editora reconhecida, a Brasiliense. Neste volume foram reunidos seus três 

primeiros livros e um lançamento homônimo ao título. Em 1985, também pela 

Brasiliense, foi publicado Inéditos e Dispersos, organizado postumamente pelo 

amigo e poeta Armando Freitas Filho, no qual foram reunidos poemas do 

arquivo pessoal da poeta, datados entre 1961 e 1983. 

 

Características da obra poética de Ana Cristina Cesar 

 

Listamos a seguir características que nos parecem definidoras da dicção 

da poeta. Algumas são particularmente originais, enquanto outras apenas a 

colocam na esteira de uma certa filiação à poética brasileira. Salientamos ainda 

que estas nos parecem também as mais relevantes para investigar o 

comportamento do eu lírico em seus poemas. São elas: a) A ironia 

metapoética: É a partir dela que o eu lírico pode se apresentar como instância 

meramente ficcional do poema e denunciar, ao mesmo tempo, sua natureza 

estratégica de elaboração diante do leitor. Exemplo deste uso pode ser visto 

no poema ―Este livro‖, no qual o eu lírico diz: ―Meu filho. Não é automatismo. 

Juro. É jazz do/coração. É prosa que dá prêmio. Um tea for two/ total, tilintar de 

verdade que você seduz‖ (CESAR 1987: 26). O excesso de intimidade forjada 

espanta o leitor que, na sequência, percebe seu uso como puramente irônico e 

falsamente confessional. Ora, o eu lírico parece estar falando do texto que 

temos em mãos, e tenta nos convencer de que nele não há automatismo, ou 

seja, seus versos são espontâneos, nada calculados. Mas não podemos 

confiar nesta afirmação, posto que estamos diante de uma poesia moderna por 

excelência, cujo eu lírico é passível de desconfiança; b) Falso confessional: 
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Coloca-se com a exposição forjada da intimidade do eu lírico e dos outros 

sujeitos ao seu redor, abordando sem reservas temas que vão da 

sentimentalidade  à sexualidade. Para obter este efeito, temos o uso de 

registros discursivos diretamente relacionados à intimidade e à convivência 

próxima como: cartas, diários, cartões postais e bilhetes. Há poemas em que 

dados da vida pessoal da poeta surgem como falsos indícios de realidade, 

como no poema ―Nestas circunstâncias o beija-flor vem sempre aos milhares‖, 

em Cenas de Abril. O eu lírico começa ―Este é o quarto Augusto. Avisou que 

vinha‖ (CESAR 1987: 63). Segundo a biografia da poeta, sabemos que ela 

namorou quatro rapazes de nome Augusto. Logo, isso poderia estabelecer o 

aspecto confessional deste poema. Mas o jogo pretendido é a desestabilização 

do leitor. Mais uma vez, em um trecho de Correspondência completa, temos 

―Agora fiquei ocupadíssima, ao sabor dos humores, natureza chique, 

disposição ambígua (signo de gêmeos)‖ (CESAR 1987:87). Ana Cristina era do 

signo de gêmeos; seria então ela mesma a remetente da carta? A possibilidade 

se dilui quando verificamos que a carta traz a assinatura de uma Júlia. São 

jogos como esse que a poeta usa para seduzir e confundir seu leitor. c) 

Intertextualidade: Forma de diálogo literário e cultural, que se manifesta 

através de referências mais ou menos explícitas aos discursos externos, 

advindos tanto da cultura popular quanto da tradição literária. Herança do 

modernismo de 1922, este recurso foi amplamente assimilado e reapropriado 

pelos poetas das gerações seguintes, e inclusive pelos contemporâneos de 

Ana Cristina Cesar. No poema de abertura de A teus pés vemos: ―Billy the Kid 

versus Drácula./ Drácula versus Billy the Kid.‖ (CESAR 1987: 7), em que a 

referência à cultura popular repousa na menção ao notório assassino e 

pistoleiro fora-da-lei, William Henry McCarty Jr., o Billy the Kid, e à cultura 

erudita na figura de Drácula, remetendo diretamente ao romance de Bram 

Stoker, de 1897, mas também pasteurizado pela cultura popular após suas 

várias aparições no cinema. d) O feminino: Este tópico não é inédito na poesia 

brasileira, mas acreditamos que a maneira pela qual Ana Cristina Cesar o 

aborda merece atenção. A poeta não apenas tematiza e ilustra o feminino, a 

exemplo de Cecília Meireles ou Adélia Prado, mas também problematiza-o, 

lançando sobre ele um olhar crítico. Longe de praticar literatura feminista, Ana 
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Cristina Cesar estava preocupada em trazer à tona as contradições, os 

joguetes, as inconstâncias e outras nuances particulares do universo feminino. 

O meio acadêmico e cultural em que circulava era ocupado majoritariamente 

por figuras masculinas. Ana teve de aprender a lidar com esta preponderância, 

ainda que isso tenha lhe custado bem caro, pois um dos grandes impasses de 

sua vida foi 

 

querer ocupar um lugar no universo intelectual e ao mesmo 
tempo preservar a especificidade da condição de mulher, 
desenvolvendo uma reflexão, uma prática e sobretudo uma 
estética que representassem um abalo na divisão tradicional de 

lugares entre os gêneros. (MORICONI 1996: 71). 

 

Sabemos que naquele momento, anos de 1970, as mulheres 

experimentavam uma posição social completamente nova. Finalmente tinham 

conquistado – pelo menos em teoria – igualdade em relação aos direitos 

outrora exclusivamente masculinos. No entanto, essa liberdade trouxe conflitos 

entre os papeis convencionais, familiares e sociais, e as novas possibilidades 

profissionais e sexuais. e) Tensão entre o real e o ficcional: O esgarçamento 

está presente em boa parte da produção de Ana Cristina. É esta tensão que 

gera o falso confessional, já mencionado anteriormente. Com tal 

tensionamento, a poeta intenta provocar um estranhamento junto aos seus 

leitores, embaralhando os limites entre as duas instâncias. Marcos SISCAR 

(2011), ao analisar a obra poética de Ana Cristina, ressalta que: ―sinceridade 

não existe, no sentido da continuidade entre o que se sente/pensa e o que se 

diz: é nisso que insiste Ana C., em consonância com os imperativos que 

reconhece para a poesia de sua época‖ (SISCAR 2011: 50). A sinceridade aqui 

é nada mais que a possibilidade de transmitir e elucidar para um outro os 

sentimentos que dirigem as ações do eu lírico; o trabalho com a linguagem, nos 

poemas que abordam tal problemática, se dá como se tal sinceridade fosse 

impossível pelo próprio fato de ter que passar pelo crivo da expressão. Sendo o 

sentir/pensar e o expressar duas instâncias diferentes, temos que a passagem 

de uma para outra só pode resultar em interferência. A estratégia poética de 

Ana Cristina consiste em jogar com essa interferência, mostrando a construção 
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essencialmente ficcional que se põe no tipo de expressão que consideramos 

ser justamente a mais ―real‖. 

 

 

Contextualização histórica 

 

Segundo Ítalo MORICONI (1996), a geração à qual pertencera Ana 

Cristina não foi a responsável pela revolução1, pois já a recebera pronta 

através dos meios de comunicação, dos modelos pedagógico nas escolas e 

universidades, dos festivais de música, etc. No entanto, o cenário político 

brasileiro da época foi fortemente marcado pelo regime militar, fato que não 

podia passar desapercebido pela juventude. Nesse sentido, os jovens 

encontravam-se, grosso modo, diante de duas possibilidades: primeiro, o 

engajamento político, que ia desde a inocente distribuição de panfletos e 

participações em passeatas até a adesão aos movimentos de guerrilha urbana 

e rural; segunda alternativa, o desbunde. A este respeito, nos cabe recuperar 

as duas acepções possíveis para o termo, desenvolvidas por Moriconi: a 

primeira, proveniente de um vocabulário político-militante, carregava uma 

conotação negativa, pois era como chamavam aqueles que desertavam a 

causa política e partiam em função de algum projeto pessoal - geralmente 

casar, ganhar dinheiro, ter filhos. O segundo, que sai do vocabulário caro à 

contracultura, tem sentido positivo. Diz respeito ao consumo de drogas, 

sobretudo alucinógenas, à vivência plena da sexualidade e o gosto pelo 

consumismo e pela novidade. Retomando a oposição colocada anteriormente e 

simplificando-a: os jovens podiam escolher entre serem responsáveis ou 

irresponsáveis. Aqui se escancaram dois extremos: de um lado, a adesão à 

violência política, que anulava os projetos pessoais em prol de um bem maior, 

e por outro o tédio, configurado pelo desgaste e pela banalização de um novo 

tipo permissivo de liberdade. 

Junto a este panorama, Ana Cristina Cesar não adotou nenhuma das 

posições extremas e tentou encontrar um entrelugar. Nas palavras de Moriconi, 

                                                             
1 A revolução à qual Moriconi se refere é a de Maio de 1968, e aqui o crítico está se referindo, 
sobretudo, às atualizações sociais, morais e estéticas decorrentes desta, bem como seu amplo 
alcance popular. 
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―ela sempre fez o gênero natural alternativo de cara limpa. Não se permitia 

jamais desativar seu louco giroscópio de lucidez.‖ (MORICONI 1996: 31). Para 

o crítico, Ana teve seu desbunde, mas num sentido distinto daqueles 

apresentados até agora. Uma vez que a poeta considerava mais pertinente 

cuidar da própria vida, resolveu trocar o engajamento partidário por um 

micropolítico - a militância literária - que exerceu em diversas frentes: críticas 

aos currículos dos cursos de Letras nas universidades cariocas, discussões de 

teorias e críticas literárias no âmbito acadêmico e na reflexão do fazer poético 

de sua geração. Ou seja, as lutas que considerou importantes foram aquelas 

que diziam respeito a seu campo de atuação. Na sua poética isto fica claro se 

observarmos a abordagem da dinâmica dos gêneros, por exemplo.  

Para Moriconi é preciso entender que ―a poesia de Ana se desengaja da 

militância ortodoxa para engajar-se numa política de linguagem anti-autoritária.‖ 

(MORICONI 1996: 50). Isso foi feito a partir do exercício poético como pesquisa 

de articulações possíveis de uma linguagem desafeita às ilusões, lição 

aprendida com seus predecessores. Ora, não podemos esquecer que o 

movimento modernista de 1922 foi de fundamental importância para a 

instauração, segundo Mario de ANDRADE (2002), de três pressupostos 

cruciais à produção artística nacional: a pesquisa estética, a inteligência 

artística brasileira e a consciência criadora nacional. 

A recusa ao autoritarismo vinha de encontro com aquilo que unia Ana e 

seus contemporâneos: o desenvolvimento de um fazer poético que 

questionasse o rigor pseudo racionalista difundido entre a juventude engajada 

politicamente. Ana Cristina olhava para este universo com suspeita, pois 

considerava a presença de um forte reacionarismo emocional nos sujeitos que 

se diziam engajados, que muitas vezes disfarçavam uma faceta artística-

cultural reacionária com discursos políticos progressistas e bastante objetivos. 

Ou seja: o militante político convencional não era propriamente alienado, ―mas 

era distraído na existência‖ (MORICONI 1996: 50) 

Diante desta conjuntura, o interesse de Ana Cristina passa a ser uma 

―politização dos afetos, uma pessoalização da política.‖ (MORICONI 1996: 50). 

Este exercício foi nítido em seu engajamento universitário, enquanto discente 

do curso de Letras da PUC-RJ, onde se envolveu em discussões acaloradas 
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sobre a falta de contato dos alunos com o texto literário, que era relegado a 

segundo plano em nome dos estudos de teorias.2 Embates desta natureza são 

narrados por Ítalo Moriconi em seu ensaio sobre a vida e a obra de Ana 

Cristina Cesar. Ali, temos um apanhado consistente e reflexivo das ações 

empreendidas pela curta, mas vibrante, atuação da poeta no meio acadêmico e 

jornalístico. 

Esperamos, em alguma medida, ter levantado questões pertinentes à 

trajetória político-poética de Ana Cristina Cesar, demonstrando como o lugar-

comum da alienação a respeito da geração marginal torna-se equivocado, se 

considerarmos a presença desta que foi, talvez, a última poeta da tradição 

brasileira que conseguiu orquestrar de maneira coerente atividades 

acadêmicas, críticas, criativas e tradutórias. 
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Argumentação no discurso como ramo da Análise do 
Discurso Francesa: uma discussão 

 

 

Guida Fernanda Proença Bittencourt 

 

 

Introdução 

 

Ruth Amossy (2007: 128-143), propõe que a argumentação no discurso 

seja admitida como um ramo da AD. Diz a autora que se trata nesse caso da 

inscrição da argumentação na materialidade linguageira e da necessidade de 

examinar os funcionamentos argumentativos levando-se em conta o nó entre o 

linguístico e o social. Isso significa dizer que as condições de produção do 

discurso devem ser observadas. Só há um discurso, quando em situação. 

É a partir dessa proposta de Amossy que pretendemos esboçar uma 

discussão sobre a adequação da proposta de ramificação da AD para a 

inclusão da argumentação especificamente como objeto de estudos no quadro 

teórico francês. 

Para tanto, discutiremos as concepções de argumentação na língua em 

atenção aos princípios teóricos da AD, passando pelas noções de ethos e 

pathos herdadas da retórica clássica, assim como os efeitos persuasivos de um 

dado discurso. 

 

Da proposta de Ruth Amossy 

 

Para iniciarmos a discussão, apresentaremos a proposta de AMOSSY 

(2007), para, num segundo momento passarmos às considerações que 

consideramos pertinentes. 

A primeira assertiva da autora é que ―a argumentação é inerente ao 

funcionamento do discurso‖. Para ela isso significa dizer que todo discurso em 

situação apresenta uma dimensão argumentativa, embora não possua, de 

saída e necessariamente uma orientação argumentativa. 
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Dimensão dá conta, pois, de eventuais efeitos ―que exerçam alguma 

influência, orientando maneiras de ver e de pensar dos interlocutores‖. Já 

orientação argumentativa diz respeito à vocação do texto: sua função é 

produzir efeitos de fins persuasivos. Sua natureza, portanto, visa convencer o 

interlocutor dos tópicos discursivos arquitetados nos argumentos. E Amossy 

(2007) exemplifica do seguinte modo: 

 

discurso [que] manifesta uma orientação argumentativa: o 

discurso eleitoral ou a publicidade. (...) comporta simplesmente 

uma dimensão argumentativa (Amossy, 2006 [2000], 2005): 

assim acontece com o artigo informativo que preza por sua 

neutralidade, a conversa coloquial ou o texto ficcional. 

AMOSSY (2007: 122). 

 

Tal vertente de argumentação, contudo, diferencia-se completamente 

daquela introduzida por Ducrot e Anscombre & Ducrot, que diz respeito a uma 

argumentação na língua, em oposição àquela de interesse da autora, tratada 

como argumentação retórica. 

As preocupações de Ducrot e Anscombre não dizem respeito a uma 

potencial persuasão, ―mas no sentido específico de encadeamento de 

proposições que conduz a uma conclusão‖, ou seja, trata-se de um fato de 

língua e não de discurso. Por isso, as atenções teóricas na argumentação na 

língua cingem-se aos conectores da língua e demais elementos que garantem 

os encadeamentos discursivos estabelecendo relações conclusivas entre um 

enunciado e outro. Na esteira desses estudos, Ducrot e Carrel excluem 

completamente qualquer finalidade persuasiva na argumentação linguística, 

negando a existência de um logos. Mas haveria ainda uma sobrevivência do 

ethos, já que para Ducrot, o uso de dados conectivos implicaria em reflexos na 

imagem do locutor. 

Em alguma medida, aponta Amossy (2007), por conta de sua vinculação 

teórica e das consequências dos postulados de Ducrot, seu quadro teórico é 

compatível com a sociologia da linguagem proposta por Bourdieu, para quem 

há mais fora da língua produzindo significados do que na própria língua, porque 

as trocas simbólicas são superiores às trocas puramente linguísticas. Para 

ambos o logos é uma ilusão da retórica. Ora, então aquele que prioriza os 

elementos de língua concorda com aquele que diz que na língua não há muita 
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coisa. A diferença de fundamental importância é que Bourdieu olhará para fora 

da língua em busca daquilo que a legitima e lhe confere poder e Ducrot não 

verá aí importância teórica. 

Afirma Amossy (2007: 127): 

 

Mas aqui o essencial é que as condições que tornam possível 

o poder da fala são puramente institucionais aos olhos do 

sociólogo, do mesmo modo que são puramente linguísticas 

para o semanticista. Elas não se situam no discurso, mas na 

língua ou na instituição como sistemas. A gestão das relações 

humanas em favor de um uso racional da linguagem revela-se 

ilusória tanto num quanto noutro plano teórico. 

 

Amossy, no entanto, entende que a argumentação no discurso tem 

como foco principal a análise do logos, pois ―baseia-se no estudo dos tópicos, 

dos esquemas argumentativos e dos tipos de argumentos de que o discurso 

faz uso‖ (AMOSSY, 2007: 127). Não se trata então de tudo estar 

intrinsecamente na língua, como pretendeu Ducrot, nem sequer tudo fora da 

língua, como propõe Bourdieu, mas na junção em que a língua forneça 

elementos que estão em interface com os dados do mundo, de modo que 

ambos se forjem mutuamente. Daí decorre que somente o discurso em 

situação pode ser o objeto de análise: 

 

são os fundamentos fornecidos pela AD que permitem conciliar 

o estudo da argumentação retórica aos funcionamentos 

discursivos, examinando-os numa situação de discurso, ou 

seja, numa situação de comunicação preestabelecida, num 

espaço sociocultural e num campo (no sentido de Bourdieu). É 

da natureza comunicacional do discurso que importa partir. 

(AMOSSY, 2007: 129). 

 

Se a natureza comunicacional é a partida, o postulado de que a 

linguagem é uma troca é verdadeiro. Os parceiros da troca devem ser 

colocados em questão, ou seja, tanto o orador quanto a plateia (nomenclatura 

da retórica, que pode ser substituída pelos equivalentes locutor e interlocutor). 

Sendo assim, a ancoragem analítica pode se dar na busca das marcas da 

existência do locutor e do interlocutor – tanto ―os diferentes indícios de 

alocução – designações nominais, pronomes pessoais‖ quanto ―através do 
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conhecimento, das competências, dos valores e das crenças que lhe são 

atribuídas‖ (AMOSSY, 2007: 130). 

Os papéis desempenhados pelos atores discursivos são, por óbvio, 

parte das ocupações da análise. A cena genérica (MAINGUENEAU, 2008) 

distribui os papéis contribuindo para o fornecimento de informações relevantes 

para a troca comunicacional, uma vez que regras de existência e de 

materialização de cada gênero auxiliam nos processos de identificação dos 

papéis e a posição de cada parceiro. 

Então, para além da observação dos argumentos quase-lógicos 

(contribuição de Perelman e Tyteca [2005]) como estruturas do logos – como 

dados de língua -, para encontrar o funcionamento argumentativo do discurso 

em situação de troca, é necessário considerar como estes argumentos se 

inscrevem na lógica do discurso e seu papel na troca: 

 

É preciso assim levar em conta o gênero de discurso com suas 

regras, sua distribuição prévia de papéis, suas restrições 

freqüentemente tácitas, e observar como a troca (real ou 

virtual) articula-se sobre o socioinstitucional. Pode-se, assim, 

considerar a argumentação na materialidade linguageira e no 

espaço social, cultural e institucional, que lhe conferem sua 

densidade e sua complexidade. (AMOSSY, 2007: 132-3). 

 

Quadro teórico 

 

A Análise do Discurso de linha francesa tem por objeto o discurso. 

Patrick CHARAUDEAU (2010) explica que as problemáticas do campo do 

discurso se ocupam, basicamente, de ―ver como se estruturam as trocas 

sociais através da linguagem, e, assim, como se organizam as relações sociais 

e se instauram os vínculos sociais‖. E é justamente por ter a linguagem como 

central nessas organizações, trocas e vínculos que a AD é uma disciplina que 

carece de dialogar permanentemente com a sociologia, psicologia social, 

antropologia, embora tenha um objeto distinto dessas. 

O ato de comunicação, portanto, transcende ao seu sentido explícito 

contido no enunciado, ou seja, não é possível interpretar um ato de linguagem 

por si mesmo, mas apenas em relação a outro lugar (alteridade): ―todo ato de 
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linguagem é produzido e interpretado em função das condições que presidem 

sua produção e sua interpretação.‖ (CHARADEUAU, 2010). 

Na esteira das anotações teóricas de AMOSSY (2007), temos que a 

análise do discurso precisa de uma teoria da linguagem que comporte 

considerações da ordem da sociologia e/ ou psicologia. 

Patrick CHARAUDEAU (2008) afirma que argumentar é, portanto, uma 

atividade discursiva que, do ponto de vista do sujeito argumentante, participa 

de uma dupla busca: uma busca de racionalidade que tende a um ideal de 

verdade quanto à explicação de fenômenos do universo; e uma busca de 

influência que tende a um ideal de persuasão, o qual consiste em compartilhar 

com o outro um certo universo de discurso até o ponto em que este último seja 

levado a ter as mesmas propostas (CHARAUDEAU, 2008, p. 206). 

Para esse autor, então, a argumentação é a articulação dos argumentos 

de língua (logos, ou argumentos quase-lógicos) com uma dimensão pathemica 

e ethoica de compartilhamento. Sendo assim, a fala de quem argumenta tende 

a levar o destinatário a assumir determinados posicionamentos, a compartilhar 

visões de mundo, tendo sempre como direcionamento a capacidade persuasiva 

do discurso argumentativo. 

Ainda segundo CHARAUDEAU (2008: 207), ―a argumentação é o 

resultado textual de uma combinação entre diferentes componentes que 

dependem de uma situação que tem finalidade persuasiva‖. A função do modo 

de organização argumentativo é, portanto, ―permitir a construção de 

explicações sobre asserções feitas acerca do mundo‖. (ibidem: 207)  

Dessa maneira, como mostra CHARAUDEAU (2008) o dispositivo 

argumentativo é composto por uma proposta – encadeamento de asserções, 

proposição – posição do sujeito que argumenta com relação à proposta e pela 

persuasão, que seria a justificativa para a tomada de determinado 

posicionamento. 

Isso posto, verifica-se que faz parte do quadro teórico da AD pensar o 

discurso – seu objeto – como um ente hibridizado, ou seja, constituído não 

apenas pelo conteúdo codificado pela língua, pelo que seria possível acessar 

por meio de simples decodificação; mas, ao contrário, as condições de 

produção, o lugar de quem fala e todas as camadas formadoras do discurso 
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(pensemos, por exemplo, nas limitações impostas pelas formações discursivas 

a que se vincula o falante/discurso) são absolutamente fundamentais para a 

concepção de discurso. 

Então, o primeiro postulado que temos de admitir é que a noção de 

discurso própria da AD importa em um discurso em situação, ou seja, que só 

há discurso quando em situação de uso. Decorre deste primeiro postulado que 

em havendo discurso há algum tipo de interação, alguma troca comunicativa. 

Segundo MAINGUENEAU (2004: 54), toda enunciação, mesmo 

produzida sem a presença física de um destinatário (p. ex. um texto escrito – 

um diário secreto dialoga com o próprio autor, se presta ainda a exemplo de 

debate com um discurso outro, de fora do autor/sujeito do discurso), é marcada 

por uma interatividade constitutiva, definida como uma troca explícita ou 

implícita, com outros enunciadores, virtuais ou reais, em relação à qual o 

enunciador constrói seu próprio discurso. 

Se há uma troca (real ou virtual), e assumimos isso como postulado 

teórico, devemos considerar que os sentidos envolvidos nessa troca são co-

produzidos: parte está na intencionalidade do locutor e parte do quadro de 

referências do ouvinte, que significará o discurso quase que 

independentemente das intenções contidas nele. Ou melhor, não 

necessariamente do mesmo modo como o sujeito do discurso intencionava. 

Há sentidos que escapam ao sujeito do discurso. 

Considerando os múltiplos sentidos possíveis e considerando a natureza 

de dimensão e orientação apresentadas por AMOSSY (2007), parece que o 

quadro teórico da AD já dá conta da análise de discursos argumentativos, 

considerando-os como tais, discursos em situação. O que pode afirmar é que 

alguma argumentatividade perpassa qualquer troca comunicativa, seja em 

dimensão seja em orientação.  

 

Conclusão 

 

Conforme vimos, se AMOSSY (2007) pretende que haja uma 

especialidade de um ramo da AD que se dedique exclusivamente ao estudo da 

argumentação, cuidando de suas particularidades, tal se daria, então, nos 
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discursos cuja vocação seja argumentativa. O objetivo, mais precisamente, 

seria, dentre aqueles já objeto da AD, também entender os mecanismos da 

persuasão pela argumentação. Estaríamos, aí, diante de uma releitura mais 

profunda da retórica clássica e da nova retórica pelo viés da AD. Um 

tratamento retórico pelo filtro da AD, ou seja, pautando dados que a retórica 

não pautava, como as restrições das formações discursivas, a ideologia, o 

materialismo histórico, etc. Talvez fosse um problema a oposição 

intencionalidade x assujeitamento, já que em cada uma dessas perspectivas, 

uma concepção de sujeito diferente subjaz. 

Se, contudo, sua proposta não diz respeito a isso, aí então a AD já dá 

conta, sem que seja necessário pensar em uma ramificação específica, tendo 

em vista que os discursos em situações são observados a partir de sua 

existência real. 

Afirma Ruth Amossy que: 

 

Nem os princípios semânticos de encadeamento dos 

enunciados, nem as regras institucionais que conferem à fala 

legitimidade e poder são suficientes para dar conta da maneira 

pela qual a troca verbal tenta influenciar modos de ver e de 

pensar. A eficácia da fala deriva das modalidades segundo as 

quais os esquemas constitutivos do logos inscrevem-se na 

materialidade linguageira‖ (AMOSSY, 2007: 143) 

 

Sumulando sua proposta a partir do excerto acima, podemos supor que 

sua proposta, então, seria aliar o tratamento da argumentação na língua com o 

tratamento da argumentação da língua. Se isso é verdadeiro, não se trata, pois, 

de um ramo novo da AD, mas lançar mão de desenvolvimentos teóricos outros 

complementares à analise do discurso, como chave de entrada para a 

densidade toda do discurso. 
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Do quadro aos quadrinhos 

 

 

Jefferson de Souza Freitas 

 

 

As histórias em quadrinhos representam uma parcela significativa das 

leituras das crianças e dos adolescentes. Além de ser uma das principais, se 

não a principal, ponte entre os leitores em formação e os livros, elas são por si 

só um gênero textual riquíssimo e muitas vezes negligenciado pelas práticas 

escolares. 

Segundo Kazuko HIGUCHI (1997: 144), em pesquisa realizada na 

região metropolitana de São Paulo, cerca de 90% dos alunos de 3ª série (4º 

ano) leem gibis. Ao longo da vida escolar há um constante decréscimo, mas 

mesmo os alunos da 8ª série (9º ano), em sua maioria (aproximadamente 

65%), são leitores de revistas em quadrinhos. 

Márcia MENDONÇA (2007: 209) ressalta a importância das HQs na 

formação de leitores, frisando a preferência dos alunos de ensino fundamental 

pelo gênero. Mais adiante, contudo, lembra que elas ―não foram de fato 

incorporadas ao elenco de textos com que a escola trabalha‖ nem ―alcançaram 

a devida atenção das pesquisas acadêmicas‖ (2007: 218). 

É bem verdade que os quadrinhos já fazem parte do escopo dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e das Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica do estado do Paraná, mas, ainda assim, os 

gibis e as tirinhas têm sido pouco aproveitados. Não raramente, são reduzidos 

a ―exercícios de metalinguagem, do tipo ‗Classifique o pronome usado no 2º 

quadrinho‘.‖ (MENDONÇA 2007: 219). 

Essa lacuna é o berço desta pesquisa, que se propõe a explorar a nona 

arte e apresentar algumas formas alternativas de trabalhá-la nas aulas de 

língua portuguesa. 

Em Desvendando os Quadrinhos, Scott MCCLOUD (2005) usa de 

forma admirável a própria arte dos quadrinhos para explicá-la. No segundo 

capítulo, afirma que ―nós, humanos, somos uma espécie centrada em nós 
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mesmos (que) vemos a nós mesmos em tudo‖ (2005: 32-33). Em decorrência 

disso, nos enxergamos nos cartuns, nos personagens dos quadrinhos, e nos 

identificamos com sua história, o que ajuda a tornar as tirinhas e os gibis tão 

atrativos. 

Tomando esse fato como ponto de partida, apresento quatro atividades 

que exploram a proximidade dos alunos com as HQs. Todas foram 

desenvolvidas em aulas de apoio (reforço escolar), que, por princípio, são 

destinadas justamente a uma reapresentação dos conteúdos que os alunos 

não compreenderam quando trabalhados de forma tradicional nas aulas 

regulares. Cada uma foi aplicada em duas aulas conjugadas, ao longo de 

1h30min. Após as descrições, são analisados os resultados obtidos. 

A primeira consiste em se completar uma tirinha, entregue aos alunos 

sem o último quadrinho. 

Na segunda, é trabalhada a transposição de discurso a partir de histórias 

criadas pelos próprios alunos. 

A terceira tem dois objetivos: inicialmente, conceituar e produzir um 

resumo; depois, aproveitar-se do tema para criar uma tirinha. 

A quarta, por fim, estimula a compreensão e a produção em diferentes 

gêneros, uma vez que solicita aos alunos que adaptem uma página de gibis 

para outras duas mídias: o trecho de um romance e a cena de um filme. 

Antes de propor os exercícios, construí com os alunos algumas 

definições para as histórias em quadrinhos. Juntos, trabalhamos alguns de 

seus elementos característicos, numa perspectiva semelhante à de HIGUCHI 

quanto à ―mensagem linguística‖ das HQs: 

 
―A mensagem linguística da história em quadrinhos 
compreende dois aspectos: 

 o aspecto narrativo (descrição do quadro, da situação, 
das ações; marcador do tempo). 

 o diálogo, geralmente dentro de balões que incorporam 
texto à imagem. O contorno do balão pode indicar fala ou 
pensamento, palavras gritadas ou sussurradas. 
O leitor de HQ precisa conhecer as convenções peculiares: 
tamanho e espessura das letras, registro de onomatopeias, 
sequência de leitura dos diálogos e dos quadrinhos e demais 
símbolos utilizados.‖ (HIGUCHI 1997: 136) 
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Completando a tirinha 
 

Esta é a mais simples das atividades. Voltada para o 6º ano, dificilmente 

representaria um desafio para crianças maiores. Foi aplicada em duas turmas, 

mas, devido à uniformidade dos resultados, seu desenvolvimento será descrito 

apenas uma vez. 

O primeiro passo foi apresentar o universo dos quadrinhos aos alunos e 

conceituar as diferentes formas em que podem aparecer. Destaquei a estrutura 

e a organização das tirinhas, foco desta atividade, e lhes mostrei alguns 

exemplos. 

Entreguei a eles os três primeiros quadros de uma tirinha do 

personagem Calvin (figura 1A) e lhes propus, então, que finalizassem a 

história, criando o quadro final. 

 

 
Figura 1A (WATTERSON 2010: 61) 

 
Atividade semelhante é sugerida por MENDONÇA, com outra tirinha do 

Calvin, para trabalhar com as expectativas do aluno. Segundo a autora, ―o leitor 

ativa conhecimentos sobre o tópico e mesmo sobre os personagens, 

[expectativas] as quais poderão levar a respostas distintas‖ (2007: 219). 

Estimulei-os a usar por completo a frente de uma folha de caderno, para 

que pudessem detalhar os desenhos e acrescentar com mais facilidade as 

falas aos balões. Alguns alunos tentaram se aproveitar do espaço da página 

para criar mais de um quadrinho, mas pedi a eles que não o fizessem e os 

ajudei a organizar todas as ideias que tiveram numa única composição. 

Muitos revelaram dificuldades com os balões, tanto em sua ordenação, 

quanto na extensão dos textos. Pedi que os refizessem, até que obtivéssemos 

histórias que apresentassem correspondência semântica, sim, mas também 

estrutural. 
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Todos se divertiram e se orgulharam dos resultados obtidos. A atividade 

não apenas lhes agregou novos conhecimentos, como também aumentou sua 

autoestima e seu interesse pela matéria. 

Após todos entregarem o exercício, revelei a tira inteira (figura 1B) e 

alguns comemoraram o fato de terem produzido um quadrinho semelhante ao 

original. Lembrei-os, então, de que não havia apenas uma maneira de se 

concluir a tira e de que todos, ao produzirem desenhos e falas bem amarradas 

à historinha, cumpriram a atividade. 

 

 
Figura 1B (WATTERSON 2010: 61) 

 
 
Discurso: produção e transposição 
 

Embora possa ser trabalhada em diferentes séries, optei por aplicar esta 

atividade numa turma de 9º ano, que já havia estudado a transposição de 

discursos no ano anterior. 

Decidi começar a aula com uma provocação aos alunos, pedindo-lhes 

que relembrassem os significados de discurso direto e de discurso indireto. A 

partir da reflexão sobre a noção de discurso e do questionamento de sua 

classificação, os alunos puderam compreender as nuances entre: a) a 

expressão direta da fala e do pensamento dos personagens; e b) a sua 

narração por um observador. 

Em seguida, entreguei aos alunos os quatro quadrinhos de uma tira, 

sem fala e desordenados. Cada um montou as imagens na sequência que 

achou melhor e preencheu os balões, compondo-os a partir de sua criatividade. 

Apesar de uma relutância inicial, declarando-se ―sem inspiração‖ 

naquela tarde, começaram a confeccionar suas histórias. Alguns pediram ajuda 

quanto à ordenação, outros se atrapalharam com a extensão das frases dentro 

dos balões. A consciência e a consequente superação dessas dificuldades 
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traduziram-nas num aprendizado bastante efetivo: os alunos deixaram de ser 

meros receptores e se tornaram produtores do conhecimento. 

Ao centrar o processo de aprendizagem nos alunos, o professor deixa 

de se dedicar à simples apresentação dos conteúdos. A partir das definições 

construídas pela turma, pode trazer informações pontuais que ampliem a 

compreensão do tema. 

No caso dos quadrinhos, uma boa estratégia seria ressaltar como eles 

envolvem os nossos sentidos. 

 
―O quadrinho é um meio monossensorial que depende de um 
só sentido para transmitir um mundo de experiências. (...) O 
som é representado por dispositivos como os balões, que, por 
si só, são uma representação exclusivamente visual. Dentro 
dos quadros só dá pra transmitir informação visualmente. 
Como entre eles nenhum dos nossos sentidos é exigido, todos 
os sentidos acabam envolvidos!‖ (MCCLOUD 2005: 89)  

 
 

Vencidas as barreiras, todos concluíram a primeira parte da atividade. 

Uma aluna se destacou por não se basear em situações mais imediatas e 

utilizar elementos próprios da tirinha cômica. Mais tarde, revelou que seu pai é 

colecionador de quadrinhos e que ela os lê com frequência. 

O último passo da atividade foi, efetivamente, a transposição de 

discursos: a história criada deveria ser recontada, agora sem o apoio das 

imagens, em discurso indireto. Pude, dessa forma, avaliar se os alunos 

realmente compreenderam as noções que eles mesmos estabeleceram em 

conjunto. Nesta parte da atividade, a definição de MCCLOUD para as palavras 

poderia ajudar e muito os alunos. O autor conclui, após várias páginas 

refletindo a respeito de ícones e imagens, que ―as palavras são a maior 

abstração de todas‖. (2005: 47) 

No final da aula, quando a tirinha original foi revelada, a reação da turma 

foi idêntica à que observei na atividade anterior: os que tinham construído a 

história na mesma ordem se sentiram orgulhosos por terem optado pelo que 

julgaram ser a forma correta. Frisei que qualquer ordem devidamente 

trabalhada era boa e que todas as histórias cumpriram com os objetivos 

principais. 
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O trabalho permitiu que os alunos construíssem um conhecimento – a 

diferença entre os discursos – e não apenas copiassem uma explicação do 

quadro ou do livro, a fim de resolver uma prova, e logo o esquecessem. Na 

semana seguinte, questionei-os e comprovei que as noções que 

desenvolvemos em sala de aula estavam bem claras. 

 

Resumir e recriar 

 

Embora os quadrinhos, por si só, já constituam um gênero que 

possibilita muitas aplicações nas aulas de língua portuguesa, aproveitei esta 

pesquisa para desenvolver duas atividades que explorassem a associação 

entre essa e outras mídias. O aproveitamento de tal intertextualidade encontra 

respaldo no texto das Diretrizes Curriculares da Educação Básica: 

 
―(...) ora a história em quadrinho será levada para sala de aula 
a fim de discutir o conteúdo temático, a sua composição e suas 
marcas linguísticas; ora aparecerá em outra série para um 
trabalho de intertextualidade; ora para fruição, ou seja, 
dependerá da intenção, do objetivo que se tem com esse 
gênero.‖ (PARANÁ 2008: 90) 
 

 
Na mesma turma de 9º ano, após cerca de três meses da aplicação da 

atividade anterior, iniciei minha aula trabalhando conceitos gerais do gênero 

resumo. Em seguida, entreguei a eles uma notícia, pedi que a lessem e, juntos, 

discutimos seus pontos principais. Solicitei-lhes, então, que produzissem um 

resumo, atentando para os critérios que havíamos acabado de estudar. 

Depois de corrigir e comentar as produções, entreguei-lhes uma tira de 

uma página (12 quadrinhos, no total), sem as falas dos balões. O tamanho foi 

proposital, pois eles precisariam de espaço para desenvolver o exercício 

seguinte: acrescentar as falas, procurando relacionar as imagens nela 

impressas com o assunto do texto antes trabalhado. 

Como não era a primeira vez que os alunos trabalhavam com 

quadrinhos e, mais especificamente, com a criação de uma história e o 

preenchimento de balões, o resultado foi excelente. As imagens foram bem 

aproveitadas e as histórias criadas reproduziram bem o tema da notícia, com 
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diferentes graus de profundidade. Em outras condições, o ideal é trabalhar 

algumas noções de histórias em quadrinhos antes de desenvolver a atividade. 

 

 

Dos quadrinhos aos cadernos 

 

A última atividade também teve como um dos propósitos relacionar os 

quadrinhos a outros gêneros discursivos. Foi aplicada a uma turma de 1º ano 

do ensino médio e consistiu da adaptação de gibis para outras mídias. 

O primeiro terço da aula foi dedicado à contextualização. Perguntei aos 

alunos o que eles sabiam acerca dos quadrinhos e quais eram suas 

experiências. A partir dessas respostas, construímos a definição do gênero. 

Diferenciamos charge, tirinha e gibi e nos concentramos neste último. 

Em seguida, apresentei para a turma algumas páginas de histórias em 

quadrinhos, contendo diferentes cenas de movimento, a exemplo das figuras 2 

e 3. 

 

  
Figura 2 (MOORE 2009: 8) Figura 3 (MORRISON 2012) 

 
Os alunos as analisaram e concluíram que o deslocamento espaço-

temporal se dava de forma diferente em cada sequência. Nos três primeiros 



Semana de Letras UFPR                   Volume  2               Trabalhos Completos 

Ano 2013  

FREITAS 

 60 

quadros da figura 2, por exemplo, predomina o deslocamento espacial – 

comparável ao movimento de uma câmera que se afasta de um objeto –, 

enquanto nos seguintes isso se soma a um deslocamento no tempo. 

Já na figura 3, especialmente nos três últimos quadrinhos (que, de fato, 

são apenas um), o que se narra é essencialmente a passagem do tempo. 

Conforme detalhado por MCCLOUD (2007: 65-69), para se chegar a 

essas interpretações, os leitores dependem de conclusões voluntárias sobre o 

que acontece entre os quadros, no espaço conhecido como sarjeta. É nesse 

espaço que nossa imaginação flui na construção de um sentido, na criação de 

uma sequência lógica. 

Incitei, então, uma discussão sobre a representação do tempo e do 

espaço em outras artes, especialmente na literatura e no cinema. Discutimos a 

importância da descrição quando falta o apoio das imagens e, também, como a 

câmera opera na narração de uma cena. 

Pedi a eles, então, que transformassem uma das páginas apresentadas 

em um trecho de romance. Nessa etapa, eles apresentaram poucas 

dificuldades. Todos a concluíram, ainda que aqueles menos habituados à 

produção textual tenham construído textos menos elaborados. 

Já na etapa seguinte, o sucesso foi bem menor. A proposta era que o 

aluno adaptasse essa mesma página para a cena de um filme, na forma de um 

excerto de roteiro. As dúvidas dos alunos começavam pela estrutura (quando e 

como usar as rubricas?), estendiam-se pela metalinguagem (como separar o 

que é próprio do roteiro daquilo que está relacionado à gravação do filme?) e 

chegavam ao destinatário do texto (o diretor, o ator, alguém externo à 

produção?). 

Apenas uma aluna conseguiu alcançar um resultado próximo do 

esperado e os colegas optaram por copiar a estrutura e o tipo de descrição que 

ela havia escolhido. A aula terminou sem que os alunos pudessem reescrever 

seus textos. 

A associação entre quadrinhos e cinema necessária para a conclusão 

desta atividade pode ter como ponto de partida a seguinte comparação entre 

quadrinhos e animação: 
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         (MCCLOUD 2007: 7) 

 

 
Caso dispuséssemos de mais um encontro, os alunos poderiam partir de 

suas dificuldades para compreender melhor os gêneros e as mídias 

trabalhadas. Solicitei que repensassem suas adaptações, concentrando-se nos 

obstáculos, e procurassem entender o que os impediu de concluir a atividade. 

No entanto, por ser uma tarefa das aulas de reforço, não seria convertida em 

nota. Isso os desmotivou a continuá-la em casa. 

De lição, fica a lembrança de se calcular melhor o tempo das atividades 

e adaptá-las ao cronograma. 

 

Considerações finais 

 

As histórias em quadrinhos constituem um gênero bastante consumido 

por crianças e adolescentes e figuram entre os seus maiores passatempos. 

Isso não significa, entretanto, que devam ser consideradas apenas como fontes 

de entretenimento. Elas bebem da literatura e das artes visuais, criando uma 

arte própria e muito rica, um produto cultural que deve ser levado para a sala 

de aula. 

As atividades aqui apresentadas são alguns exemplos que podem ser 

adaptados a diferentes contextos. 

A primeira delas pode também ser aplicada a turmas de 4º e 5º ano, 

especialmente se houver tempo para que as crianças leiam gibis e tirinhas nas 

aulas anteriores. 



Semana de Letras UFPR                   Volume  2               Trabalhos Completos 

Ano 2013  

FREITAS 

 62 

A transposição de discursos pode ser feita a partir de histórias mais 

extensas, o que constituiria um desafio ainda maior para os alunos e a tornaria 

uma excelente atividade para turmas de ensino médio. 

O resumo encontra na tirinha uma parceira enriquecedora, facilitando o 

aprendizado de ambos os gêneros. Dada a infinidade de textos possíveis de 

serem resumidos e de quadrinhos a que podem ser associados, essa atividade 

apresenta uma grande flexibilidade em sua aplicação. 

A última, por fim, pode se estender para outros gêneros (peça de teatro, 

notícia, etc). Deve ser desenvolvida em um número maior de aulas para que os 

alunos identifiquem suas dificuldades, reflitam acerca delas e possam, assim, 

compreender as diferentes estruturas. O professor, então, pode apresentar 

ferramentas que facilitem a produção dos textos. 

Mais do que apontar caminhos ou servir de exemplo, essas atividades 

se propõem a incitar a produção de outros exercícios bem como estimular 

novas pesquisas acerca da inserção do trabalho com quadrinhos na escola. 
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Elas X Elas: um estudo sobre a construção das 

mulheres em diferentes abordagens literárias 

 

 

Bárbara Luisa Martins Wieler 

 

 

Introdução 

 

Terry Eagleton, em sua obra seminal Teoria da Literatura (2006), 

postula que para definir um texto literário não existem fórmulas, visto que 

algumas características pretensamente literárias podem se ausentar em obras 

sagradas como tal, ou existirem também em livros de outras naturezas. 

Eagleton enfatiza a arbitrariedade nessa rotulação, explicando que, além do 

próprio texto, será a época e a recepção que determinarão o status por ele 

recebido, isto é, um livro de menos repercussão hoje pode, em alguns anos, 

receber uma luz acadêmica que abrilhante seu valor. 

A alta literatura, a chamada literatura culta, erudita, que produz cânones, 

certamente não somente é a mais prestigiada para estudos, como também, até 

meados do século XX, era o único gênero literário digno de estudos pela 

Academia. O cenário contemporâneo, contudo, permite um deslocamento 

dessa atenção para gêneros marginais, fato que ganhou vitalidade com o 

fortalecimento de forças como movimentos socialistas, movimentos feministas 

e os estudos culturais, que ampliaram o leque de teorias e trouxeram à tona 

discursos até então segregados. É nesse contexto em que a literatura feminina 

floresce, ou, por outra, tonifica-se, podendo ser codificada tanto segundo a alta 

cultura quanto segundo a chick lit, um gênero produzido para um público 

específico e que tem por objetivos supremos o consumo e o riso. 

O presente trabalho pretende colocar em contato as protagonistas de 

ambas as vertentes supracitadas, a saber, A Mulher Comestível1 (Marian) e 

                                                             
1
 A saber, ATWOOD, Margaret. A Mulher Comestível. Rio de Janeiro: Globo, 1987. 
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Amor, de novo2 (Sarah), representantes da alta literatura, e Melancia3 (Claire) 

e O Diário de Bridget Jones (Bridget)4, filiadas à chick lit e à Indústria 

Cultural, perscrutando como a feminilidade é construída para cada 

representante. 

 

Alta cultura X Indústria cultural 

 

A despeito da ponderação anteriormente citada de EAGLETON (2006), 

que diz não haver uma definição específica para a literatura, há, de modo 

quase empírico, baseado no senso comum e também em estudos guiados pela 

Academia, um rótulo em livros que podem ser enquadrados na alta literatura, 

os ditos cânones, que os diferencia de outras obras, menos caras aos 

estudiosos. Nas palavras de Ítalo CALVINO (2007: 10), "dizem-se os clássicos 

aqueles livros que constituem uma riqueza para quem os tenha lido e amado; 

mas constituem uma riqueza não menor para quem se reserve a sorte de lê-los 

pela primeira vez nas melhores condições para apreciá-los". Sua obra Por que 

ler os clássicos, aliás, é significativa no sentido de demonstrar a relevância 

dada a esses livros, incensados pela crítica, exaustivamente estudados e 

sempre elogiados pelas múltiplas facetas e desdobramentos que apresentam. 

Calvino também assevera que um clássico é "um livro que nunca terminou de 

ser lido" (idem: p. 11). Essa fala contrapõe-se ao que se pensa, geralmente, de 

um título best seller ou menos prestigioso, visto que, a princípio, essas histórias 

seriam unívocas, cujo significado singular seria desfolhado com uma leitura 

apenas, sendo esses títulos despidos das camadas e múltiplas interpretações 

presentes nos cânones. A literatura erudita, dessa forma, é polissêmica e 

polifônica, sendo sua linguagem mais refinada ou burilada, causando 

deslumbramento ou estranhamento. Da literatura outra, por seu turno, mais 

barata no sentido de despojada de valor dado pelos teóricos e, muitas vezes, 

inclusive pelo público, afirma-se ser hermética e previsível. A linguagem é mais 

palatável, no sentido de ser mais fácil e mais digerível, acessível a diferentes 

audiências, de forma a torná-las homogêneas. Há, ainda, a pasteurização dos 

                                                             
2
 LESSING, Doris. Amor, de novo. Companhia das Letras: São Paulo, 1996. 

3
 KEYES, Marian. Melancia.  Rio de Janeiro: BestBolso, 2010. 

4
 FIELGING, Helen. O Diário de Bridget Jones. Rio de Janeiro: Record, 1998. 
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enredos, e uma tendência, não unânime, de orientar a obra aos ditames do 

mercado. Nesse sentido, os livros escritos sob esse prisma filiam-se, 

sobretudo, à Indústria Cultural. Esse termo, elaborado originalmente por 

Theodor ADORNO (2007), designava a indústria que a toda arte massificava, 

deturpando-a de seu sentido primeiro, profanando sua essência e 

transformando-o em um produto consumível, guiado por demandas 

mercadológicas menos interessadas na preservação da arte e mais 

preocupadas com o lucro que tal mercadoria pode garantir. A princípio refutado 

pela Academia, ainda que muito apreciado pelo grande público, esse tipo 

literário estava mais ligado ao entretenimento despretensioso que à 

transcendência intelectual a que, geralmente, as grandes obras estão ligadas. 

De acordo com a teoria de ADORNO, ―a cultura contemporânea a tudo 

confere um ar de semelhança‖ (2007: 7), e isso é possível notar na fórmula 

muito similar empregada pelos enredos da chick lit, nos quais a mulher inicia a 

história com algum problema praticamente indissolúvel, encontra várias 

vicissitudes para resolvê-lo e, ao final, é brindada não só com o contorno da 

situação, como também com um amor verdadeiro. Além da mesmice e dos 

clichês largamente utilizados, Adorno também critica a diversão vulgar proposta 

pela Indústria Cultural, apartando o consumidor de uma visão autônoma e 

madura sobre o que assiste, ouve ou lê, ou, nas palavras do frankfurtiano, ―O 

espectador não deve trabalhar com a própria cabeça; o produto prescreve toda 

e qualquer reação: não pelo seu contexto objetivo – que desaparece tão logo 

se dirige à faculdade pensante - mas por meio de sinais‖ (idem: p. 31). 

Como visto, era comum que esses livros ditos menores não 

merecessem estudos mais demorados, até que correntes mais 

contemporâneas, comungadas à eclosão de movimentos sociais (como o 

marxismo, o feminismo, os movimentos operários), começaram a pipocar no 

cenário socioeconômico e derramar suas conquistas para todas as áreas do 

conhecimento humano, como a literatura. Na explanação de Jesús Martin-

Barbero: 

 

A crise de finais dos anos 1960 revelava a ―irrupção da enzima 
marginal‖ - os negros, as mulheres, os loucos, os 
homossexuais, o Terceiro Mundo -, trazendo à tona sua 
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conflituosidade, pondo em crise uma concepção de cultura 

incapaz de dar conta do movimento, das transformações do 
sentido social; tornando caduca uma arte separada da vida ou 
uma cultura separada da cotidianidade que vinha ―conferir e 
recobrir de espiritualidade o materialismo burguês‖. (MARTIN- 
BARBERO, 2009: 91, grifos do autor) 
 

 
Nesse contexto, houve a ascensão da Teoria da Recepção, primeiro 

estudo que colocava em foco não só a obra ou o autor, mas o leitor, a 

audiência que recebia o texto e o modo como ela a significava. A ciência a 

respeito de diversos nichos (literatura policial, romances açucarados, histórias 

de fantasia) ganhou fôlego, e ainda que o estigma desses títulos não seja tão 

prodigioso, já é possível debatê-los, indagar suas virtudes e tessitura e, 

especialmente, investigar as razões do interesse avolumado da audiência por 

essas obras. 

 

Chick lit 

 

Chick lit é um gênero literário nascido na Inglaterra, nos anos de 1990, 

cuja efeméride foi O Diário de Bridget Jones, de Hellen Fielding, em 1996. 

Segundo Claire WILLIAMS (2006: 158), ―Bridget Jones é uma heroína diferente 

– ingênua, romântica, desajeitada, gorducha (mas não muito) - com a qual as 

leitoras podem rir sem se sentir inferiores.‖ Aí é que reside um dos maiores 

atrativos desse estilo: ele gera uma identificação imediata e espontânea com 

suas leitoras, trazendo à baila as suas questões íntimas mais secretas, 

provocando risadas de seus defeitos. Essa primeira característica já remonta 

às particularidades imprimidas pela Indústria Cultural em todos os seus 

produtos – os mecanismos de identificação e projeção são essenciais para a 

coopção do público-alvo. 

Assim como os outros gêneros que fogem à alta literatura, a chick lit já 

foi alvo de uma saraivada de respostas negativas, especialmente de escritoras 

feministas, que desdenham o gênero pela superficialidade com que ele trata 

questões graves. Francis GILBERT (1999) menciona o descrédito com que a 

chick lit é recebida, focando especialmente em O Diário de Bridget Jones: 
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Bridget Jones's Diary, by Helen Fielding, is one of the most 
important novels of the 1990s. Not only has its phenomenal 
popularity spawned numerous imitations, it has introduced an 
entirely new fictional voice. Bridget Jones and its imitations - 
what I call "thinnist fiction" because of the female protagonists' 
obsession with their weight and because of the novels' light, 
comic tone - have been widely vilified: by feminists for 
trivialising women's problems and implicitly suggesting that 
what a girl needs is a good man; and by literary critics for not 
being, well, proper literature. (GILBERT 1999: s/p) 

 
Contudo, a despeito da extensa fortuna crítica para rejeitar a chick lit, 

nos últimos anos vem engordando a parcela de estudiosos (sobretudo 

estudiosas) mais generosas com o gênero, passando a iluminá-lo não em suas 

falhas e lacunas, mas em suas possíveis leituras e na tipificação e 

estereotipação que desenha das meninas. GILBERT (ibdem) assentirá que 

apesar das visões negativas, o gênero possui uma estrondosa repercussão e 

uma audiência avolumada, e tenta explicitar o motivo do sucesso com o 

público: 

 
Women between 30 and 45, the biggest buyers of fiction here 
and in the US, seem no longer content to read traditional 
fantasy romance. Hardened by the experience of holding down 
a job, they seek more realistic fiction set in the workplace. Yet 
they also want the basic narrative elements of the romantic 
novel to remain: the tortuous search for happiness with Mr 
Right. Nearly all the thinnists have a thirtysomething female 
protagonist falling for Mr Wrong - usually a sexually unfaithful, 
sports-loving cad/slob - but finally realising that Mr Right is the 
rather handsome lawyer/banker they once dismissed as dull. 
(GILBERT, 1999: s/p) 

 
Essas falas de Francis Gilbert denotam que, a despeito das críticas, a 

chick lit possui um público numeroso, ou seja, de alguma forma, esses livros 

falam e tocam as leitoras. GILBERT (ibdem) desmistifica, em certo grau, a 

pretensa pasteurização provocada por esses livros, visto que há, de algum 

modo, um trabalho em questões estéticas e formais. Apesar do trabalho de 

sedução engendrado para cooptar leitoras-consumidoras, há, sobretudo, uma 

busca pela identificação e diálogo com questões modernas. Ler um exemplar 

de chick lit é, de certa maneira, entrar em contato com o universo feminino 

contemporâneo, desbravá-lo e até rir ou se emocionar com ele. 
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Comparações 

 

Antes de se iniciar as comparações entre pares de livro, conforme a 

proposta deste trabalho, faz-se mister considerar alguns pontos que aproximam 

ou singularizam os quatro títulos. A primeira semelhança é o cenário: todos são 

ambientados na Inglaterra. A despeito de Claire se mudar para Dublin quando 

do abandono do marido, há vários flashbacks de sua vida em Londres, onde 

vivia até então. Até a canadense Margareth Atwood usou a realidade londrina 

como pano de fundo para a trajetória de Marian. Em O Diário de Bridget 

Jones, contudo, o locus é mais explorado: são comentados parques, lojas, 

bares e todos os cenários sociais da cidade. O espaço ser comum é um fator 

de grande relevância porque, apesar de as épocas diferentes equacionariam 

produtos diversos, as questões ligadas à terra e à cultura local seriam as 

mesmas, ou seja, as identidades femininas desenhadas teriam o laço da 

nacionalidade a cingi-las. Os livros não destoam em pontos como progresso ou 

subdesenvolvimento, que poderiam impedir ou aflorar determinadas 

personalidades. 

Os anos em que as histórias se passam, todavia, imprimem 

especificidades significativas a cada obra. A Mulher Comestível, datado de 

1969, é simbólico ao tratar um período em que a mulher, após diversas 

conquistas, já não era tão aprisionada à vida doméstica, ainda que se 

esperasse tal conduta dela. A crise de Marian é deflagrada por isso: ela já pode 

trabalhar, possuir renda (mesmo que medíocre), mas ainda se vê fisgada pelo 

casamento, como se sua vida só deslanchasse para a família e sociedade após 

contrair matrimônio. O final dos anos de 1960 é pontuado por Badinter como 

um grande momento para as mulheres: 

 

É preciso recolocar nesse contexto os movimentos de 
emancipação feminina que apareceram em todos os países 
ocidentais no fim dos anos 60. Embaladas em sua 
adolescência, pelo tema do direito dos povos de dispor de si 
mesmo, as mulheres jovens partiram também em busca de sua 
identidade.(...) Incansavelmente, expunham suas censuras 
contra os homens, como se estivessem sentindo a 
necessidade irresistível de liberar sua palavra, sufocada há 
milênios. (BADINTER 1986: 141) 
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Os anos de 1980, palco das desventuras de Sarah, refletiam o sem-

número de avanços angariados desde então: da completa autonomia financeira 

da mulher – que não só possuía um emprego, como era impelida a tê-lo- ao 

desprendimento da necessidade visceral de um casamento. Nessa época, 

consolidavam-se novos arranjos familiares, como divórcios, segundos 

casamentos, solteirice por opção e até produção independente. Sarah, apesar 

de seus 65 anos, é uma filha representativa de seu tempo: ficou viúva, teve 

alguns namorados, mas não precisou mais se envolver e ter um marido por 

demanda da sociedade. Melancia e O Diário de Bridget Jones, passados, 

ambos, em 1996, já imprimem uma nova imagem à mulher: não mais a moça 

quase masculinizada, obrigada a assumir condutas mais pragmáticas, como se 

vociferasse sua independência, mas meninas que podem equilibrar os ditames 

sociais com os próprios anseios, ainda que nem sempre o consigam. As 

distâncias temporais são bem marcadas em todas as obras, pois cada 

protagonista reage ao coro entoado à época – seja para corroborá-lo, seja para 

confrontá-lo, sendo todas as mulheres fruto da movimentação social ensejada. 

É essencial o entendimento desse panorama para contrastá-las e para 

entender algumas situações por elas enfrentadas. 

Outro ponto de divergência entre os livros é o final. Enquanto que as 

obras pertencentes à alta literatura possuem um fim não promissor, no sentido 

de não garantir às protagonistas uma vida de conto-de-fadas, na qual os 

problemas são apagados e o amor é garantido, mas, sim, relegando-as a uma 

espécie de melancolia e incredulidade quanto a um futuro de alegrias, a chick 

lit é conhecida, sobretudo, pelo happy end, que, como explica Morin, é a 

―irrupção da felicidade‖ (1977: 93) Não há reparação ou apaziguamento 

(ibdem), há, simplesmente, o brilho da felicidade a irradiar pela vida em todos 

os âmbitos. ―O happy end é a felicidade dos heróis simpáticos, adquirida de 

modo quase providencial, depois de provas que, normalmente, deveriam 

conduzir a um fracasso ou uma saída trágica‖, conceitua Morin (idem, p. 92), e 

isso pode ser constatado na chick lit, na qual, mesmo a despeito das 

dificuldades enfrentadas, a garota será abençoada, como Claire e Bridget, que 

pontuam suas histórias com grande prosperidade. Marian e Sarah, por seu 

turno, apesar de não terem finais necessariamente negativos, também não 
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gozam do júbilo daquelas, e até possuem pendências que não se resolvem 

totalmente. 

Por fim, deve-se recuperar as peculiaridades narrativas. Afora as 

questões já dissecadas a respeito da linguagem e do enredo da chick lit, o 

gênero também é reconhecido pelo emprego da primeira pessoa, estratégia 

capaz de gerar mais aproximação e identificação com a leitora. Desse modo, o 

único filtro de relato vem da própria protagonista, que praticamente conversa 

com quem lê o livro, entregando todas as informações que lhe são acessíveis e 

transparentes. Já a terceira pessoa, voz das obras aqui representantes da alta 

cultura, confere, além de uma distância maior das personagens, que são 

dissecadas em suas emoções, atos e pensamentos pelo filtro de alguém que, 

por vezes (no caso da narração onisciente, presente nos dois títulos), sabe lê-

las melhor que elas próprias. Além de conhecer o que se passa no interior das 

protagonistas, o leitor também tem acesso às sensações dos outros 

personagens com mais credibilidade, visto não haver a interferência da própria 

percepção do narrador-protagonista para contá-las. É peculiar, todavia, a 

representação tecida em A Mulher Comestível – o começo e o fim do livro são 

descritos em primeira pessoa, mas o desenvolvimento, parte principal da 

história, é narrado em terceira pessoa, de modo a ser mais nítida a 

transformação de Marian e menos subjetiva a descrição de sua doença do que 

se fosse relatada por ela própria. 

Tendo em vista essas peculiaridades, partir-se-á, então, para as 

comparações entre as obras Amor, de novo e Melancia e entre Amor, de 

novo e O Diário de Bridget Jones. 

 

Amor, de novo X Melancia 

 

Sarah é uma mulher de 65 anos que se encontra no entardecer da vida. 

Já foi casada, ficou viúva, teve romances e há dez anos não tem envolvimentos 

amorosos, e já diverge das outras protagonistas por ser mais velha. O livro 

retrata as agruras da velhice, como é perder o viço da juventude, ressecar a 

beleza, espreguiçar o desejo. Sarah sofre de depressão, a qual é contada com 
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extrema melancolia, repassando os momentos de dor e angústia da 

personagem, que chega a flertar com o suicídio. 

Claire, representante da chick lit, também sofre de depressão, mais 

especificamente, de depressão pós-parto, avolumada após seu marido, James, 

deixá-la quando do nascimento da filha. Esse período é relatado de forma a 

soar hilariante: às descrições das crises são imiscuídos comentários jocosos e 

engraçados, e por mais dolorida que seja a fase vivida pela protagonista, ela é 

colorida por acontecimentos mais leves, que a tiram do estado sorumbático. Ao 

fim, se Sarah se realiza na solidão, reencontrando a paz, ou, ao menos, a 

conformidade de ser só, Claire é curada em virtude de outro romance - um 

homem também mais novo, mais viril e mais apaixonado que seu ex-marido. 

É interessante, também, notar a relação com o corpo. Morin já dizia que 

um dos valores da cultura de massa é a exaltação da juventude, ou seja, da 

vitalidade, da aparência fresca e bela. Em suas palavras: ―Assim a cultura de 

massa desagrega os valores gerocráticos, acentua a desvalorização da 

velhice, dá forma à promoção dos valores juvenis, assimila uma parte das 

experiências adolescentes‖. (MORIN, 1977: 157) Badinter também explora 

esse sentimento ao afirmar que  

 

Em nossa civilização ninguém se melindra com uma mãe que 
não amamenta o filho, mas achamos chocante um corpo que 
não é tratado. Tudo deve ser feito para recuar sua velhice, 
esconder suas fraquezas e mantê-lo, custe o que custar, em 
bom estado de sedução. Alguns dizem que é um assunto ético! 
(BADINTER, 1986: 194)  
 

 
Irônico constatar que Claire se recusa a amamentar a filha recém-

nascida para preservar os seios. Aliás, no início da narrativa, ela está muito 

incomodada pela perda da forma por conta da gravidez. Vê-se gorda, feia, 

disforme, mas essa situação é temporária, visto que rapidamente emagrece e 

volta a ser incensada pelos predicativos físicos e, sobretudo, tem reavivada a 

sexualidade. Sarah, por seu turno, tem consciência que sua fase obviamente 

sensual já passou. Ela ainda é uma senhora charmosa, contudo, os 

imperativos sexuais, que fascinam os homens, a sensualidade úmida que atrai 

olhares de volúpia e desejo, isso ela já não possui e sabe ser irrecuperáveis. 
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Ela mostra-se ressentida, contanto que resignada, com a perda de elã tão 

primitivo, e chega a mencionar que não teria o mesmo sucesso para atrair 

alguém para a cama quanto uma jovem. Aqui é notável como a autora demora-

se nessa delicada questão, colocando a protagonista como uma mulher 

madura que precisa administrar suas emoções para não sucumbir. Nesse 

sentido, Lessing penetra no âmago da personagem para registrar todas as 

nuanças sofridas por ela, desde a paixão arrebatadora que a sacode até a dor 

de não se correspondida, e depois, de não poder viver seu caso por princípios 

éticos. A chick lit, em contraste, dá bastante ênfase à beleza da protagonista, e 

como à medida que ela floresce, a vida amorosa dela também volta a ser feliz. 

Em suma, ela usa a beleza para conquistar e, sobretudo, é conquistada pela 

beleza. 

 

A mulher comestível X O Diário de Bridget Jones 

 

―O amor tornou-se tema obsessional da cultura de massa‖, assegura 

Morin (idem: p. 131), e é notável a diferença com que o sentimento é tratado 

nas obras em questão. Enquanto Marian atravessa todo o enredo sem, de fato, 

amar ou se apaixonar por nenhum dos homens com quem se relaciona, Bridget 

se envolve visceralmente em duas ocasiões, mostrando como o enleio ocorre 

de forma fácil e orquestrada no sentido de fazê-la sofrer para depois ser 

recompensada com um namoro perfeito. Além disso, Marian refuta fisicamente 

o casamento, desenvolvendo uma anorexia para repelir o matrimônio, 

enquanto ao seu redor orbitam outras temáticas de igual relevância, como uma 

discussão bastante moderna para a época, a maternidade independente. 

Bridget, por outro lado, busca por um príncipe – embora nem sempre a ideia de 

ser solteira a desagrade, ela acalenta o desejo por encontrar o homem ideal-, 

que junto a questões mais individuais, como suas preocupações com o próprio 

peso, é a tônica de sua história. Morin já observava isso ao relatar que  

 

(...) o amor é muito mais que amor. É o fundamento nuclear da 
existência, segundo a ética do individualismo privado. É a 
aventura justificadora da vida – é o encontro do seu próprio 
destino: amar é ser verdadeiramente, é comunicar-se 
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verdadeiramente com o outro, é conhecer a intensidade e a 
plenitude. (idem, p.135) 

 
Ao final, quando Marian finalmente rompe seu noivado e recupera a 

saúde, apesar de ser sozinha e sem perspectivas, ela encontra-se mais 

tranquila e ajustada a si mesma. Já Bridget é coroada com o happy end ao se 

acertar com Mark, o advogado generoso que sempre a amou. Aliás, mesmo os 

estereótipos diferem nos dois livros – Duncan, com quem Marian tem um 

relacionamento excêntrico, foge dos padrões de beleza, é excessivamente 

magro e branco, e não é adjetivado como um amante inspirado. Daniel e Mark, 

namorados de Bridget, são descritos como pessoas interessantes, atraentes, 

vigorosos, patenteado o status conferido pela cultura de massa à beleza, à 

forma física e, sobretudo, ao sexo. O que se percebe, iluminando as suas 

histórias, é que enquanto Marian irá repensar os paradigmas, contestá-los e 

fugir deles, sendo uma transgressora para sua época, Bridget adotará esses 

mesmos modelos, ainda que arcaicos, buscando uma vida próxima àquela que 

a outra protagonista renegou. A alta literatura, nesse caso, trabalha com o 

rompimento, enquanto a cultura de massa prima pela adesão aos padrões 

comportamentais. 

 

Conclusão 

 

É perceptível a diferença de personalidade entre as protagonistas das 

obras analisadas. Apesar de nenhuma ter traços de uma heroína romântica, 

virginal e meiga, as mulheres da chick lit são mais doces, mais consumistas e 

mais engraçadas, conquanto fúteis, mas aprenderam a rir das próprias 

desventuras. Já as representantes da alta literatura são, acima de tudo, 

autoconscientes e maduras – não alimentam ilusões, não esperam o 

impossível, trabalham pelos seus desejos e, frequentemente, os têm 

frustrados. Nesse sentido, a chick lit apresenta uma mensagem mais positiva 

sobre a vida e os relacionamentos, enquanto a alta literatura é opressora. 

Claire e Bridget andam junto com as ideologias do seu tempo, ainda que 

sofram com elas, e há preocupação sobremaneira com a própria aparência e 

com a imagem que fazem perante a sociedade. Marian e Sarah são mais 
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descoladas de rótulo, mas ainda há nelas algumas tristezas por não 

corresponderem àquilo que se esperava delas. Entre diferenças e 

semelhanças, o que se percebe entre os dois gêneros literários analisados é 

um molde feminino em que se intenta a verossimilhança – se na alta cultura, 

ela é baseada nos sofrimentos e dilemas realidade, na chick lit, pretende-se 

que a vida das leitoras seja coroada com um final feliz. 
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Ensaio sobre O rei da vela de Oswald de Andrade 

 

 

Julia Raiz do Nascimento 

 

 

Propõe-se neste ensaio promover o diálogo entre a peça O rei da vela 

(1937), de Oswald de Andrade, e dois textos capitais para a formação do 

pensamento político brasileiro: Retratos do Brasil: ensaio sobre a tristeza 

brasileira (1928), de Paulo Prado, e Raízes do Brasil (1936), de Sérgio 

Buarque de Holanda. O objetivo é compreender como algumas imagens 

estabelecidas acerca do que é ser brasileiro nas obras acadêmicas 

mencionadas ganham expressão em O rei da vela. 

A obra de arte não se resume, portanto, a ‗refletir‘ a realidade social, a 

copiá-la, mas cria novas relações que nos ajudam a entender tanto nossa vida 

social quanto de crítica estética. A peça, inserida num contexto modernista, 

dialoga com questionamentos identitários próprios do movimento, sendo, 

portanto, interessante pensar de quais convicções ideológicas Oswald de 

Andrade escolhe se aproximar. Além disso, importa discutir como ele confere 

forma literária a esse material, visto que as inovações literárias em questão não 

se restringem ao conteúdo artístico, trabalhando, sobretudo, no plano formal. 

Com a certeza de que as noções que possuímos de determinado 

período histórico – assim como de obra literária – são, em certa medida, 

construtos sociais, não podemos estipular o contexto histórico como parâmetro 

irrefutável. 

 

Tampouco é incomum para os teóricos de literatura, quando se 
referem ao ‗contexto‘ de uma obra literária, supor que este 
contexto – o ‗meio histórico‘ – tem uma concretude e 
acessibilidade que a obra em si nunca pode ter (...). Mas a 
suposta concretude e acessibilidade dos meios históricos, 
estes contextos dos textos examinados por estudiosos de 
literatura, são elas próprias produtos da capacidade fictícia dos 
historiadores que estudaram estes contextos. (WHITE 2004: 

106)  
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Desta maneira, nos interessa pesquisar os intertextos que Oswald cria 

para construir as personagens, os diálogos, os cenários e a ação dramática. Só 

assim poderemos almejar análise mais completa. 

Retratos do Brasil, de Paulo Prado – um dos idealizadores da Semana 

de Arte Moderna (1922) – segue a tradição de seu mestre Capistrano de Abreu 

e da geração do começo do século XX. Apesar do tema miscigenação já 

aparecer em Von Martius, Capistrano foi o primeiro teórico a romper com 

Varnhagen ao escrever o capítulo Antecedentes Indígenas. A miscigenação, 

entretanto, ainda é tratada de maneira superficial. Em Prado, o tema é 

desdobrado, ressalta-se não propriamente a superioridade da raça branca, mas 

os malefícios da mestiçagem. A herança lusitana, ao contrário do que acontece 

em Varnhagen, também é duramente criticada. 

A tese de Paulo Prado pode ser, simplificadamente, resumida na 

equação: luxúria + cobiça = tristeza. A tristeza do povo brasileiro é atávica, pois 

resulta de dois fatores inerentes ao seu espírito: luxúria e cobiça. Sob uma 

ótica moralista, Prado discorre sobre os encontros lascivos entre índio, negro e 

português numa terra onde o clima era favorável ao ato sexual. A languidez, ou 

preguiça, é, segundo o autor, estado inescapável pós-coito: ―post coitum omne 

animalum triste est‖. 

A cobiça é ilustrada pela figura do bandeirante, homem aventureiro que 

tem como único objetivo a busca incessante por riquezas que, entretanto, não 

são fruto do seu trabalho. Por estarem constantemente lutando contra um 

ambiente hostil e raramente se depararem com a prosperidade desejada, 

esses homens também são tristes. Duas coisas, portanto, regem o espírito da 

colônia tropical: sexo e ouro. 

 

Numa terra radiosa vive um povo triste. Legaram-lhe essa 
melancolia os descobridores que a revelaram ao mundo e a 
povoaram. O esplêndido dinamismo dessa gente rude 
obedecia a dois grandes impulsos que dominam toda a 
psicologia da descoberta e nunca foram geradores de alegria: a 
ambição do ouro e a sensualidade livre e infrene [...] (PRADO 

1981: 17) 
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É surpreendente observar que o texto moralista de Prado pode se 

constituir como intertexto da peça de Oswald de Andrade, poeta fundador da 

antropofagia e símbolo da ruptura estética. Mesmo que Oswald desponte na 

geração modernista de 1920/1930, suas representações do que é ser brasileiro 

em O rei da vela coadunam, em determinada medida, com a ideologia 

‗reacionária‘ de Prado. Os três atos podem ser cada qual, toscamente, 

aproximados dos aspectos destacados por Retratos do Brasil: 1) cobiça; 2) 

luxúria; 3) tristeza. O escritório de usura é cenário do primeiro ato: 

 

Em São Paulo. Escritório de usura de Abelardo & Abelardo. Um 
retrato de Gioconda. Caixas amontoadas. Um divã futurista. 
Uma secretária Luís XV. Um castiçal de latão. Um telefone. 
Sinal de alarma. Um mostruário de velas de todos os tamanhos 
e de todas as cores. Porta enorme de ferro à direita correndo 
sobre rodas horizontalmente e deixando ver no interior as 

grades de uma jaula (ANDRADE 1973: 63) 

 

A ―camaradagem‖ sexual é a essência do segundo: 

 

Uma ilha tropical na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro (...). O 
mar. Na praia ao lado, um avião em repouso. Barraca. Guarda-
sóis. Um mastro com a bandeira americana. Palmeiras (...). Os 
personagens se vestem pela mais furiosa fantasia burguesa e 
equatorial. Morenas seminuas. Homens esportivos, 
hermafroditas, menopausas. (ANDRADE 1973: 88) 

 

Já no terceiro ato, Abelardo I vê seu sonho empreendedor ruir. Não há 

tempo, porém, para a tristeza se arrastar em languidez, pois logo se dá 

continuidade à circularidade da história com o casamento de Heloísa e 

Abelardo II. O episódio também marca a equivalência simbólica entre os 

indivíduos na burguesia ―ABELARDO I – Sob a lei da concorrência, os fortes 

comerão sempre os mais fracos. Desse modo é que, desde já, os latifúndios 

paulistas se reconstituem sob novos proprietários‖ (ANDRADE 1973: 83). 

Essa suposta aproximação entre o texto de Prado e uma leitura rápida 

dos três atos de O rei da vela, no entanto, não se sustentam quando se lembra 

que o tom paródico que Oswald empresta à peça impede uma leitura direta da 
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mesma. Todos os valores são, sob certo ângulo, ridicularizados, e assim a 

luxúria do segundo ato é também o momento da apropriação da mercadoria 

pelo comprador: Abelardo compra Heloísa e sua família. Do mesmo modo, a 

tristeza do terceiro é também a inviolabilidade da propriedade: Heloísa será 

sempre de Abelardo. Sendo assim, saímos do âmbito do universalismo 

antropológico de Prado para a historicização radical em Andrade. Não se pode, 

portanto, cravar que o intertexto que identificamos seja tomado em chave 

positiva, pois é viável lê-lo como uma crítica veemente. Esse é um dos 

aspectos mais interessantes da obra de arte: não é suficiente ater-nos ao plano 

do conteúdo, como se ele afirmasse os valores que ali aparecem. A forma – no 

caso, da paródia, do chiste, da ironia – pode matizar e inverter os sinais, assim 

como deslocar a ênfase. Por exemplo: a circularidade a que acabamos de nos 

referir – de Abelardos que se casam com Heloísas – parece remeter a um 

tempo morto, sempre igual a si mesmo, do mito, do universal. Nada mais 

distante do interesse oswaldiano: ele fala, de fato, de uma burguesia que não 

quer dividir suas propriedades ou, sequer, ver questionada sua ideologia. Ou 

seja, Abelardos – usurários, especuladores e industriais – estão sempre por 

cima, os seus bens ficam na mesma classe social, embora troquem de mãos. 

Nada mais histórico do que a tentativa de disseminação dessa ideologia como 

se fosse uma verdade absoluta; é o jogo da burguesia desde que tentou dizer 

que a revolução francesa e burguesa traria igualdade e liberdade para todos. 

Oswald questiona esses falsos pressupostos, de uma circularidade que seria 

atemporal, justamente expondo as raízes históricas e de classe dessa 

universalização. Desse processo dialético, pautado pela contradição centrada 

numa análise materialista da realidade social, Oswald não deixa pedra sobre 

pedra do pensamento de Prado, e o faz justamente pela sua citação em sinal 

negativo – para quem quiser ver em termos históricos, o que é pressuposto do 

pensamento dialético. 

Se essa argumentação é pertinente, devemos verificar que o contexto de 

modernização da década de 1930 clamava por métodos mais profundos de 

entender o Brasil e justificar o seu atraso. A urbanização das cidades acarreta 

mudanças irreversíveis para o país, como maior democratização da educação, 

estabelecimento do capitalismo financeiro, surgimento das classes proletária, 
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média e burguesa. Abalando de vez o paradigma construído pelo IHGB 

(Instituto de História e Geografia Brasileiro), Raízes do Brasil surge do projeto 

modernista de buscar na essência o que é ser brasileiro, sendo para tanto 

preciso voltar às origens da nossa formação social, política e cultural. Sergio 

Buarque de Holanda realiza esse projeto, enxergando na constituição do 

português o cerne da nossa identidade. 

O primeiro capítulo do livro procura explicar, a partir de tipos weberianos, 

o estado psicológico do povo colonizador. O livro identifica a herança 

portuguesa e deseja superá-la, apontando o rompimento patriarcal tão 

desejado por Oswald. O poeta empreende a mesma campanha que Sérgio 

Buarque: perceber o brasileiro psicologicamente. Porém, em O rei da vela, 

este brasileiro não é mais o filho do português, mas um burguês a serviço de 

sua classe. Oswald precisava dar vazão à luta de classes, substituindo as 

relações colonizador/ colonizado pelas tensões marxistas entre 

empregador/empregado, já que pretendia se firmar como militante do PCB 

(Partido Comunista Brasileiro). Neste escopo, ele repensa os feitos da semana 

de 1922, incluindo a temática política como objetivo central. O oposto do 

burguês não é mais o artista boêmio, mas o poeta aliado aos ideais do 

proletariado. 

A peça trata desse brasileiro que não alcançou autonomia e ainda vive 

na sombra de uma tradição opressora. Seu caráter é moldado por fatores 

climáticos e pelo ambiente excessivamente sexual. O tom pessimista de 

Oswald alia-se muito bem ao determinismo biológico defendido por Prado, 

muito embora, como visto, O rei da vela permite leituras mais complexas do 

que a adesão incondicional. Oswald deseja, ainda, o mesmo rompimento com 

as raízes ibéricas – que se expressam na tradição literária das formas rígidas e 

esquizofrênicas – mas o pretende de maneira menos lúcida que Holanda. 

Enquanto este tenha como base Weber, para travar revolução branda e 

racional concentrada na criação do estado burocrático – onde não cabe o 

sentimentalismo exacerbado – Oswald elege a antropofagia como método, 

diagnóstico e cura. São dinâmicas diferentes, já que a energia depreendida no 

ato digestivo é maior e põe em evidência a relação emotiva com o que se 

come. 
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Os tipos forjados por Sérgio Buarque de Holanda são dois: o aventureiro 

e o trabalhador. O português é aproximado ao primeiro caráter, assim ressalta-

se o personalismo, origem do individualismo anárquico e recusa ao trabalho 

manual. Esse tipo virtual também pode ser enxergado como traço constituinte 

de Abelardo I - empreendedor, corajoso, ladrão, visionário, audaz, criativo, 

oportunista, explorador do trabalho de terceiros. Da mesma forma que o 

bandeirante de Prado – sedento por riquezas inalcançáveis – Abelardo I se 

aproxima do tipo aventureiro. Seu faro para oportunidades lhe rendeu o título 

de rei da vela. A vela também é símbolo de uma incapacidade do país de se 

modernizar; nos representam os mecanismos ideológico-tecnológicos 

ultrapassados. 

Em O rei da vela, a lucidez assustadora de Abelardo I, ao escancarar os 

modus operandis do capitalismo financeiro, revela que o burguês é e deve ser 

engajado à causa de sua classe social: a burguesia. Mesmo facilmente 

substituível como o operário, o burguês está aliado aos ideais da classe e tem 

como finalidade a sua sobrevivência. 

A família patriarcal, tema caro em Raízes do Brasil, é a célula de maior 

destaque na estrutura colonial: ―As relações que se criam na vida doméstica 

sempre fornecem modelo obrigatório de qualquer composição social entre nós‖ 

(HOLANDA 2004: 146). Na peça, o núcleo familiar é uma instituição falida, 

porém – como o casamento – é uma das garantias de continuidade da 

propriedade privada, portanto essencial na lógica burguesa: 

ABELARDO I – O dinheiro de Abelardo. O que troca de dono 
individual mas não sai da classe. O que, através de herança e 
do roubo se conserva nas mãos fechadas dos ricos... Eu te 
conheço e identifico, homem recalcado do Brasil! Produto do 
clima, da economia escrava e da moral desumana (...). Com 
esses sol e essas mulheres! Para manter o imperialismo e 

família reacionária. (ANDRADE 1973: 116) 

 

Forçadamente aliada à nova burguesia – encantada com os velhos 

brasões - a nobreza rural perde a primazia garantida pelas antigas relações 

com D. Pedro e luta por sustentar a máscara da tradição 
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D. POLOCA – Desde quando que a humanidade é um pedaço 
de marmelada, Seu Abelardo? Eu defendo o meu ponto de 
vista de tradição e de família? Intransigentemente. Sou sua 
melhor amiga (Carinhosa) em segredo. Mas não posso dar 
confiança em público a um novo-rico, a um arrivista, a um Rei 

da Vela! (ANDRADE 1973: 94) 

 

Do seio da aristocracia rural nascem, ainda, os órgãos repressores 

atentos à manutenção da ordem. 

 

PERDIGOTO – Organizemos uma milícia patriótica. Que acha? 
Nos instalaremos provisoriamente na Casa central. 
Combinaremos com outros fazendeiros. Arrolemos gente, a 
capangada está sempre pronta... Será o nosso quartel-general. 
E se a colônia der um pio... 

ABELARDO I – Será o massacre... Processos conhecidos! 

PERDIGOTO – Claro. Os corvos engordarão! E a paz voltará 

de novo sobre a fazenda antiga! (ANDRADE 1973: 105)  

 

Se o poder aglutinador na família colonial, assim como defende Sérgio 

Buarque, é a figura do pai provedor e autoritário, nas novas relações 

capitalistas apenas o ―chamado da nota‖ se constitui como elemento de 

coesão. Ao pai de Heloísa restam os diálogos nonsense, limitados à nostalgia 

imperial. A autoridade não é mais o pai ou o senhor de engenho, mas sim o 

empresário estadunidense ―ABELARDO I - (Heloísa sai. Só, no meio da cena, 

Abelardo curva-se até o chão diante da porta aberta) Faça o favor de entrar, 

Mister Jones! Come back!‖ (ANDRADE 1973: 85). 

Com efeito, não nos livramos da condição de colônia. É o americano que 

terá o ―direito da pernada‖ numa referência anacrônica ao Brasil como ―país 

feudal‖: ―ABELARDO I – Nos casávamos para você pertencer mais à vontade 

ao Americano. Mas eu já não sirvo para essa operação imperialista (...) Essa 

falência imprevista vai me desmascarar‖ (ANDRADE 1973: 111). A quebra da 

bolsa de Nova Iorque em 1929 é a prova final de que a economia brasileira 

está hipotecada 
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HELOÍSA – Diga uma coisa, Jones, por que é que o Brasil não 
paga as dívidas com o café que está queimando? 

O AMERICANO – No Brasil precisa aviões...metralhatrices... 
Muitos 

HELOÍSA – Mas para quê? 

O AMERICANO – Trocar por café... Oh! Good business! Shut 
up!‖ (ANDRADE 1973: 100) 

 

Destacam-se, entretanto, as matriarcas da família: mãe e avó ―contra a 

realidade social, vestida e opressora, cadastrada por Freud — a realidade sem 

complexos, sem loucura, sem prostituições e sem penitenciárias do 

matriarcado de Pindorama‖ (ANDRADE, 1978). As mulheres, todavia, não 

estão imunes à atmosfera sexual das terras tupiniquins ―HELOÍSA – Outro 

flerte! Ontem era a mamãe! Hoje tia Poloca. Quantos chifres me põe por hora, 

Abelardo?/ ABELARDO – É em família (Sentam-se rindo). Não conta!‖ 

(ANDRADE 1973: 95). 

A figura paterna é, claramente, metáfora para a tradição europeia a qual 

o brasileiro costuma valorizar e macaquear. Oswald empreende, em 

consonância ao projeto modernista, o ―parricídio canibalista‖, processo que não 

deixa de ser autocrítico. Em O rei da vela, a demonstração crítica dos 

procedimentos ideológicos impressos em cena, compatível à forma teatral dita 

épica, figura como exercício de autocrítica em relação ao ofício de escritor, ao 

socialismo e à formação do teatro brasileiro. Inclusive, a dedicatória da peça – 

ao casal militante fundador do Teatro de Brinquedo – anuncia intenção de 

participar da criação de um teatro nacional popular. A metalinguagem aliada à 

interação direta com o público aponta para uma duplicidade de objetivos: a 

crítica social e a crítica ao ―velho teatro‖: 

 

ABELARDO I – Mas esta cena basta para nos identificar 
perante o público. Não preciso mais falar com nenhum dos 
meus clientes. São todos iguais. Sobretudo não me traga mais 
pais que não podem comprar sapatos para os filhos... 

(ANDRADE 1973: 68) 
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Os mesmos procedimentos utilizados pelo velho teatro aparecem 

parodiados na peça: a começar pela clássica história de amor de Abelardo & 

Heloísa; o americano do good business; a dramática morte no terceiro ato; a 

sátira do ponto, recurso utilizado por atores da época; caracterização canastra 

do ladrão: ―A porta estala. Abelardo II surge, embuçado, de casquete, 

exageradamente vestido de ladrão. Tirou os bigodes de domador‖ (ANDRADE 

1973: 114). 

Mesmo em busca de rompimento formal, a peça não deixa de reafirmar 

antigos ranços identitários, ao cair, por exemplo, na armadilha da sensualidade 

tropical. Sob a ótica do primitivismo, o brasileiro deve aproximar-se de suas 

tradições indígenas. Contudo, o índio oswaldiano – mesmo não sendo mais a 

representação do cavalheiro medieval – alia-se ao ideal de Rousseau e 

Montaigne do ―bom selvagem‖: intimamente ligado ao seu eu-interior, guardião 

de um paraíso sem recalques, repressões ou códigos de conduta. ―Antes dos 

portugueses descobrirem o Brasil, o Brasil tinha descoberto a felicidade‖. Além 

disso, essa rude simplificação desconsidera mecanismos próprios de 

repressão, controle e poder. 

Por fim, os pontos de confluência entre os três textos apresentados não 

se afirmam como intertextualidade explícita ou proposital, mas proporcionam 

reflexão interessante acerca da formação do pensamento político no Brasil. 

Observamos certa oscilação da peça O rei da vela que, pretendendo romper 

com as amarras da tradição lusitana – assim como o fez Raízes do Brasil – 

tende a reafirmar alguns princípios que justamente sustentam o status quo 

desta mesma tradição, aproximando-se da visão pessimista de Retratos. 
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Leibniz: algebrizando a língua para encontrar a verdade 

 

 

Ivan Eidt Colling  

 

 

Introdução 

 

Entre os pensadores do século 17 que se ocuparam com línguas 

filosóficas, Leibniz (Gottfried Wilhelm Leibniz, Leipzig 1646 – Hannover 1716) é 

um dos mais destacados. Quando jovem já se interessava pela teoria 

combinatória aplicada a proposições e durante toda sua vida procurou 

desenvolver uma língua filosófica (há esboços tanto de língua somente escrita 

– pasigrafia – como também falada – pasilalia). Tal língua deveria ser uma 

―álgebra do pensamento humano‖, útil não para a conversação no dia-a-dia, 

mas para filosofar. Com ela, poder-se-ia encontrar a veracidade das 

proposições através de cálculos simples e tendo por base a compreensão de 

ideias complexas como sendo combinações de ideias simples, primitivas (que 

seriam o ―abecê dos pensamentos humanos‖) e a aplicação da ―teoria analítica 

da verdade‖. Leibniz diferencia-se de seus contemporâneos pelo fato de que, 

além da classificação das noções – base dos projetos de línguas filosóficas –, 

tinha como intenção incorporar princípios da álgebra e do cálculo à língua, 

inclusive para definir a ―verdade‖ (fechando, portanto, a possibilidade a 

discussões posteriores...). No presente trabalho, pretendo apresentar algumas 

das ideias de Leibniz, bem como discutir problemas associados à visão 

determinística, pela qual se pretendia catalogar todas as noções ―que podem 

entrar na mente humana‖. 

 

 

 

 

 

Contextos histórico e cultural 
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Em um ambiente em que se desenvolvia o racionalismo, ―doutrina 

filosófica que reconhece a razão humana como a única base do conhecimento‖ 

(DULIĈENKO 2006: 47), e no qual, por diversas razões, a posição dominante 

do latim como língua franca na Europa principiava a cair1, a discussão sobre a 

elaboração de uma língua filosófica universal era um tema importante entre 

pensadores daquele continente no séc. 17: 

 

A língua universal foi uma das aspirações teóricas que chamou 

a atenção de filósofos e cientistas de diversos países. Não é 

exagero dizer que provavelmente nenhum filósofo ou cientista 

importante do séc. 17 ignorava este problema. (DULIĈENKO 

2006: 50, tradução minha.) 

 

A ideia de uma língua perfeita fora lançada por Francis Bacon em 1623, 

que desejava a elaboração de uma língua baseada na comparação de línguas 

étnicas existentes2 – aquilo que em interlinguística hoje se chama língua a 

posteriori. Mas no ano de 1629 Descartes, em carta a Mersenne, propõe que 

se defina uma ordem ―para todos os pensamentos que podem entrar na mente 

humana‖, semelhante à ordem existente para os números3. Essa seria a 

fundamentação para uma língua filosófica, baseada na classificação das 

noções, e cujo objetivo não era se prestar à comunicação entre pessoas 

comuns, mas ser um auxílio para filosofar:  

 
Somente poucos filósofos concediam à língua universal 
também o papel de recurso auxiliar para comunicação. 
(DULIĈENKO 2006: 53.) 

 
Segundo meus conhecimentos, esta carta é a única 
contribuição de Descartes à elaboração da ideia de uma língua 
universal. Tal língua ele próprio jamais tentou criar. Devemos 
entender que Descartes já tinha uma língua internacional, o 
latim, e não via necessidade de outra língua internacional. 
Sonhava com uma língua universal completamente racional. 
Não confundamos as ideias de língua universal, filosófica, com 
aquela de língua internacional. (ZILAH 1983: 14, tradução 
minha.) 

                                                             
1
 Cfr. MAAT 2004: 11. Apresento esses argumentos em COLLING 2012a e em COLLING 

2012b. 
2
 DULIĈENKO 2006: 48; BARANDOVSKÁ-FRANK s.d.: 3. 

3
 DESCARTES 1987; ZILAH 1983. 
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É, aliás, nesse contexto que se deve entender a seguinte mudança: em 

1878, Luís Lázaro Zamenhof, então com 19 anos de idade, apresentou a seus 

colegas a Lingwe Uniwersala (―Língua Universal‖, hoje denominada Pra-

Esperanto, ―pré-esperanto‖). Nove anos depois, mais amadurecido e temendo 

que houvesse uma compreensão errada de sua proposta como uma língua que 

deseja submeter o mundo inteiro, ou um código que se pretende impor a 

todos4, lançou o resultado de seu trabalho em um livro com o título Lingvo 

Internacia (―Língua Internacional‖, no qual estão as bases do esperanto5). 

Descartes, mesmo não se envolvendo diretamente na elaboração de 

uma língua universal, teve papel decisivo: ―as ideias de Descartes no campo da 

língua universal influenciaram fortemente a evolução da linguística nos séculos. 

17-18, e principalmente a mais conhecida escola da época – a assim chamada 

‗gramática de Port-Royal‘‖ (DULIĈENKO 2006: 49), e também mudaram o rumo 

dos trabalhos em interlinguística, norteando as pesquisas para o 

desenvolvimento de línguas a priori, isto é, não baseadas no material existente 

nas línguas étnicas, mas pensadas por seu(s) autor(es). Exceção feita a Juraj 

Križanić e sua língua pan-eslávica (séc. 17), somente no séc. 19 foi retomada a 

abordagem a posteriori. 

A lista de pensadores que se debruçaram sobre o tema inclui ainda 

Dalgarno, Wilkins, Robert Boyle, Aubrey, Hooke, Lodwick, Wallis, Mersenne, 

Comenius (Komenský), Campanella, Kinner, Urquhart, Newton, Ampère, 

Kircher, Leibniz6. 

Leibniz foi um pensador multifacetado. Formado em Direito, jamais 

limitou seu campo de atuação, expandindo seus interesses para diversas 

áreas. Leigo em matemática até 1672 (quando Huygens lhe ensinou esta 

ciência), propôs o conceito de derivada7. Por sua metafísica é colocado entre 

os grandes filósofos (MAAT 2004: 267). Couturat afirma que o interesse público 

era o principal motivador de Leibniz e o principal objetivo de sua moral, citando 

um trecho de carta a Burnelt: ―O senhor conhece meus princípios, que são 

                                                             
4
 SIKOSEK 2003: 276. 

5
 O nome da língua era Lingvo Internacia; ―esperanto‖ era o pseudônimo do autor naquela 

publicação, mas em poucos meses os falantes passaram a utilizá-lo para denominar a língua. 
6
 Cfr. DULIĈENKO 2006: 48-53; MAAT 2004: 23, 28, 265, 383; ECO 1996. Esta lista de 

pensadores está ainda incompleta. 
7
 Isso lhe causou alguns problemas com Newton... Cfr. LEIBNIZ 1977. É interessante que o 

conceito de limite usado hoje não era conhecido por Leibniz (LEITHOLD 1977: 205, 256). 
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preferir o bem público a todas as outras considerações, mesmo à glória e ao 

dinheiro‖ (COUTURAT 1901: 135). Dentre todos os esforços pelos quais se 

propunha a trabalhar em prol do gênero humano, ele próprio considerava o 

mais importante a criação da língua filosófica (MAAT 2004: 267). 

 

Arte combinatória 

 

Em 1666, com 19 anos e estudando Direito, Leibniz publicou o livro 

Dissertatio de arte combinatoria (―Dissertação sobre a arte combinatória‖). Um 

dos problemas que procura resolver trata da quantidade de combinações 

possíveis de n elementos. A partir da análise de resultados tabelados, chega à 

solução correta: 12n , mas não consegue explicar o resultado (MAAT 2004: 

273), algo que hoje se pode provar usando aritmética binária: tendo-se n 

elementos, que podem estar presentes (1) ou não (0), o total de possibilidades 

é n2 ; deve-se no entanto descartar uma das possibilidades, que corresponde 

àquela em que todos os elementos estão ausentes (todos são ―0‖). Apresento 

na tabela 1 as sete possibilidades de combinação de três elementos a, b e c. 

Pode-se também provar o resultado usando a equação para arranjos 

(COLLING 2013). 

 

Tabela 1 – As sete possibilidades de combinação de três elementos a, b e c. 

Elementos --- c b bc a ac ab abc 

Representação 
binária 

000 001 010 011 100 101 110 111 

 
Descartada A  s e r e m  c o n s i d e r a d a s  

 

O autor lista então doze campos de aplicação da análise combinatória. 

Entre eles: 

 

IX – dada a espécie de uma divisão, os possíveis gêneros 
subalternos podem ser encontrados pela combinação de 
espécies de diversas maneiras; 
X – se todos os conceitos estiverem dispostos em classes 
segundo sua complexidade, os predicados de um sujeito e os 
sujeitos de um predicado podem ser encontrados; 
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XI – um sistema de escrita universal pode ser construído. 
(MAAT 2004: 274.) 

 

Os termos usados na nona asserção provêm dos predicáveis de 

Aristóteles que, segundo Porfírio, são: gênero, diferença, espécie, próprio 

(propriedade), acidente8. O gênero, associado a uma diferença, resulta em uma 

espécie: ―por exemplo, o homem é uma espécie, animal (no homem) é o 

gênero, a racionalidade (no homem) é a diferença‖ (Pauli IN PORFIRIO 1983: 

19). Na ―árvore de Porfírio‖ para a categoria da substância, tem-se: substância 

(gênero mais geral), corpo, corpo animado, animal, animal racional, homem 

(espécie mais específica), Sócrates, Platão (indivíduos). Entre o mais geral e o 

mais específico há gêneros intermediários e espécies intermediárias: ―animal‖ é 

ao mesmo tempo um gênero subalterno (em relação a ―animal racional‖) e 

espécie (em relação a ―corpo animado‖). 

Se um gênero está dividido em três espécies a, b e c, existem três 

gêneros intermediários ab, bc e ac. São combinações de dois elementos, que 

Leibniz chama ―combi2nações‖(bi do latim bis, ―duas vezes‖); 

consequentemente o gênero abc é uma ―con3nação‖, conforme se vê no 

excerto da dissertação de Leibniz (fig. 7)9. 

 

 

Fig. 7 – Excerto da dissertação de Leibniz. Fonte: LEIBNIZ 1666: 4 (Definitiones, 11).  
No arquivo eletrônico da BNF, p. 12. 

 

É importante acrescentar que as categorias na doutrina de Aristóteles 

são: substância (homem – ser humano), quantidade (dois metros), qualidade 

(negro), relação (maior), lugar (na sala 1005-B, Ed. D. Pedro I), tempo (em 06 

de junho de 2013), posição (ele/ela está sentado[a]), ter (usa sapatos), ação 

                                                             
8
 Esta apresentação foi feita por Porfírio cinco séculos depois de Aristóteles. Evaldo Pauli 

comenta: ―Aristóteles, no entanto, apresentou somente quatro [predicáveis], unificando 
diferença e espécie em um só termo – a definição‖ (PORFIRIO 1983: 19, minha tradução). 
9
 ―Dato Exponente Complexiones ita scribemus: si exponens est 2, Com2nationem 

(combinationem;) si 3, Con3nationem (conternationem) si 4, Con4nationem, &c.‖; minha 
tentativa de tradução: ‗Dado o número de elementos de uma combinação, assim escrevemos: 
se o número for 2, com2nação; se 3, con3nação; se 4, con4nação, etc.‘ 
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(cortar), passivo (ser cortado[a]) (PORFIRIO 1983: 47; ABBAGNANO 1970: 

114). 

O décimo campo de aplicação na lista se refere a proposições, que são 

na realidade com2nações, por terem dois elementos: sujeito e predicado. 

Leibniz deseja encontrar os predicados de um sujeito e os sujeitos de um 

predicado. É importante salientar que para ele, o predicado é verdadeiro se 

estiver contido no sujeito (ou melhor, na definição do sujeito). O problema 

então pode ser resolvido se fizermos uma análise de um termo, obtendo uma 

definição que mostra as partes constituintes daquele termo. Tais partes, por 

sua vez, podem ser quebradas em subpartes, em um processo que dura até 

que se obtenham ―elementos simples, isto é, termos indefiníveis‖ (MAAT 2004: 

278). Nesse momento ter-se-ão termos fundamentais, que funcionam como 

tijolos para a construção dos pensamentos; esta abordagem é conhecida como 

atomismo. O conjunto dos termos fundamentais constitui o ―abecê dos 

pensamentos humanos‖. 

Podemos compreender melhor o ―abecê‖ e a combinatória pela 

representação de cada gênero mais geral (categorias aristotélicas) por uma 

letra minúscula (sigo aqui o procedimento que encontrei em Filosofico.net 

[s.d.]), por exemplo: a – substância; b – lugar; c – tempo; d – ação; e – 

quantidade; f – qualidade; g – posição; h – ter; i – relação; j – passivo. 

Proponho então: 

 

a – (substância) ser humano; 
b – (lugar) no Ed. D. Pedro I (UFPR);  
c – (tempo) em junho de 2013;  
d – (ação) caminhar.  

 
Assim, abcd é o conjunto dos seres humanos que caminharam no Ed. D. 

Pedro I em junho de 2013 (fazem parte deste conjunto aqueles que 

caminharam até a sala 1005-B para assistir a apresentação sobre Leibniz na 

Semana de Letras – e também, é claro, aquele que caminhou até lá para fazer 

a apresentação!). Podemos denominar o conjunto como z, ou seja: z = abcd; z, 

portanto, é um subconjunto de ab, cujo significado é: seres humanos que (em 

qualquer época) estiveram/estão/estarão no Ed. D. Pedro I, não importa se 

caminhando, deslocando-se com cadeira de rodas, de bicicleta ou voando... 
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(não se sabe o que pode acontecer no futuro!). Podemos agora organizar os 

conceitos em classes: 

 
Classe 1 – a   b   c   d; 
Classe 2 – ab   ac   ad   bc   bd   cd; 
Classe 3 – abc   abd   acd   bcd;  
Classe 4 – abcd. 

 

Tem-se agora condições de calcular o número de predicados de um 

sujeito e o número de sujeitos de um predicado em proposições categóricas 

(ou seja, não limitadas por condições): universais afirmativas (UA, tabela 2), 

particulares afirmativas (PA), universais negativas (UN) e particulares negativas 

(PN) (MAAT 2004: 279-281; PEREIRA s.d.). 

 
Tabela 2 – Sujeitos e predicados de proposições universais afirmativas (UA). 

X[p(X)  q(X)] (para todo X, se X  p, então X  q). 
Ex.: Toda girafa tem pescoço comprido.  

Predicados  

Quantos predicados verdadeiros podem ser encontrados para uma definição? 
Se z = abcd, é verdade que ―todo z é a‖: Também são verdadeiras: ―todo z é ab‖, 
―todo z é bd‖, ―todo z é acd‖ etc. 

O resultado é o número total de combinações de n elementos, ou seja,2
n
 - 1. Em 

nosso exemplo, com n = 4, tem-se como resultado 15 possibilidades. 

Sujeitos 

Quantos sujeitos podem ser encontrados para um termo, por exemplo para ab? 
Se o universo estiver limitado a a, b, c, d, todas as definições que incluem ab são 
sujeitos em uma proposição UA verdadeira. Isso inclui a própria definição (ab): 
                                         Todo ab é ab, 
e as combinações de ab com os elementos externos à definição (c, d): 
                  Todo abc é ab. Todo abd é ab. Todo abdc é ab. 
Solução: 2

m  
, m = n – ns , sendo ns a quantidade de elementos no sujeito. 

Problema: quantos elementos externos à definição existem no universo?  
 

Ao tratar de proposições particulares, Leibniz considera somente 

aquelas deriváveis das universais, seja por subordinação ou por intercâmbio 

parcial. Neste caso, ―alguns A são B‖ pode significar: 

 

 todo A é B (subordinação, fig. 8a): ―algumas girafas são 
mamíferos‖ é verdadeiro, pois todas as girafas são 
mamíferos (o sujeito é um hipônimo); 

 todo B é A (conversão ou intercâmbio parcial, fig. 8b): 
―algumas pessoas são vegetarianas‖ (obs.: há uma 
distinção entre herbívoro e vegetariano; neste último 
está subentendida uma opção). 
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Fig. 8 – “Alguns A são B”: três possibilidades de interpretação. 

 
Estão, pois, excluídas da análise de Leibniz as situações representadas 

na fig. 8c, por exemplo ―alguns gaúchos são músicos‖. Assim, chega-se aos 

resultados da tabela 3. 

 

Tabela 3 – Sujeitos e predicados de proposições particulares afirmativas (PA). 

X[p(X)  q(X)] (existe X tal que X  p e  X  q). 

Predicados  

A quantidade de predicados é a soma do número de predicados e de sujeitos da 
correspondente proposição UA: ―Alguns ab são j‖ é verdade se j for a, b ou ab 
(predicados UA) e também se j for ab, abc, abd ou abcd. (sujeitos UA). O termo 
ab aparece em ambas as situações, então o resultado buscado é igual à soma 
menos um. Maat chama a atenção para o fato de que Leibniz não fez esta 
subtração (MAAT 2004: 280). 

Sujeitos 
A quantidade de sujeitos possíveis é igual à de predicados, pois essas 
proposições aceitam o intercâmbio entre sujeito e predicado (se alguns A são B, 
então alguns B são A). 

 

Com relação às proposições negativas10, Leibniz é menos preciso, mas 

todo esse esforço mostra como a questão da quantidade de sujeitos e de 

predicados em proposições categóricas lhe ocupava a mente desde muito 

cedo. Esse trabalho seria útil para o 11o campo de aplicação listado 

anteriormente: a construção de um sistema de escrita universal. Se um tal 

sistema pudesse deixar evidente que o predicado está contido na definição do 

sujeito, ele permitiria também que se concluísse sobre a veracidade ou não das 

proposições. 

 

A álgebra do pensamento 

O projeto de Leibniz pressupõe o conhecimento dos tijolos para a 

construção dos edifícios do pensamento, o que por sua vez torna necessária a 

catalogação das noções. Ele próprio não chegou a definir esses tijolos e, 

                                                             
10

 Universal negativa (UN): X[p(X)  q(X)] (para todo X, se X  p, então X  q), ex.: 

―nenhum búfalo visitou a lua‖ e particular negativa (PN): X[p(X)  q(X)] (existe X tal que X  p 

e X  q), ex.:―algumas pessoas não conhecem Cerro Largo‖. 
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apesar da dificuldade – eu diria impossibilidade – de tal empreendimento, 

sempre se mostrou otimista com relação a isso (o projeto de uma enciclopédia, 

na qual os conhecimentos humanos estivessem ordenados e classificados, faz 

parte desse esforço). Descartes argumentara ser pré-requisito para a 

elaboração da língua filosófica o conhecimento da ―verdadeira filosofia‖ 

(DESCARTES 1987). Mesmo concordando, Leibniz afirma: ―apesar de que a 

língua dependa da verdadeira filosofia, ela não depende de sua perfeição‖ 

(MAAT 2004: 323-324). A língua pode ser iniciada e depois aperfeiçoada, e  ele 

próprio prefere considerar os primitivos como postulados (isto é, como se já 

estivessem definidos), dedicando-se mais à estrutura; na língua filosófica a 

sintaxe é mais importante que a semântica (ECO 1996: 297, 304). 

Se, segundo Locke, o fato de o raciocínio depender de palavras é um 

grande empecilho ao conhecimento claro e preciso, sendo responsável por 

grande parte das dificuldades com relação à verdade e à certeza – e, portanto, 

deveríamos nos acostumar a separar nosso raciocínio das palavras (ele próprio 

reconhece que isso, contudo, dificultaria a troca de ideias com outras pessoas) 

–, Leibniz é da opinião de que, pelo contrário, a língua desenvolve nossas 

capacidades intelectuais11. Tanto mais a língua filosófica: ela seria útil para 

melhorar o raciocínio; ajudaria a mente, da mesma forma como o microscópio 

ou o telescópio ajudam os olhos; a ciência progrediria rapidamente: ―anos 

serão como séculos‖ (MAAT 2004: 303, 266). Usando os tijolos do pensamento 

humano, a língua funcionaria como uma ―álgebra do pensamento‖, pela qual 

facilmente se poderia concluir sobre a verdade ou falsidade de uma 

proposição. Ele sonhava com o dia em que raciocínio e cálculo seriam a 

mesma coisa: uma discussão entre dois filósofos poderia ser resolvida, 

bastando que um convidasse o outro: ―vamos calcular‖12. 

Pode-se melhor entender como Leibniz estava imaginando o sistema 

para a língua universal por meio de um texto que escreveu doze anos depois 

da Dissertatio. Se ao conceito ‗animal‘ ligarmos o número 2 e ao conceito 

‗racional‘ o número 3, então ‗ser humano‘ é 632 . A razão sujeito/predicado 

para a proposição ―todos os homens são animais‖ resulta 6/2 = 3 (exato! ). Se 

                                                             
11

 LOCKE [1890]: 490-491 (livro 4, capítulo 4, parágrafo 17); MAAT 2004: 343-344. 
12

 MAAT 2004: 279, 323; ECO 1993: 302.  
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―macaco‖ for 10, ele é animal (10/2 = 5), mas não racional (10/3 = 3,33333...) 

(ECO 1993: 295). As noções primitivas devem, pois, estar ligadas a números 

primos, e os conceitos de segunda, terceira classe, que são combinações 

(―produtos‖) dos primitivos são números não primos. Esses números podem ser 

pronunciados usando-se a tabela 4: 88.888 soaria ―mumomimema‖, ou 

―mamemimomu‖ (assim como a ordem dos fatores não altera o produto, a 

ordem das sílabas não altera o significado), o qual dificilmente se distinguiria de 

―manemimomu‖ (88.898). 

 

Tabela 4 – Relacionamentos letras-numerais e letras-potências de dez (ECO 1993: 289). 

Numerais 
básicos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

b c d f g  h  l m n 
 

Potências 
de dez 

0 
10

0
 = 1 

(unidade) 

1 
10

1
 = 10 

(dezena) 

2 
10

2
 = 100 

(centena) 

3 
10

3
 = 1000 

(milhar) 

4 
10

4
 = 10000 

(dez. de milhar) 
a e i o u  

 

Sobre a gramática racional 

 

O raciocínio de Leibniz está baseado no atomismo e na teoria analítica 

da verdade aplicados a proposições categóricas. Ele próprio percebeu que a 

linguagem em geral não se limita a proposições categóricas; além disso, não 

somente se empilham tijolos: outros recursos (partículas, afixos) são utilizados. 

Isso o levou a meditar sobre uma ―gramática racional‖. É interessante observar 

como rapidamente se reduz a quantidade de classes de palavras: interjeições 

são desnecessárias na língua filosófica, porque são proposições abreviadas: 

―Ah!‖ pode significar ―sinto dor‖, ―algo me causa dor‖ (nada espontâneo, no 

caso de o martelo não acertar o prego e atingir o dedo...). A diferença entre 

substantivos e adjetivos não é importante: substantivo é ―nada mais que um 

adjetivo ligado a uma noção geral res (coisa) ou ens (ente, entidade), por 

exemplo, homem pode ser analisado como ente humano e ouro é uma 

abreviatura de coisa que é amarela, dura, maleável, etc.‖ (MAAT 2004: 380.) 

No entanto, para um substantivo como ―meditação‖, acredito que seria 

necessária outra noção geral de estado ou ação (estado meditativo, ação 

meditativa). 
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Os adjetivos, aliás, são centrais na visão leibniziana: os verbos podem 

ser substituídos por ―ser/estar + adjetivo‖: Petrus scribit  Petrus est scribens 

(Pedro escreve; Pedro é um ser, e uma de suas características [adjetivo] é o 

fato de estar escrevendo). Com relação aos advérbios, sua relação com os 

verbos é semelhante àquela existente entre adjetivos e substantivos. Proponho 

a seguinte análise: meditou longamente: ―estava em estado meditativo, e esse 

estado foi longo‖. 

 

Comentários finais 

 

Não é de se admirar que os filósofos não tenham tido sucesso em suas 

investidas pela língua filosófica universal. Catalogar todas as noções ―que 

podem entrar na mente humana‖ é certamente um objetivo demasiadamente 

elevado. Se o universo dos pensamentos humanos pudesse ser dessa forma 

colocado em ‗caixinhas‘, certamente ele não seria tão vasto. É tranquilizador 

para nós e para as futuras gerações de seres pensantes saber que aquela 

meta não foi atingida; ainda que as capacidades de cada indivíduo sejam 

limitadas, o horizonte dos conhecimentos humanos é infinito. 

O caminho escolhido por Leibniz distingue-se daquele tomado por seus 

contemporâneos pelo fato de que, além de classificar noções, ele também 

pretendia matematizar, algebrizar a língua para encontrar a verdade – e assim 

fecharia a possibilidade para discussões futuras. 

Deve-se ter em mente que aquela foi uma época de determinismo, na 

qual se acreditava haver ‗a‘ verdade. Einstein, Darwin, Freud, entre muitos 

outros, questionaram e desmontaram esse paradigma. Em nossa época pós-

moderna, com verdades multifacetadas, relativas e mesmo efêmeras, ausência 

de certezas e não-aceitação de dirigismos, que trazem por um lado mais 

tolerância e respeito à diversidade, mas por outro, não-engajamento, 

individualismo e indiferença, e na qual o mercado é onipotente, onisciente e 

onipresente, é inimaginável a proposta daqueles filósofos. Mas justamente 

esses são indivíduos imprescindíveis, que ousam sonhar, propor, questionar, 

desafiar. 
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Vejo duas dificuldades principais na proposta da língua filosófica. Em 

primeiro lugar, o trabalho hercúleo de catalogação do conhecimento 

acumulado; em segundo, a dificuldade de atualização desse catálogo. Depois 

de Galileu e Copérnico, a Terra deixou de ser plana (disso, aliás, já se sabia há 

muito tempo) e passou a ocupar um lugar periférico no universo. Calórico, 

flogisto, éter são conceitos que se tornaram arcaicos. Plutão já não é mais 

considerado um planeta. Talvez devêssemos ter palavras que expressassem 

conceitos como ―onda-partícula‖, ―matéria-energia‖, ―espaço-tempo‖... Todas as 

línguas mudam, é certo. Mas a língua filosófica poderia sofrer mudanças 

radicais da noite para o dia, se realmente incorporasse a definição em cada 

vocábulo, e pouquíssimas pessoas conseguiriam se manter atualizadas. Daqui 

nasce outra dificuldade: a manutenção de uma unidade em uma língua que não 

permite diversidade de opiniões. Fica clara a distinção entre línguas filosóficas 

universais com seus esquemas fechados (do tipo camisa-de-força) e, por 

exemplo, o esperanto, uma língua internacional planejada que desde sua 

concepção incentiva a liberdade, a espontaneidade e a criatividade dos 

falantes. 
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Machado e o corte da expectativa do leitor 

 

 

Marina Cavichiolo Grochocki 

 

 

Não existe literatura sem leitor. Um dos propósitos de qualquer texto é 

atingir de algum modo seu leitor – seja com emoções positivas ou negativas, 

com maior ou menor profundidade. É justamente a reação causada no leitor 

que dá vida à literatura. Tzvetan TODOROV (2009), em seu livro A literatura 

em perigo, afirma que: 

 

Ao dar forma a um objeto, um acontecimento ou um caráter, o 
escritor não faz a imposição de uma tese, mas incita o leitor a 
formulá-la: em vez de impor, ele propõe, deixando, portanto, 
seu leitor livre ao mesmo tempo em que o incita a se tornar 
mais ativo. Lançando mão do uso evocativo das palavras, do 
recurso às histórias, aos exemplos e aos casos singulares, a 
obra literária produz um tremor de sentidos, abala nosso 
aparelho de interpretação simbólica, desperta nossa 
capacidade de associação e provoca um movimento cujas 
ondas de choque prosseguem por muito tempo depois do 

contato inicial. (TODOROV 2009: 78) 
 
 

No entanto, o efeito despertado no leitor é deixado de lado na maioria 

dos estudos literários. Isso ocorre por ser algo difícil de registrar e estudar em 

nível científico. A interpretação e consequente reação do indivíduo que lê são, 

de fato, individuais: dependem de repertórios pessoais e até mesmo do modo 

de vida que leva o leitor. Diante dessa dificuldade é necessário buscar outros 

modos de considerar a reação que o texto causa em quem lê. 

Há maneiras de identificar nos próprios textos a imagem que o autor cria 

de seu leitor. Por mais que ela não seja precisa ou real – afinal, não 

necessariamente quem lê uma história possui tudo que é necessário para 

compreendê-la do modo como o autor a concebeu – é uma das soluções para 

não tratar a literatura como algo independente de seu destinatário. O autor 

espera algo do leitor, assim como este do outro. Aí se estabelece uma forte 
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relação entre ambos, que pode ser um grande artifício para a literatura e para o 

estudo dela. 

É possível identificar certas expectativas que a maioria dos leitores 

possui. Algumas concepções sobre variados temas já foram consagradas na 

mente do leitor, que mesmo inconscientemente espera encontrá-las nas obras 

que lê. Em um romance romântico espera-se amor e sofrimento – e, 

definitivamente, o autor sabe disso tanto quanto qualquer outra pessoa. 

Dependendo da intenção que possui é possível moldar a obra que escreve 

para atender ou refutar as expectativas do leitor. 

O destinatário cria suas suposições antes mesmo de ler um texto, seja 

com a própria noção do gênero literário, que pressupõe características para 

cada tipo de texto, ou com o conhecimento prévio do estilo do autor. 

 

O perfil do leitor e a suposição 

 

Já no momento em que vê o título do texto que se dispõe a ler, cada 

indivíduo assume alguns possíveis desdobramentos. Machado de Assis, em 

seu conto ―Miss Dollar‖, brinca com essa expectativa que o leitor carrega 

consigo. Sem generalizar muito, o autor faz uma lista das possíveis suposições 

em torno de quem seria Miss Dollar, de acordo com os prováveis perfis de 

quem lê. 

 

A descoberta seria excelente, se fosse exata; infelizmente nem 
esta nem as outras são exatas. A Miss Dollar do romance não 
é a menina romântica, nem a mulher robusta, nem a velha 
literata, nem a brasileira rica. Falha desta vez a proverbial 
perspicácia dos leitores; Miss Dollar é uma cadelinha galga. 
(ASSIS 1938: 9) 

 
 

A revelação de quem é Miss Dollar certamente choca o leitor, algo 

previsto por Machado. ―Para algumas pessoas a qualidade da heroína fará 

perder o interesse do romance. Erro manifesto.‖ (ASSIS 1938: 9). Assim, nota-

se uma preocupação com a reação que o conto causa em quem lê, e mais: a 

intenção do autor em quebrar algumas suposições feitas anteriormente. 
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O fim do conto, que traz a morte da cadela de modo repentino, também 

causa incômodo. A mudança brusca de um final que conta do casamento bem 

sucedido entre os dois humanos protagonistas, apesar de todos os empecilhos, 

para o breve comentário que Miss Dollar foi atropelada não é algo esperado, 

nem ideal na concepção até hoje vigente de final feliz. 

Torna-se evidente que o escritor estava desde o início atento às 

prováveis reações do leitor. A surpresa do título já desperta o destinatário, que 

se torna consciente de que o conto não é exatamente algo tradicional. Se ele 

obtém sucesso ao listar as possíveis suposições de cada leitor que lê não é 

possível afirmar, afinal, não há como saber se de fato alguém imaginou que 

Miss Dollar era uma velha literata. Por outro lado, é difícil acreditar que algum 

leitor já sabia, apenas ao ler o título, que o nome se referia a uma cadela. 

Assim, a descrição dos tipos de leitores é apenas um modo de ressaltar essa 

surpresa que trará o início do conto, e não uma tentativa de citar quem 

provavelmente lê o texto. 

 

A impureza e o amor 

 

A noção do amor também é um assunto em que Machado de Assis 

surpreende. Em vez de atender às expectativas do leitor, acostumado em 

encarar esse sentimento como algo puro, vemos em A mão e a luva uma 

quebra do ideal romântico. O resultado não é um tipo diferente de amor, menos 

nobre, mas sim a ideia de que é possível haver relação entre outros desejos e 

o coração. 

Na figura de Guiomar encontramos uma das complexas mulheres de 

Machado, revelada aos poucos e com mais do que apenas uma superfície. 

Uma órfã com ambição, esta ligada diretamente a seus sentimentos por 

alguém: em nenhum momento a moça parece desejar casar com algum 

pretendente por vontade de dinheiro ou poder, mas sim por amor. Esse amor 

tem como condição para existir a identificação com outra alma também 

ambiciosa e disposta a realizar os sonhos que possui, que realmente pode dar 

a Guiomar tudo que ela almeja. 
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A semelhança que gera a identificação entre Luís Alves e Guiomar é 

vista em suas ações. O rapaz, quando percebe qual o interesse da 

protagonista, age do modo que acha mais provável conquistá-la. Se Estevão 

faz tudo por impulso e Jorge faz como a Sra. Oswald sugere, Luís Alves 

mantém seu orgulho e procura com isso atender à demanda que faz o coração 

da moça. É bem sucedido, somando assim mais uma conquista a sua lista de 

feitos. 

 

Podia dar-lhe Luís Alves este gênero de amor? Podia; ela 
sentiu que podia. As duas ambições tinham-se adivinhado 
desde que a intimidade as reuniu. O proceder de Luís Alves, 
sóbrio, direto, resoluto, sem desfalecimentos, nem demasias 
ociosas, fazia perceber à moça que ele nascera para vencer, e 
que a sua ambição tinha verdadeiramente asas, ao mesmo 
tempo que as tinha ou parecia tê-las o coração. (ASSIS19--
:146) 
 

 
Guiomar, já que é uma mulher e não tem tanta liberdade quanto precisa 

para satisfazer sua ambição, depende de um marido que a eleve à posição de 

prestígio e poder social. Para conseguir isso ela não hesita em recusar o amor 

de Estevão, alguém que não consegue realizar nem seus próprios sonhos. E 

depois apenas não recusa imediatamente a declaração de Jorge, que é uma 

alma acomodada, porque vive em uma situação de dependência de sua 

madrinha, tia do rapaz. 

Diante da dificuldade de não poder dispensar as opiniões da baronesa e 

da declaração de Luís Alves, alguém que a conquista e tem já uma posição 

distinta socialmente, a moça joga com tudo o que pode para fugir de um 

casamento fadado ao comodismo. Apesar do jogo que utiliza para conseguir o 

que quer, Guiomar não é julgada em momento algum: o narrador se mantém 

afastado, jamais a rebaixando por lutar pelo que deseja – ao contrário, até 

justifica as atitudes da moça: 

 

Havia nisto um pouco de meio indireto, de tática, de afetação, 
estou quase a dizer de hipocrisia, se não tomassem à má parte 
o vocábulo. Havia, mas isto mesmo lhes dirá que esta 
Guiomar, sem perder as excelências de seu coração, era de 
barro comum de que Deus fez a nossa pouco sincera 
humanidade; e lhes dirá também que, apesar de seus verdes 
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anos, ela compreendia já que as aparências de um sacrifício 
valem mais, muita vez, do que o próprio sacrifício. (ASSIS 19--
:171) 

 
Sua tentativa dá certo. Ela obtém a aprovação da madrinha para declinar 

Jorge, o qual era o preferido da mais velha, e para casar-se com Luís Alves. É 

realizado o casamento. E assim, ao fim de tudo, percebemos que o amor entre 

os dois ambiciosos dá certo justamente por possuírem essa característica em 

comum. Ao invés de ser um defeito é algo que se ajusta, que une o homem e a 

mulher. É a essência da relação. Como vemos em Cardoso: 

 

Esses dois personagens apontam para a impossibilidade da 
existência de um amor que seja, materialmente falando, 
essencialmente desinteressado - pelo menos não entre 
indivíduos cujo caráter seja marcado pela ambição. E essa 
ambição pode justificar tudo; amor e sucesso material estão 
aqui naturalmente associados. (CARDOSO 1997: 27) 

 
A existência de um amor diferente do consagrado pelo romantismo pode 

não ser exatamente o que o leitor esperava. E, acima de tudo, a possibilidade 

de um amor assim ser mais bem sucedido que o amor ―puro‖ de Estevão 

também não é tão comum na literatura. É essa quebra de noção comum que 

convida o leitor a refletir porque costuma diminuir qualquer sentimento que 

venha misturado com outros desejos, mesmo isso sendo tão comum na 

realidade. E a partir dessa reflexão mostra como o narrado se aproxima do 

real. 

 

O materialismo e o ciúme 

 

Outra noção que Machado de Assis procura quebrar é a do ciúme. 

Associado ao amor, talvez até mesmo como uma prova da existência de um 

amor entre duas pessoas, o ciúme aparece na mente do leitor como algo 

aceitável e justificável. Salvo casos extremos, como a obsessão de Bentinho 

em saber se Capitu o traiu ou não – que mesmo nesse caso, muitas vezes, é 

bem aceito por quem leu –, parece ser algo natural quando relacionado ao 

amor entre duas pessoas. 
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No conto A mulher do Galvão, no entanto, vemos algo diferente. Maria 

Olímpia, a protagonista, recebe uma série de cartas sobre uma possível traição 

envolvendo o marido e uma amiga viúva. A primeira delas desperta a 

desconfiança da esposa, que se deixa abalar pela ideia e, apenas para 

contrariar o pedido de economia que o homem havia feito, compra dois xales. 

Depois, Maria Olímpia oscila entre momentos de crença e de refutação 

do adultério. Pensa que talvez o atraso do marido naquele dia seja uma 

evidência da veracidade da carta – ou uma doença ou apenas compromissos 

no trabalho. Quando o homem chega, porém, ela não demonstra nada do que 

pensou. Ao contrário, recusa explicações e mostra desinteresse. 

É revelado o motivo do atraso: a compra de ingressos para uma ópera. 

Sua alma se divide entre a desconfiança e a expectativa de uma noite na 

sociedade, e por fim se decide: ―E por que é que a carta não seria uma 

calúnia? Naturalmente não era outra coisa: alguma invenção de inimigos, ou 

para afligi-la, ou para fazê-los brigar. Era isto mesmo.‖ (ASSIS 1997:186) 

Apesar do cuidado que Maria Olímpia passa a ter em certos momentos, 

observando com atenção o possível casal de adúlteros, não demora muito para 

que as cartas se repitam e ela não lhes dê importância. Dava importância, sim, 

para o prestígio social que obtinha a cada festa e evento que ia. 

Surge um dia a oportunidade de confirmar nos olhos do marido a 

veracidade do boato: curioso para descobrir sobre o que se tratavam as cartas 

que sua esposa recebia, Galvão ordena ver uma delas. Em vez de aproveitar e 

analisar a reação do homem ao ler sobre a viúva, Maria Olímpia abaixa os 

olhos. Recusa-se a ver a confirmação, a estragar seu casamento com isso. 

O adultério prossegue apenas mais disfarçado. Como compensação, 

Galvão realiza um dos sonhos da mulher e vira sócio de um cassino. Quando 

chega a noite do baile, Maria Olímpia sente-se realizada. Diz o narrador que  

―Pessoas que a conheceram naquele tempo dizem que o que ela achava na 

vida exterior era a sensação de uma grande carícia pública, a distância; era a 

sua maneira de ser amada.‖ (ASSIS 1997:190) 

O ciúme que estava adormecido torna a se mostrar. A viúva chega ao 

baile e causa uma boa impressão, como era de costume, mas com um 
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diferencial: usa a joia que Maria Olímpia vira à venda antes e desejara 

comprar, não conseguindo por estar reservada. 

Ao final da festa, a protagonista deixa qualquer controle ou prezo pelo 

casamento de lado e reage com o íntimo de sua raiva. O ciúme a domina, não 

tendo sido desenfreado pelo amor ao marido, mas sim pelo amor a uma joia 

que poderia tê-la destacado em uma festa. Diz ela: 

 

— Naturalmente, disse a outra abrindo e fechando o leque; e, 
depois de umedecer os lábios, como para chamar a eles todo o 
veneno que tinha no coração: - Ipiranga, você está hoje uma 
viúva deliciosa... Vem seduzir mais algum marido? 
A viúva empalideceu, e não pôde dizer nada. Maria Olímpia 
acrescentou, com os olhos, alguma coisa que a humilhasse 
bem, que lhe respingasse lama no triunfo.(ASSIS 1997:190) 

 
O desfecho não mostra as consequências da reação de Maria Olímpia. 

Apenas conta que elas nunca mais se falaram. Do casal, nada se menciona. A 

surpresa causada no leitor, entretanto, não diminuiu. 

Durante todo o conto vemos situações que acrescentariam desconfiança 

ou até revelariam o adultério serem ignoradas pela senhora. E isso não por 

confiar no marido, mas por medo de encarar a verdade e enfrentar as 

consequências. Um casamento arruinado, menos prestígio e atenção de 

Galvão, a impossibilidade de conquistar o destaque social que realmente 

queria eram temores mais fortes que a vontade da verdade. 

Mas a afronta (mesmo que não feita propositalmente) de não poder ter o 

que a viúva tem – a joia para o cabelo – é demais para ser suportada. Aí entra 

em cena o ciúme, antes tão apagado, que não mede os resultados de um ato 

impulsivo. A única preocupação do momento era de arruinar o triunfo da viúva, 

de humilhá-la. 

O leitor também não espera um ciúme de tal tipo. Ao invés de puro, 

verdadeiro em sua essência, é algo tímido e fraco. Enquanto a situação 

prossegue agradável ele consegue ser mantido sobre controle. Quando não, 

demonstra sua verdadeira face – mas nessa altura já perdeu qualquer possível 

ligação com o amor entre duas pessoas. Ele apenas confirma a ideia antes dita 

que o modo de ser amada da protagonista era justamente o prestígio social – 

do qual tinha tanto ciúmes. 



Semana de Letras UFPR                   Volume  2               Trabalhos Completos 

Ano 2013  

GROCHOCKI 

 106 

Conclusão 

 

A quebra da expectativa do leitor em um texto pode ser a vontade do 

autor de convidá-lo a reflexão. O que está por trás de uma suposição? Algum 

conhecimento prévio, vindo de outras leituras e de nossa experiência de vida, 

que está mais profundamente calcado no leitor do que ele consegue perceber. 

Portanto, uma leitura que traga algo inesperado e ao mesmo tempo 

verossímil gera o pensamento de que talvez as coisas não sejam como 

acreditamos que são. Que é possível haver mais por trás da aparente realidade 

e dos conceitos já formulados. Que, muitas vezes, é preciso ler e, assim, 

presenciar uma situação diferente da que estamos acostumados para perceber 

que na vida há muito mais do que vemos. 

A utilização do nome de uma cadela como título do conto Miss Dollar 

traz uma reflexão sobre a ideia que existia já na Grécia Antiga: obras que 

tinham como título o nome do personagem principal. Aqui, no entanto, vemos 

no lugar disso uma personagem-animal que é essencial à história (afinal, é ela 

quem ocasiona o encontro dos personagens-humanos), mas nem de perto é a 

protagonista. A surpresa quanto a isso mostra para o leitor as inúmeras 

possibilidades que existem na literatura, não deixando que ele só considere o 

que é mais comum. 

O atropelamento de Miss Dollar ao fim do conto também quebra outra 

expectativa do leitor ao ―atrapalhar‖ o final perfeito. Ao contrário do que se 

imagina quando os protagonistas se casam, não temos uma cena perfeita com 

os dois e Miss Dollar, todos felizes. O desfecho torna o texto mais próximo das 

experiências que cada um vivencia, dando ao leitor um exemplo de que a 

literatura pode ser muito similar à realidade. 

A mão e a luva desperta no destinatário um questionamento sobre a 

noção do amor. Ao se deparar com a ideia de que é possível existir um amor 

misturado com outros sentimentos e até com gostos, algo diferente do padrão, 

é iniciada uma reflexão acerca do que ocorre na vida real. Os sentimentos são 

puros? E, se não forem, são menos verdadeiros? Aqui, o convite do autor é 

para uma reflexão interna, sobre os próprios sentimentos que cada um possui. 
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Um questionamento sobre a natureza do ciúme é o que o conto A 

senhora do Galvão propõem a quem o lê. O autor associa-o ao amor, mas 

não ao amor convencional entre duas pessoas. Nesse caso, mostra-se um 

amor pelo reconhecimento social, já que Maria Olímpia sente ciúme de uma 

joia. Isso ocorre também na vida real ou sente-se ciúme apenas em casos de 

relacionamentos? E, recuperando a pergunta gerada em A mão e a luva, esse 

tipo de ciúme seria menos verdadeiro?  

Isso tudo é apenas uma interpretação, que levaria em conta 

principalmente o leitor e o modo que a literatura poderia surpreendê-lo. Não 

encarando Machado como um autor de apenas uma face, alguém que levava o 

destinatário de sua obra em conta, mas sim como um escritor que entre muitas 

outras coisas também cuidava disto. Como diz ECO (1979:44): ―E um texto 

outra coisa não é senão a estratégia que constitui o universo das suas 

interpretações legitimáveis – se não ‗legítimas‘‖. 
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O estranhamento e a religiosidade na obra  

O Pagador de Promessas 

 

 

Bruno Vinicius Kutelak Dias 

 

 

Dias Gomes produziu em 1960 a peça O pagador de promessas, 

sucesso nacional e internacional, chegando a ganhar sete prêmios pela peça e 

nove pela versão cinematográfica, incluindo a Palma de Ouro, no festival de 

Cannes em 1962. Segundo Anatol Rosenfeld, o autor procurava retratar ―uma 

imagem crítica da realidade brasileira, naquilo que é caracteristicamente 

brasileiro e naquilo que é tipicamente humano‖; característica mostrada 

claramente em O pagador de promessas. 

A história se passa em Salvador, cidade natal do autor, na frente da 

igreja de Santa Bárbara, onde Zé-do-Burro chega com sua esposa, Rosa, para 

pagar uma promessa feita para a santa; a promessa consistia em carregar uma 

cruz de madeira desde sua cidade, entregando-a dentro da igreja. O conflito 

começa quando Zé conta ao padre o motivo de sua promessa: salvar a vida de 

um burro; e onde ela foi feita: em um terreiro de candomblé. Zé-do-Burro, 

mesmo proibido pelo padre de entrar na igreja, continua tentando cumprir sua 

promessa, envolvendo outros personagens como a baiana, os capoeiristas e a 

polícia. Zé-do-Burro acaba morto e carregado para dentro da igreja junto com 

sua cruz. 

Um dos aspectos mais marcantes dessa obra é o sincretismo 

religioso retratado através de Santa Bárbara e Iansã, causador do conflito 

principal entre os personagens da história. Tanto o sincretismo quanto a 

promessa causam repulsa e estranhamento em determinados personagens, 

mesmo sendo um fato familiar, especialmente no ambiente e data onde se 

passa a peça, Salvador no dia de Santa Bárbara, data festejada não só por 

católicos, mas principalmente por quem cultua os orixás. Tal estranhamento 

pode ser analisado através da teoria de Freud. 
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No texto O Estranho, Freud explora e descreve como acontecem os 

diferentes tipos de estranhamento. Quando observamos O pagador de 

promessas, podemos analisá-lo através do estranhamento do familiar, o que 

Freud descreve quando analisa as palavras heimlich (familiar) e unheimlich. 

Para Freud, o estranhamento não vem apenas de situações novas e 

desconhecidas, pois o ―estranho não é nada novo ou alheio, porém algo que é 

familiar e há muito estabelecido na mente‖ (FREUD 1986). O estranhamento 

ocorre então pela volta de imagens uma vez reprimidas, pelo espelhamento 

(reconhecimento no outro) ou pelo não reconhecimento do familiar que aparece 

em outra forma. Na obra, vemos esses aspectos representados pelo 

sincretismo das religiões, do medo de bruxaria, e a promessa. 

Como veremos, a causa principal dos conflitos em torno da 

promessa é o sincretismo religioso entre os santos católicos e os orixás: na 

obra vemos Santa Bárbara e Iansã. O sincretismo das religiões africanas com o 

catolicismo nasce com a proibição dos negros de praticarem seus ritos, 

desenvolvendo então símbolos e rituais que se fundiam com a tradição católica 

da época (CAMPOS 1998). Hoje, tanto em terreiros de candomblé e umbanda, 

quanto em regiões onde há forte influencia da cultura afro, santos e orixás 

continuam se misturando. 

O culto à Iansã vem da Nigéria, originado nas margens do rio Niger. 

Segundo a lenda, é a esposa de Xangô, que lhe ensinou sobre a eletricidade e 

os trovões; guerreava ao lado de Ogum, senhor das guerras, e soprava o fogo 

que forjava as armas. É considerada, então, o orixá dos raios, ventos e 

tempestades (SOUSA 2013). 

Santa Bárbara é a santa católica associada à proteção contra raios, 

tempestades e incêndios; é também venerada por militares. Conta a lenda que 

a santa nasceu na região onde é hoje a Turquia. Nascida em uma família pagã, 

se converteu ao cristianismo e acabou sendo denunciada e entregue a 

autoridades que a torturaram. Como não abandonou sua nova fé, foi 

sentenciada à decapitação. Seu pai, carrasco de sua morte, teria sido morto 

por um raio. Vemos aí porque essa santa foi escolhida e sincretizada com o 

orixá (MOURA 2004).  
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Na obra, Zé-do-Burro, Minha Tia, Padre Olavo e a Beata são os 

principais personagens envolvidos no conflito envolvendo o sincretismo. 

 

ZÉ [...] Contei pra Mãe de Santo o meu caso. Ela disse que era 

mesmo com Iansã, dona dos raios e das trovoadas. Iansã tinha ferido 

Nicolau... pra ela eu devia fazer uma obrigação, quer dizer: uma 

promessa. [...] E eu me lembrei então que Iansã é Santa Bárbara e 

prometi que se Nicolau ficasse bom eu carregava uma cruz de 

madeira de minha roça até a igreja dela, no dia de sua festa, uma 

cruz tão pesada como a de Cristo. 

PADRE (Como se anotasse as palavras) Tão pesada como a de 

Cristo. O senhor prometeu isso a... 

ZÉ A Santa Bárbara. 

PADRE A Iansã! 

ZÉ É a mesma coisa... 

PADRE (Grita) Não é a mesma coisa! [...] 

 

ZÉ (Hesita um pouco e por fim reage com veemência) Não, não foi 

num terreiro que eu disse que ia levar a cruz, foi numa igreja. Numa 

igreja de Santa Bárbara. 

MINHA TIA Santa Bárbara é Iansã. E Iansã está lá! Vai baixar nos 

seus cavalos! Vamos! 

 

MINHA TIA Adiscurpe, Iaiá, mas Iansã e Santa Bárbara não é a 

mesma coisa?  

BEATA Não é não senhora! Santa Bárbara é uma santa católica. E 

Iansã é... é coisa de candomblé, que Deus me perdoe!... (benze-se 

repetidas vezes e sai) 

 

Vimos nesses trechos o sincretismo como fator de estranhamento 

para determinados personagens. Para alguns, Iansã e Santa Bárbara são a 

mesma coisa, a imagem das duas é familiar e equivalente; para outros, não. 

Como Freud aponta em seu texto, o estranhamento ocorre quando algo familiar 

que foi reprimido vem à tona. Nesse caso, a religião pode ser vista como o fator 

dessa repressão, da não aceitação do outro, mesmo num ambiente onde a 

mistura dos dois cultos é comum. Esse conflito entre as religiões acaba 

afetando a promessa de Zé, faz o familiar estranho. 
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A promessa de Zé-do-Burro é vista com estranhamento e 

reprovação por certos personagens – o padre e a Beata – e pode também ser 

estranhada pelo próprio dono da promessa. A promessa é um ritual comum e 

popular da Igreja Católica, consistindo em prometer algo em troca de uma 

benção ou milagre concedido por determinado santo; esse pedido foi o primeiro 

fato estranho para o padre Olavo: pedido para salvar a vida de um burro. No 

entanto, o maior fator que transforma essa promessa em estranha é como ela 

foi feita: em um terreiro de candomblé. A promessa é válida? Para o padre e a 

Beata, não. Não há o reconhecimento da promessa, não se reconhece o ritual 

familiar. Isto é visto claramente no diálogo a seguir, quando a Beata explica 

para Minha Tia porque Zé-do-Burro não pode entrar na igreja: 

 

MINHA TIA Oxente! Por que não? Foi promessa que ele fez? 

BEATA Foi. Mas promessa de candomblé. Pra uma tal de Iansã... 

que Deus me perdoe. (Benze-se. Dirige-se para a esquerda e ao 

passar por Zé-do-Burro, insulta-o) Herege! (Sobe a ladeira, seguida 

do olhar de comovedora incompreensão de Zé-do-Burro). 

 

Nesse caso, o familiar aparece distorcido já que no candomblé 

também há o ritual de pedido e pagamento através de oferendas ou 

obrigações. 

 

DEDÉ (Referindo-se a Zé-do-Burro) Que história é essa? 

MINHA TIA O senhor ouviu? 

DEDÉ Ouvi. 

MINHA TIA (Com respeito) Obrigação pra Iansã... (Toca com as 

pontas dos dedos o chão e a testa) 

 

Quanto a Zé-do-Burro, ele mesmo estranha essa relação. Já que 

não podia pagar sua promessa, Minha Tia oferece seu terreiro para que ele 

leve a cruz, como forma de compensação pela igreja fechada. 

 

MINHA TIA (Detendo-o) E então?... 

ZÉ Eles não quiseram que eu entrasse. Acham melhor eu falar com o 

Padre em particular... 
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MINHA TIA (Assume uma atitude de extrema cumplicidade) Meu filho, 

eu sou ―ekédi‖ no candomblé da Menininha. Mais logo o terreiro está 

em festa. Você fez obrigação pra Iansã, Iansã está lá pra receber! 

ZÉ (Ele não entende) Como? 

MINHA TIA Eu levo você lá! Você leva a cruz e a santa recebe! Você 

fica em paz com ela! 

ZÉ Iansã... 

MINHA TIA Foi ela quem lhe atendeu! 

ZÉ Mas a igreja...  

MINHA TIA Mande o padre pro inferno! Leve a sua cruz no terreiro! 

Eu vou com você! 

ZÉ (Hesita um pouco e por fim reage com veemência) Não, não foi 

num terreiro que eu disse que ia levar a cruz, foi numa igreja. Numa 

igreja de Santa Bárbara. 

 

Vemos a hesitação do personagem, o estranhamento causado pela 

ideia de pagar a promessa em um terreiro. Podemos interpretar que a ideia só 

não foi aceita porque a promessa havia sido feita para ser paga numa igreja. 

Nota-se que não há estranhamento por parte de Minha Tia e outros 

personagens, como Dedé e Mestre Coca, possivelmente por transitarem entre 

as duas religiões. Já Padre Olavo e a Beata rejeitam essa ideia. Vemos a 

rejeição e até o medo, por parte da mulher. Para Freud (1986): 

 

―[...] a teoria psicanalítica está certa ao sustentar que todo afeto 

pertencente a um impulso emocional, qualquer que seja a sua 

espécie, transforma-se, se reprimido, em ansiedade, então, entre os 

exemplos de coisas assustadoras, deve haver uma categoria em que 

o elemento que amedronta pode mostrar-se ser algo reprimido que 

retorna. Essa categoria de coisas assustadoras construiria então o 

estranho.‖ 

 

Esse medo pode ser observado na cena a seguir: 

 

MINHA TIA (Oferece) Caruru, Iaiá? 

BEATA (Para junto a ela) Quê? 

MINHA TIA Caruru de Iansã... 
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BEATA (Como se ouvisse o nome do diabo) Iansã?! E que é que eu 

tenho com dona Iansã? Sou católica apostólica romana, não acredito 

em bruxarias! 

 

Vemos aqui duas situações, o estranhamento do familiar e o 

estranhamento quanto à bruxaria/rituais africanos. O familiar aqui se apresenta 

no caruru, comida típica baiana, mas que nessa situação aparece também 

como comida de santo, oferecida para determinados orixás, nesse caso, Iansã. 

Quanto ao estranhamento e repulsa em relação ao culto africano, pode-se 

analisar também a partir do texto de Freud; em O Estranho, quando o autor cita 

o animismo, magia e bruxaria como fatores que causam estranhamento. 

Embora Freud explique esse estranhamento relacionando a sociedade 

moderna racional com rituais primitivos - esses rituais mágicos se tornam 

desnecessários e o encontro com esses rituais causa o estranhamento -, 

podemos analisar a repulsa da Beata de maneira diferente, já que ela ainda 

tem fortemente a imagem de rituais religiosos como válidos; nesse caso pode-

se interpretar a repulsa como a repressão devido a sua fé oposta. 

Como foi visto, pode-se interpretar a religiosidade presente na obra 

O pagador de promessas através da teoria sobre o estranhamento de Freud. 

Tanto a promessa quanto o sincretismo de Santa Bárbara e Iansã causam o 

estranhamento, tanto em personagens quanto possivelmente no leitor, que 

acaba participando do conflito entre candomblé e catolicismo. Essas imagens 

familiares de santos e rituais se apresentam de maneira modificada devido à 

mistura entre as duas religiões; há o reconhecimento, mas o estranhamento e a 

rejeição são os principais sentimentos vistos. 

 

 

Referências bibliográficas 

 

CAMPOS, C. Missa sem tambor. In: VEJA, v. 31, n.26, edição 1553, 1998, 
p.109. 
FREUD, Sigmund. ―O Estranho‖. IN: Freud. Obras completas. Edição 
Standard Brasileira V. XVII. Rio de Janeiro: Imago, 1986, pp 237-269. 
GOMES, Dias. O pagador de promessas. 45 ed. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2010. 



Semana de Letras UFPR                   Volume  2               Trabalhos Completos 

Ano 2013  

DIAS 

 114 

MOURA, Carlos Eugenio Marcondes de. Culto aos Orixás – Voduns e 
ancestrais nas religiões afro-brasileiras. 1 ed. Rio de Janeiro: Pallas, 2004 
Santa Bárbara. Em: < http://www.cruzterrasanta.com.br/historia/santa-

barbara>. Acesso em 31 de maio de 2013. 
SOUSA, Rainer. Iansã. Em: <http://www.brasilescola.com/religiao/iansa.htm>. 

Acesso em 31 de maio de 2013 



Semana de Letras UFPR                   Volume  2               Trabalhos Completos 

Ano 2013  

LEAL 

 115 

 

O foco narrativo em “Hills like white elephants”, de 
Ernest Hemingway 

 

 

Maria Aparecida Borges Leal 

 

 

Não é novidade que o conto se desenvolve sempre em torno de uma 

única ideia, uma imagem da vida – quase uma fotografia –, que recorta um 

momento específico situado em um espaço determinado. Ele é constituído de 

apenas uma célula dramática, um só conflito, considerado o centro nevrálgico 

da questão. Digressões, divagações, excessos e verbosidades não cabem no 

conto. Pela necessidade de concisão, o número de personagens, o espaço 

geográfico e o tempo em que a ação decorre carecem de redução e tornam-se 

fundamentais para o encadeamento do enredo. 

Embora o conto, do modo como hoje o conhecemos, tenha suas 

sementes em The Canterbury Tales – obra composta por duas histórias em 

prosa e vinte e duas em verso, escritas na década de 1380, por Geoffrey 

Chaucer (1343-1400) –, sabemos que o escritor inglês inspirou-se nas cem 

novelas escritas entre os anos de 1348 e 1353, que compõem o Decamerão, 

de Giovanni Boccaccio (1313-1375). Traçar um panorama histórico, desde o 

século XIV, para o gênero literário conto, no entanto, não é o objetivo deste 

trabalho. Então, tomaremos como referência a primeira metade do século XIX, 

com a obra de Edgar Allan Poe (1809-1849), artista que deu grande 

contribuição a essa modalidade discursiva, com seus textos críticos e seus 

conceitos acerca da unidade de efeito e da extensão de uma obra literária. 

Para Poe, todo trabalho estético deve surpreender o leitor e, para isso, precisa 

ser lido de uma vez, numa única sentada, para evitar a dispersão. 

Alfredo BOSI (2002: 08), afirma que muito mais do que simplicidade e 

concisão, a unidade de efeito preconizada por Poe depende de um 

movimento interno de significação que conecte as partes do objeto estético, 

dando-lhe ritmo e tom ímpares. Esse procedimento gera certa musicalidade, 
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agradável ao ouvido, aos moldes daquela que caracteriza a prosa poética e a 

poesia. 

Como resultado de seu trabalho no jornalismo, Ernest Miller Hemingway 

(1899-1961) desenvolveu o que ele denominou de iceberg theory – também 

conhecida como theory of omission – e a adota como estilo em sua prosa de 

ficção, radicalizando, ainda mais, a proposta de concisão de Poe. Na sua 

atuação como jornalista, Hemingway aprendeu a manter o foco da sua escrita 

exclusivamente sobre os eventos que deveriam ser publicados no jornal, 

deixando de fora tudo o que fosse supérfluo ou sem importância para a 

matéria. Para o escritor norte-americano, em um texto literário – tal como 

defendeu em sua iceberg theory –, o autor não deve evidenciar tudo ao leitor, 

ao contrário, o cerne da história – parte mais densa e significativa – deve 

permanecer abaixo da superfície do texto. Assim, o mais importante nunca se 

conta, de modo que a história seja construída como o subentendido, o não-dito, 

o insinuado, apelando para a imaginação do leitor. Com isso, o autor se exime 

de dar explicações, aprofundar os detalhes – o que facilita a concisão – e 

simplesmente faz um jogo com as palavras, de modo que o leitor seja parte 

integrante do processo de significação da obra literária. 

Umberto ECO (1994: 9) argumenta que quando o escritor constrói um 

mundo ficcional, no qual ele inclui acontecimentos e personagens, ele não 

pode – e nem deve – dizer tudo a respeito desse mundo. O leitor precisa 

recorrer à sua enciclopédia textual – a soma do conhecimento de mundo e das 

leituras canônicas que um cidadão faz ao longo de sua existência – para 

preencher as lacunas deixadas pelo texto. Para o crítico italiano, o texto 

narrativo é uma máquina preguiçosa que carece da ação do leitor para fazer a 

sua parte do trabalho. 

Wolfang ISER (1979), ao tratar da interação no processo da leitura, ou 

seja, a ação recíproca da atividade comandada pelo texto e o efeito do texto 

sobre o leitor – efeitos estes já previstos pela criação verbal, como se houvesse 

uma intencionalidade no texto que precisasse ser respeitada no ato da leitura – 

afirma: 
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O texto é um sistema [...] e assim deve haver também um lugar 
dentro do sistema para aquele a quem cabe realizar a 
combinação. Este lugar é dado pelos vazios [...], que assim se 
oferecem para a ocupação do leitor. [...] Os vazios possibilitam 
as relações entre as perspectivas de representação do texto e 
incitam o leitor a coordenar estas perspectivas. (ISER 1979: 
91) 

 

Mais adiante, Wolfang ISER (1979) menciona que  

[...] quando os vazios rompem com as conexões entre os 
segmentos de um texto, a plena eclosão deste processo se dá 
na imaginação do leitor. [...] os esquemas do texto tanto 
apelam para um conhecimento existente no leitor, quanto 
oferecem informações específicas, através das quais o objeto 
intencionado – mas não dado – pode ser representado. (ISER 
1979:109) 

 

O posicionamento de ISER (1979) vai ao encontro daquilo que ECO 

(1994) preconiza e não se distancia das perspectivas de Poe e de Hemingway, 

tanto em relação à omissão de certos aspectos, no texto literário, pelo escritor, 

quanto a respeito dos vazios que devem ser preenchidos pelo leitor. Como é 

possível observar, a relação autor-narrador-leitor se estabelece e permeia as 

referidas perspectivas. 

O objetivo deste trabalho é analisar a construção e o desenvolvimento 

do foco narrativo em Hills like white elephants1, de Ernest Hemingway, conto 

publicado em 1927, na segunda coleção de contos do artista, denominada Men 

without women. Com o propósito de entender em que posição o narrador é 

colocado em relação às personagens e ao espaço físico em que elas se 

encontram e, na tentativa de compreender em que medida o papel 

desempenhado pelo narrador nos ajuda (ou nos cria obstáculos) em vista das 

precárias indicações sugeridas, faremos uma leitura possível do conto, com o 

intuito de decifrar o enigma imposto por ele. 

 

 

                                                             
1
 Conto traduzido para o português como ―Colinas parecendo elefantes brancos‖. 
HEMINGWAY, Ernest. Contos de Ernest Hemingway. Tradução de VEIGA, José Jacinto. 4. 
ed. volume 2, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012. The Complete short stories of Ernest 
Hemingway.  
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As colinas que se erguiam para além do vale do Ebro eram 
longas e esbranquiçadas. Do lado de cá não havia árvores nem 
sombra, e a estação ferroviária ficava ao sol, entre duas linhas 
de trilhos. Um dos lados era coberto pela sombra que o edifício 
projetava, e nele se abria a porta que dava para o bar, 
protegida das moscas por uma cortina de pequenas contas de 
bambu. O americano e a moça que o acompanhava estavam 
sentados à mesa, do lado de fora, à sombra. Fazia um calor 
danado, e o expresso vindo de Barcelona demoraria pelo 
menos quarenta minutos para chegar. Era uma parada 
rapidíssima: dois minutos apenas, antes de seguir para Madrid. 
(HEMINGWAY 2012: 175). 

 

Esse fragmento abre o conto e nos dá alguns indícios a respeito do 

cenário construído para dar suporte ao encadeamento da história. As colinas 

são esbranquiçadas em função da neve que se acumula sobre elas. 

Geograficamente, o vale do Ebro está muito próximo aos Pirineus e conserva 

neve quase o ano inteiro. Esse ambiente gelado contrasta com o calor 

insuportável, que pode chegar a 40º, em torno da estação ferroviária, sem 

árvores, nem sombras. O bar em que o diálogo entre as personagens vai se 

desenvolver, já, de início, mostra não ser dos mais sofisticados, nem limpos, 

uma vez que as moscas estão presentes. O americano e a moça não têm um 

nome, uma identidade – o que nos faz pensar na impessoalidade das 

personagens – pelo menos por enquanto. É possível observar, ainda, o caráter 

transitório desse cenário, as pessoas estão ali de passagem, uma vez que o 

trem chegaria – futuro do pretérito é o tempo verbal, isto é, uma possibilidade, 

pode ser que chegue dentro de quarenta minutos, ou não. A parada é de 

apenas dois minutos, o que denota uma situação estressante. Os passageiros 

precisam ser ágeis no embarque, sob pena de ficarem na estação e não 

seguirem viagem. 

O narrador insinua a sua posição em relação ao cenário, quando diz ―do 

lado de cá não havia arvores nem sombra, [...].‖ Do lado de cá de quê? Do lado 

de cá das colinas e isso se reforça quando o narrador diz que também do lado 

de cá está a estação ferroviária, embaixo do sol, entre duas linhas de trilhos. 

Isso nos faz crer que o narrador esteja posicionado na estação, colado às 

personagens, ouvindo o que elas falam e observando tudo o que se passa ao 

redor – desde o tipo de cortina que cobre a porta até as moscas que rondam o 
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ambiente – e descreve ao leitor a perspectiva que ele tem acerca de todo o 

conjunto. 

Jean POUILLON (1946: 51-108)2 adota três tipos de visões, como ele 

prefere denominar, como critérios de organização do ponto de vista, em uma 

narrativa de ficção: visão com (vision avec), visão por detrás (vision par 

derrière) e visão de fora (vision du dehors). A que nos interessa, nesse 

fragmento é a primeira delas. O narrador inominado e de terceira pessoa se 

posiciona junto às personagens, visão com, e se transforma quase em uma 

personagem, parte integrante da história. Dessa forma, a visão a que o leitor 

tem acesso é a dessa quase personagem central não por estar no centro dos 

acontecimentos, e sim porque é a partir da visão dela que o leitor vê o cenário, 

a atmosfera e as personagens que aparecem no conto. 

O diálogo entre as personagens tem início: 

 
– O que é que poderíamos beber? – perguntou ela retirando o 
chapéu e colocando-o sobre a mesa. 
– Está quente demais – respondeu-lhe o homem. 
– Que tal uma cerveja? 
– Dos cervezas – gritou ele na direção da cortina. 
[...]. 
A mulher [atendente do bar] trouxe-lhes dois copos e dois 
descansos de feltro. Colocou tudo sobre a mesa e olhou para o 
homem e a moça. Esta olhava para as colinas que se erguiam 
à distância. 
– Parecem elefantes brancos – sugeriu a seu companheiro. 
(HEMINGWAY 2012: 175-176) 

 
Nesse fragmento, é possível perceber que a mulher espera que o 

homem tome as decisões e dê a palavra final, o que significa que ela não tem 

autonomia. Ela apenas sugere ―Que tal uma cerveja?‖ Ao que parece, ela não 

fala a língua da região. Quem domina o idioma é ele, o que aponta na direção 

de uma situação de dependência e submissão. Ao contemplar as colinas e 

compará-las a elefantes brancos, a personagem feminina nos remete ao nome 

do conto: um elefante branco, no sentido literal, é algo sem utilidade e que 

representa um problema para as pessoas responsáveis por ele. No sentido 

figurado, no entanto, pode nos remeter à cor branca, que significa pureza, 

                                                             
2
 POUILLON, Jean. Os modos de compreensão. In: ______. O tempo no romance. Trad. De 
Heloysa de Lima Dantas. São Paulo: Cultrix, 1974, p. 51-108. 
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candura, ingenuidade. As colinas, que à distância assemelham-se a um 

elefante branco, nos fazem pensar no perfil de uma mulher grávida, deitada de 

costas, ou, ainda, em um embrião no ventre da mãe. Na sequência do diálogo 

entre as duas personagens, percebemos mínimas interferências do narrador – 

que parecem ter duas funções: a de interromper a tensão entre as 

personagens e a de manter o leitor preso à leitura – e, com essa atitude, o 

narrador se prepara para surpreender o leitor, se considerarmos que o conto, 

pela concisão que lhe é inerente, deve ter início no centro do conflito e seguir, 

sem demora, para o impacto final. 

 

A garota olhou vagamente para a cortina. 
– Há alguma coisa pintada nela. O que é aquilo? 
– Um anúncio de Anis Del Toro, uma bebida. 

– Vamos experimentá-lo? 
[...]. 
– Queremos dois Anis Del Toro. 

– Com água? 
– Você quer com água? Perguntou ele à moça. 
– Quero. – Tomou um pequeno trago, pousou o copo e 
comentou: – Engraçado, lembra alcaçuz. 
– Acho que isso acontece com quase tudo. (HEMINGWAY 
2012: 176) 

 

A ânsia por experimentar coisas diferentes e o gosto adocicado na boca 

aponta para a possibilidade de a moça estar grávida. É muito comum, na 

gravidez, a mulher ter seus gostos afetados e isso causa certo desconforto em 

relação a sabores, cheiros e ondas de calor. Para enfatizar esse estado, 

retornemos ao nome do conto: muito embora não seja uma referência direta e 

clara, o uso da símile – essa figura de linguagem que estabelece uma 

comparação entre dois termos de sentidos diferentes, em que um deles tem um 

sentido real (colinas) e se identifica com o outro, mais expressivo, por meio de 

associação assimilativa (elefantes brancos) apresenta-nos um indício de que a 

gravidez da moça deve ser interrompida. A comparação desses dois elementos 

– colinas e elefantes brancos – faz com que ambos sejam reduzidos a uma 

mesma coisa. A analogia possível com o perfil da mulher grávida ou a imagem 

do embrião no ventre da mãe, de um lado, e a insignificância desse feto, de 

outro, parece se justificar, o que abre espaço para pensarmos que há, de fato, 
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dois problemas muito sérios entre o casal: a necessidade de interrupção da 

gravidez da moça e a dificuldade de comunicação entre ambas as 

personagens. 

 

A garota olhou de novo para as colinas. 
– São muito bonitas – afirmou – Nada a ver com elefantes 
brancos. Eu me referia apenas à cor que apresentam por entre 
as árvores. 
[...]. 
Será realmente muito simples essa operação, Jig. Nem chega 
a ser uma operação para valer – disse ele. 
[...]. 
– Estou certo de que não se preocupa com ela, Jig. É mesmo 
uma coisa à-toa apenas para que o ar possa entrar melhor. 
Ela continuou em silêncio. 
– Vou acompanhá-la e estarei o tempo todo ao seu lado. Eles 
apenas deixam que o ar entre, e tudo volta ao normal. 
– E depois, o que faremos? 
– Depois disso, tudo ficará bem. Do jeito que éramos antes. 
– Por que é que você diz isso? 
– Porque é a única coisa que nos incomoda. A única coisa que 
nos deixa infelizes. 
A garota examinou distraidamente a cortina e apanhou duas 
fileiras de contas. 
– Acha, no duro, que tudo correrá bem e seremos felizes 
então?  
– Sim, no duro que seremos! Não há o que temer. [...]. 
(HEMINGWAY 2012: 177). 

 

A partir desse excerto, é possível notar a referência a uma operação que 

a moça – que agora tem um nome: Jig – deverá fazer. O homem coloca as 

coisas de modo muito simples, e, embora não a obrigue a fazê-la, ele exerce 

certa pressão sobre ela. E ainda mais, ele estabelece uma condição e faz o 

seu julgamento quando diz que tudo será muito simples, e que desse 

procedimento muito simples dependerá o futuro do casal. Basta que o ar 

entre, e tudo se resolve. O que é um aborto senão a dilatação do colo do útero 

da mulher para que o ar seja injetado e mate o feto que está dentro do útero da 

mãe? Ele afirma, com convicção, que sabe que Jig não se preocupa com a 

operação, como se ele habitasse o mais íntimo da consciência dela e tivesse 

certeza do que se passa lá dentro. 

Para o americano, um bebê atrapalharia as relações sexuais entre eles – 

o que não deixa de ser uma invasão ao corpo da moça –, as viagens deles ao 

redor do mundo e os impediria de levar uma vida desregrada. Ao que tudo 
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indica, essa vida irregular do casal, por exigência dele, se sobrepõe à saúde e 

a integridade física da moça e à vida do bebê. 

Percebemos, então, que, além da falta de comunicação e de um diálogo 

claro e direto entre as duas personagens, a gravidez da moça representa um 

problema para o relacionamento do casal e precisa ser interrompida. Um 

aborto se faz necessário, o que significa que esse embrião – tal como um 

elefante branco – precisa ser descartado com a maior urgência possível. 

Um aborto, no entanto, traz prejuízos à saúde da mulher, pois causa não 

só danos físicos, mas, sobretudo, danos psicológicos. No aspecto físico, um 

aborto prejudica os órgãos reprodutores. A mulher se arrisca a contrair algum 

tipo de infecção, uma hemorragia difícil ou impossível de ser estancada pode 

levá-la à morte, além dos riscos de outras complicações. O perigo é iminente, 

principalmente se o aborto for feito por meios clandestinos, por um profissional 

não habilitado. Psicologicamente, os danos causados pelo aborto podem ser 

ainda maiores. Ao que parece, Jig é uma garota muito jovem e ainda não 

consegue pensar nas consequências de longo prazo, contudo, as mulheres, de 

um modo geral, são intuitivas. Ela sabe que carrega um bebê dentro de si pelo 

qual ela é a responsável direta, apesar das investidas do americano. Sabe 

também que, depois de realizado o aborto, ela terá que negociar com a 

angústia, a depressão, o trauma, o arrependimento e esses sentimentos 

dolorosos são ainda mais prejudiciais à saúde, podendo levar a mulher ao 

suicídio. 

Quando Jig olha para as colinas e diz que elas não têm nada a ver com 

elefantes brancos, a moça nos dá um indício de que ela não está de acordo 

com a prática do aborto, mesmo diante da argumentação convincente do 

homem. Ele, no entanto, continua insistindo quando insinua que, depois da 

operação, eles estarão livres dessa coisa que os incomoda, a única coisa que 

os deixa infelizes. 

E a argumentação com o intuito de persuadi-la não para por aí; ela 

perpassa todo o conto e não dá à moça a oportunidade de contra argumentar. 
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– Bem – ponderou o homem –, você não está obrigada a fazê-
la. Caso não queira, não se fala mais nisso. Mas que é uma 
moleza, garanto que é. 
– E você quer mesmo que eu faça, não é? 
– Acho que é a melhor coisa a fazer. Mas só quero que você a 
faça se isso for o seu desejo. 
– E se eu a fizer, você ficará feliz, as coisas voltarão a ser o 
que eram, e você me amará de novo? 
– Eu a amo agora, como é. Bem sabe que sempre a amei. 
– Sei disso. Mas, se eu fizer a operação, você achará graça 
quando eu disser coisas como há pouco, sobre elefantes 
brancos?  
[...] 
– Então eu a farei! Você sabe que não me preocupo comigo 
mesma. (HEMINGWAY 2012: 178). 

 

Nesse excerto, é possível notar, ainda com mais clareza, a força 

psicológica que o homem exerce sobre a moça. Ele afirma, por inúmeras 

vezes, que cabe a ela decidir o que fazer, contudo lança mão de recursos para 

induzi-la e acaba convencendo-a a fazer a operação. A força argumentativa e o 

poder que ele exerce sobre ela é tão forte que ela mesma se convence de que 

não se preocupa consigo mesma. Quando ela sente necessidade de que ele 

reafirme o amor que sente por ela, que ele garanta que continuará a amá-la e 

que, para ela, é fundamental que ele ache graça nas coisas que ela diz, Jig nos 

mostra o quão infantil ela é, e o grau de dependência que tem dele. 

 

A moça levantou-se e andou até a ponta da estação. Olhando 
para o outro lado, viu os campos de trigo e as fileiras de 
árvores margeando o Ebro. Bem mais distantes, além do rio, 
erguiam-se as colinas. [...].  
Poderíamos ter tudo isto – falou ela. – Não há o que não 
possamos ter, embora o tornemos impossível a cada novo 
dia... 
– O que é que está dizendo? 
– Disse que poderíamos ter todas as coisas... 
– E poderemos tê-las! 
– Não, não poderemos. 
– Teremos todo o mundo ao nosso alcance! 
– Não, não teremos. 
– Não haverá lugar algum aonde não possamos ir! 
– Não, não poderemos. O mundo já não nos pertence mais. 
– Você está enganada! Ele é nosso! 

– Já não é! E, depois que o tirarem de nós, jamais o 
devolverão. 
– Mas quem diz que vão tirá-lo? 
– Basta esperarmos um pouco para confirmar isso... 
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– Venha para a sombra! Você está tomando muito sol na 
cabeça, e não deve pensar assim. 
– Não estou imaginando coisa alguma! Sei como as coisas 
realmente são. 
– Já lhe disse que não quero forçá-la a nada que não seja de 
sua própria vontade... 
– Nada que não seja bom para mim, já sei. Podemos beber 
outra cerveja? 
– Claro! Mas gostaria que você compreendesse... 
– Estou compreendendo – atalhou a moça. – Será que não 
podíamos parar com essa conversa? (HEMINGWAY 2012: 
178-179). 

 

Nesse fragmento, o narrador se manifesta, por meio do discurso de 

primeira ordem e, para quebrar a tensão da atmosfera criada pelo conto, 

descreve a direção do olhar de Jig. Todavia, a partir desse momento, inicia-se 

o confronto entre as duas personagens. Ao que parece, o americano pode dar 

a ela todos os bens materiais que ela possa imaginar, porém, não é isso que 

lhe interessa. Ela o contraria quando afirma que o mundo já não lhes pertence, 

ao que ele rechaça dizendo ―Ele é nosso‖ aparentemente referindo-se ao 

mundo.  Ela, no entanto, parece referir-se ao bebê, principalmente quando ela 

diz que depois que ele for tirado, jamais será devolvido. Jig não acredita que o 

mundo lhes pertença, porque depois que o aborto se consumar – se isso 

acontecer –, não haverá mais o que fazer. Isso faz com que o leitor pense que, 

para ela, a relação entre eles estará definitivamente acabada, depois da 

operação. O desentendimento entre o casal é o responsável por abrir espaço 

para os dois modos de leitura. A problematização, imposta pelo autor implícito3, 

é colocada sutilmente ao leitor para que ele reflita a seu respeito e procure 

solucioná-la (ou não). Esse procedimento é o que Umberto ECO4 (2003) 

denomina de metanarratividade: aquela intromissão que a voz autoral faz na 

narrativa para discutir ou questionar algum aspecto daquilo que está sendo 

contado ou mostrado e convida o leitor a participar da discussão. 

                                                             
3
 BOOTH, Wayne C. Contar e mostrar.* In: ______.  A retórica da ficção. Trad. Maria Teresa 
H. Guerreiro. Lisboa: Arcádia, 1980, p. 21-38. 

* Wayne C. Booth (1980) cria a denominação autor implícito para designar a criação, por 
intermédio da escrita, de uma entidade que seja um substituto perfeito, um alter ego do autor. 
O autor implícito é o responsável por comandar a movimentação e as falas do narrador e das 
personagens. 

4
 Ver ensaio ―Ironia intertextual e níveis de leitura.‖ In: ______ECO, Umberto. Sobre a 

literatura. Trad. de Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Record, 2003, p. 199-218. 
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[Ela] Sentou-se novamente à mesa e passou a examinar o 
horizonte, limitado pelas colinas de um lado e pelo vale seco do 
outro. O homem olhava ora para ela, ora para a mesa. 
(HEMINGWAY 2012: 179-180). 

Novamente o narrador intervém e o cenário que ele descreve nos mostra 

as colinas brancas, cobertas de gelo o que nos remete às atitudes ingênuas, 

puras, sem malícia e até infantis da moça. Do lado oposto está o vale seco, a 

aridez, o sol escaldante, o calor insuportável, aspectos que se equiparam ao 

caráter duro, grosseiro, áspero, experiente e autoritário do americano. 

 

– Quero uma vez mais que você compreenda não estar de 
modo algum obrigada a fazer o que não quiser. Estou disposto 
a topar o que der e vier se isso é realmente importante para 
você. 
– E para você não é? Poderíamos nos entender muito bem 
assim mesmo... 
– Claro que poderíamos! Você é a única pessoa a quem 
realmente quero. Mas que a coisa é simplíssima, bem sei que 
é. 
– Sim, você é quem sabe. 
– Pode brincar com as palavras, mas sei mesmo que é. 
– Você seria capaz de fazer algo por mim neste instante? 
– Faço qualquer coisa por você! 
– Então, por favor, cale, cale, cale, cale essa boca! 
(HEMINGWAY 2012: 180). 

 

E a coação que ele exerce sobre ela continua. Agora ele coloca, numa 

mesma fala o possível entendimento que eles poderiam ter e a afirmação de 

que a cirurgia é muito simples. Dessa forma, mesmo quando ele declara que é 

a ela que ele quer, ele não se afasta do intento de coagi-la. É curioso como a 

fala dele e a pressão que exerce sobre ela incomodam o leitor e, no momento 

em que o leitor não aguenta mais ouvir a voz dele a moça também estoura e 

exige que ele se cale. Com esse procedimento, ela também demonstra força. 

 
Ele não disse coisa alguma e olhou para as malas que estavam 
encostadas a uma das paredes da estação. Havia um bocado 
de rótulos colados nelas, dos hotéis onde tinham estado. 
(HEMINGWAY 2012: 180). 

 

Os rótulos referidos pelo narrador, por intermédio dessa outra intrusão 

na narrativa, revelam o grande número de lugares que eles visitaram e a 

pergunta fica no ar: será que visitaram muitos lugares ou passaram muitos dias 
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em vários hotéis diferentes? Cabe ao leitor pensar a esse respeito e vislumbrar 

o resultado das viagens do casal. E o americano retoma a conversa para forçá-

la a fazer a operação o que a deixa irritada. 

 
– Mas não quero forçá-la a coisa alguma... Para falar a 
verdade, nem estou ligando muito para isso... 
– Pare, ou vou gritar! – atalhou a moça. (HEMINGWAY 2012: 
180). 

 
A moça chega ao ápice da tolerância e da paciência e, a essa altura, o 

conto se encaminha para o desfecho. 

 

A botequinheira atravessou a cortina com dois copos de 
cerveja nas mãos e colocou-os sobre os molhados descansos 
de feltro. 
– O trem chegará em cinco minutos – informou. 
– O que ela disse? – perguntou a moça. 
– Disse que o trem estará aqui dentro de cinco minutos. 
A moça sorriu cordialmente para a mulher, agradecendo-lha 
dessa maneira. 
– Acho melhor botar nossas malas mais para o outro lado da 
plataforma – sugeriu o homem. A moça sorriu para ele 
também. 
(HEMINGWAY 2012: 180-181). 

 

Nesse excerto, é possível observar dois aspectos: o primeiro diz respeito 

ao fato de a moça não falar e nem entender a língua do lugar; o segundo 

aspecto deixa ainda mais evidente as diferenças gritantes entre as duas 

personagens. Enquanto o americano sequer agradece a mulher do bar pela 

informação, Jig sorri para ela em sinal de simpatia. A cena descrita nesse 

excerto quebra parte da tensão entre as personagens e, com isso, o leitor se 

sente menos desconfortável. 

 

Ele apanhou as duas pesadas malas, deu a volta em torno do 
edifício e colocou-as lá na frente, diante dos trilhos, verificando 
de passagem que algum trem se aproximava. Atravessou 
então o bar, onde várias pessoas bebiam, esperando pelo 
comboio. Tomou um Anis no balcão, olhando para os demais 
fregueses, que se mostravam pacientes e despreocupados. 
Passou depois pela cortina de contas de bambu. Ela 
continuava sentada à mesa, e sorriu para ele quando o viu. 
(HEMINGWAY 2012: 181). 
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E o narrador faz outra intervenção sutil na narrativa com o propósito de 

chamar a atenção para as outras pessoas que se encontram no bar e que 

também aguardam o trem. Essas pessoas se mostram pacientes e 

despreocupadas, enquanto o americano evidencia impaciência e preocupação 

com o que pode acontecer à moça, pela qual ele é responsável. É curioso que 

ele toma o Anis no balcão, em meio a outras pessoas que se encontram dentro 

do bar, enquanto ela continua sentada à mesa, sozinha, do lado de fora. Isso 

faz com que o leitor acredite que ela não praticará o aborto, como é o desejo 

dele, e não só isso, que ela rompe definitivamente o relacionamento com ele, 

de modo que cada um tome a sua bebida a seu modo, ou seja, que cada um 

siga o seu rumo sem se preocupar com o outro. 

Robert SCHOLES & Robert KELLOGG (1966)5 tecem comentários 

acerca da arte narrativa e tratam da brecha irônica, a disparidade de 

compreensão entre o contador – aquele que sabe e percebe as fabulações 

com muito mais nitidez – e o leitor ou ouvinte. Nesse conto, esse descompasso 

é enfatizado, sobretudo porque, o narrador não conta tudo o que sabe ao leitor, 

o que exige várias leituras para que o leitor perceba as indicações precárias 

dadas pelo narrador. Para Alfredo BOSI (2002: 08), o bom contista é aquele 

que sabe explorar, no discurso ficcional, a intensificação dos conflitos, os 

momentos singulares repletos de significação. 

Hills like white elephants nos surpreende principalmente quando 

sabemos que a história foi escrita por um homem. Se tivesse sido escrita por 

uma mulher, talvez não surpreendesse tanto, uma vez que gravidez, aborto e 

os desconfortos que se seguem são situações que fazem parte do universo 

feminino. Hemingway, como outros escritores homens, é capaz de tratar 

desses assuntos e discuti-los com propriedade, dentro do texto com propósitos 

estéticos. Grande parte desse efeito provocado no leitor se dá em função de o 

simbolismo representado no conto não ser dado diretamente ao leitor. A 

referência indireta, com mínimas – contudo, significativas – interferências do 

narrador e a ênfase nos diálogos entre as personagens fazem com que o leitor 

                                                             
5
 SCHOLES, Robert & KELLOGG, Robert. O ponto de vista na narrativa. In: ______. A 
natureza da narrativa. Trad. de Gert Meyer. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1977, p. 169-
198. 
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se identifique com Jig e sinta, de perto, os conflitos que ela enfrenta. Como nos 

reportamos no início deste trabalho, no texto estético de uma maneira geral e 

no conto, pela concisão exigida, todas as palavras têm um peso e não estão 

ali por acaso. Os diálogos são construídos como um processo narrativo de 

modo que um aspecto se conecte a outro, formando elos que se encadeiem 

para que o leitor possa estabelecer os sentidos. 

Outro aspecto importante a ser considerado é a seleção das palavras 

que compõem o conto com o propósito de revelar o passo a passo das 

personagens em direção ao desfecho da história. É como se fosse um 

processo de colagem no qual as imagens são criadas, e a cada imagem, um 

novo aspecto é revelado. Pintar a cena dada, no entanto, é tarefa para o leitor, 

principalmente porque o autor é excluído do papel de informador e 

comentarista, o que impõe uma responsabilidade ainda maior ao leitor. 
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O retrato da subalternidade em Vidas Secas: um olhar a 
partir do personagem Fabiano 

 

 

Marcela Marabeli de Moraes 

 

 

Introdução 

 

O objetivo desse trabalho, de caráter introdutório, é compreender com 

certo embasamento as questões de subalternidade (SPIVAK, 2010; 

FIGUEIREDO, 2011) que perpassam o romance Vidas Secas de Graciliano 

Ramos (2011), questões estas envolvendo especificamente o personagem 

Fabiano, sem deixar à margem reflexões que remetem aos direitos humanos 

(GUERRA, 2012; SANTOS, 2010) e o direito à palavra (GNERRE, 1985; 

OLIVEIRA, 2003). Estudo esse, o qual articula abordagens linguísticas a 

literárias, é norteado pela metodologia de leitura de textos teóricos e análise de 

algumas passagens da obra selecionada. Inquieta-nos pensar, nesse trabalho, 

o modo como a subalternidade está presente num texto dos anos de 1930 que 

retrata não somente vidas de miséria do interior do Brasil daquele período, mas 

vidas escassas de direitos também. 

Sabemos que em meio aos discursos de promoção da igualdade, 

dignidade e justiça numa sociedade plural e sem preconceitos de raça/etnia, 

classe social, sexo, condição sexual, etc, como ressalta a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, ainda se propagam discursos e ações 

sustentadas na marginalização daqueles que não fazem parte das classes 

hegemônicas da sociedade, resultando, entre outros, na negação ao acesso à 

palavra, consequentemente, ao direito, uma vez que é por meio da palavra que 

o sujeito se projeta no mundo. A escolha do livro Vidas Secas para o estudo da 

subalternidade e das temáticas que a perpassa, como direitos linguísticos e 

direitos da pessoa humana, é motivada pela compreensão de que esse se trata 

não somente de um texto literário, mas um texto documental, pois contém 
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informações linguísticas, políticas e sociais de uma época, além de estar 

inserido num contexto histórico-cultural. 

Escrito em 1937 e publicado como romance em 1938 (ROCHA NETO, 

2008), Vidas Secas conta o percurso histórico/narrativo de uma família de 

migrantes do Nordeste brasileiro na busca constante por melhores condições 

de sobrevivência numa terra que sofre com as fortes secas desde o processo 

de colonização. Essa família é constituída por quatro pessoas, sendo elas: 

Fabiano, Sinhá Vitória, Menino mais velho e o Menino mais novo, além da 

Cachorra Baleia e o Papagaio; todos retirantes e sedentos por um lugar para 

se instalarem e comida para se alimentarem em meio aquela aridez do sertão. 

De acordo com alguns estudos Graciliano Ramos, escritor dessa obra, ―não 

expõe causas dessa complexa situação sócio-ambiental, ao contrário, debruça-

se sobre as consequências advindas dessa intrincada forma de organização 

social‖ (ROCHA NETO 2008: 71), permitindo-nos traçar hipóteses e opiniões 

no que concernem à marginalização e direitos, linguísticos ou humanos, dentro 

do texto literário. 

Nesse trabalho propomos dialogar os estudos sobre subalternidade com 

as discussões correspondentes aos direitos linguísticos e humanos, 

compreendendo que essas três vertentes estão intrinsecamente conectadas, e 

por fim, direcionar essas reflexões ao texto Vidas Secas com a finalidade de 

pensar sobre as questões supracitadas dentro da obra por meio da análise de 

algumas passagens. A palavra direito, nesse trabalho, é vista como um termo 

prolífico, o qual está associado ao contrato social que é estabelecido em todas 

as sociedades e que envolve, entre outros direitos, o acesso à educação, por 

exemplo. Dessa forma, a negação do direito é, consequentemente no nosso 

entender, a negação desse contrato social. 

Vale ressaltar que esse estudo faz parte da dissertação de mestrado, 

ainda em desenvolvimento, titulada As práticas de linguagem e subalternidade 

em Vidas Secas do Programa de mestrado Linguagem, Identidade e 

Subjetividade da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 
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Subalternidade 

 

Derivado do latim Subalternus, a palavra ―subalterno‖ denomina ―aquele 

que depende de outrem; subordinado‖ (AURÉLIO 2013: s/p). No entanto, nesse 

estudo adotamos subalterno como ―expressão que se refere à perspectiva de 

pessoas de regiões e grupos que estão fora do poder da estrutura hegemônica‖ 

(FIGUEIREDO 2011: 52). O termo subalterno surgiu nos anos 1970, na Índia, 

―como referência às pessoas colonizadas do subcontinente sul asiático‖ 

(FIGUEIREDO 2011: 52), despontando, assim, a expressão subalternidade e 

os estudos subalternos no início dos anos 1980 com o indiano Ranajit Guha. 

Concomitantemente aos estudos do filósofo supracitado, também obteve 

destaque entre os que discutiam sistematicamente a subalternidade, teóricos 

Sul Asiáticos como: Gayatry Spivak e Dipesh Chahrabarty; e Latino-

Americanos: John Beverly, Robert Carr, José Rabasa, Javier Sanjines, Ileana 

Rodrigues (FIGUEIREDO 2011: 51). Esses pensadores procuravam manter em 

seus escritos um diálogo teórico crítico entre si, apesar das divergências 

históricas, sociais, culturais e políticas dos seus povos. Em específico, ―alguns 

pensadores, como Ranajit Guha e Gayatru Spivak, utilizavam o termo 

subalterno para se referir a grupos marginalizados; grupos esses que não 

possuem voz ou representatividade em decorrência de seu status social‖ 

(FIGUEIREDO 2011: 53), desencadeando o silêncio não somente sociocultural, 

mas político, linguístico e ideológico. 

Vale lembra que ao defendermos a ideia de sujeito dominante estamos 

diretamente pressupondo a existência de subalternos: sujeitos inominados, 

invisíveis, monolíticos. Gayatri Spivak no seu texto Pode o subalterno falar?1  

(2010) imprime sua posição filosófica de negação ao sujeito soberano, a fim de 

assegurar a voz e o posicionamento crítico em meio aos discursos 

hegemônicos e as crenças sociais. Para essa estudiosa o termo subalterno 

descreve ―as camadas mais baixas da sociedade constituídas pelos modos 

específicos de exclusão dos mercados, da representação política e legal, e da 

possibilidade de se tornarem membros plenos no estrato dominante‖ (SPIVAK, 

                                                             
1 Originalmente titulado ―Can the subaltern speak? (1985).  Nesse estudo, utilizamos a tradução 

―Pode o subalterno falar‖ de Almeida; Pereira, Feitosa (2010). 
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2010: 12); afirmação esta que nos remete às atribuições legais do nosso país 

sobre os direitos e deveres de todos independente da sua raça/etnia, classe, 

sexualidade e gênero, ou seja, sustentado pelas palavras de SPIVAK (2010), 

subalterno é aquele que está à margem da lei e excluso pelo poder 

hegemônico de atingir as camadas dominantes por não ter seus direitos 

respeitados como indivíduo que é parte de uma Nação. 

Embora declarados iguais perante a lei, segundo afirma a Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988, notamos que o sujeito subalterno é 

marginalizado já no código em que a lei foi redigida, ou seja, na linguagem 

distante da realidade da massa, uma vez que ―a maioria dos cidadãos não tem 

acesso ao código ou, às vezes, tem uma possibilidade reduzida de acesso, 

constituída pela escola e pela ‗norma pedagógica‘ ali ensinada‖ (GNERRE, 

1985: 07). Desse modo, na leitura apurada dos escritos de SPIVAK (2010) 

sobre o poder de fala do subalterno deparamos com a motivação da pensadora 

em desafiar os discursos dominantes e o quadro representativo dos seus 

leitores junto as suas crenças, num movimento de (re)formular a produção de 

conhecimentos desses. O subalterno, nesse texto, é compreendido como um 

sujeito dono da sua voz sem precisar necessariamente do intermédio do 

intelectual, ou seja, do Outro que se encontra nas camadas de poder da 

sociedade e se considera apto a assumir a função de representar o oprimido. 

Não há como discutir sobre subalternidade sem trazer à superfície 

reflexões no que corresponde às identidades, uma vez que a identidade 

subalterna é mantida pela identidade elitizada, ou seja, a segunda fornece 

condições para que a primeira exista, ações estas garantidas pela diferença e 

exclusão: ser um dominante é não ser um subalterno. Assim como a 

subalternidade, a identidade também está atrelada às condições sociais e 

materiais, pensando que o grupo que é visto como subalterno será socialmente 

excluído e, normalmente, terá desvantagens materiais. Junto ao social e ao 

material, adicionamos o poder simbólico que rege o processo de 

marginalização, pois ―a marcação simbólica é o meio pelo qual damos sentido 

a práticas e relações sociais, definindo, por exemplo, quem é excluído e quem 

é incluído‖ (WOODWARD 2000: 14). 
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As práticas de significação e os sistemas simbólicos são produzidos 

pelas representações, que dão sentido à nossas experiências e àquilo que 

somos, e ainda, ―os discursos e os sistemas de representação constroem 

lugares a partir dos quais os indivíduos podem se posicionar e a partir dos 

quais podem falar‖ (WOODWARD 2000: 17), a fim de controlar por meio de 

rótulos e discriminações baseadas em crenças a liberdade daqueles que não 

fazem parte das camadas hegemônicas da população. Nesse sentido, 

compreendemos que as identidade não são naturais e simplesmente definidas, 

mas sim, impostas e disputadas por meio de vetores de força e poder, ou seja, 

a identidade subalterna, como outra qualquer, é resultado de produções 

simbólicas e discursivas. 

Em meio às discussões apresentadas até o momento, podemos 

considerar que a subalternidade está associada a negação de direitos desse 

sujeitos que estão à margem da sociedade, seja na perspectiva linguística, 

legal, social e/ou política; consequentemente, ocorrendo a ruptura do contrato 

social que permite aos sujeitos terem acesso a esses direitos. Portanto, se 

torna válido compreender com maior propriedade, mesmo que 

introdutoriamente, sobre o direito à palavra e os direitos da pessoa humana, e 

não menos, sobre cidadania e democracia. 

 

Direitos humanos e direitos linguísticos 

 

Sabemos que as necessidades básicas do ser humano vão além das 

dimensões físicas, mas perfazem também questões de cunho linguístico, 

psicológico, moral, intelectual e espiritual, os quais são garantidos pela 

cidadania e subjetividade do sujeito, não menos, pela sua emancipação. 

Segundo GUERRA (2012: 13), ―o Estado não tem conseguido lograr o êxito 

necessário na concretização dos direitos humanos e liberdades fundamentais 

que estão consolidados em sua Carta Magna‖, promovendo comunidades mais 

excludentes e ―condições humanas imersas em sociedades rigidamente  

hierarquizadas‖ (GUERRA, 2012). Com cidadãos livres e emancipados o poder 

do Estado só impera com o consentimento da sociedade e a obediência dessa 
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Instituição resulta na garantia do contrato social, consequentemente, dos 

direitos civis e políticos da população. Nas palavras de SANTOS (2010): 

 

O Estado, sendo embora um sujeito monumental, visa tão-só 
garantir a segurança da vida e da propriedade dos indivíduos 
na preocupação privada dos seus interesses particulares 
segundo as regras próprias e naturais da propriedade e do 
mercado, isto é, da sociedade civil. Sendo os cidadãos livres e 
autónomos, o poder do Estado só pode assentar no 
consentimento deles e a obediência que lhe é devida só pode 
resultar de uma obrigação auto-assumida, isto é, do contrato 

social. (SANTOS 2010: 237). 

 

Em um resgate à Constituição da República Federativa do Brasil 

promulgada no ano de 1988, a qual visa instituir um Estado democrático 

―destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 

liberdade, (...), a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos‖ (SENADO FEDERAL, 2010), 

nos deparamos com o Artigo 3º do Título I – Dos princípios Fundamentais, que 

constitui como um dos objetivos essenciais do país ―erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais‖, além de, 

―promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 

e quaisquer outras formas de discriminação‖ (SENADO FEDERAL 2010: 05). 

Texto legal esse que é complementado pelo Artigo 5º Título II – Dos Direitos e 

Deveres Individuais e Coletivos que garante a todos a igualdade perante a lei 

sem distinção de qualquer natureza, ―garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade‖ (SENADO FEDERAL 2010: 05). 

A leitura desse documento oficial nos permite refletir que é função do 

Estado assegurar condições para que o sujeito possa exercer plenamente sua 

cidadania e dignidade perante a lei e a sociedade, independentemente da sua 

classe social, raça/etnia, escolaridade, idade, etc, uma vez que essas vertentes 

são parte dos direitos humanos e, portanto, garantidos pela lei. A cidadania 

representa o direito a ter direitos e é ―indispensável para a concretização da 

democracia‖ (GUERRA 2012: 62), pensando que a estrutura política e social 

evidencia-se por meio dela. A negação ao direito à cidadania é uma agressão 
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ao direito da pessoa humana, não menos, a promoção da marginalização e o 

desrespeito dos princípios que regem um Estado democrático, um Estado de 

direito. Nesse viés, GUERRA (2012) aprimora a discussão ressaltando que: 

 

É correto falar numa dimensão política, numa dimensão civil e 
numa dimensão social da cidadania. Ser cidadão implica a 
efetiva atribuição de direitos nas três esferas mencionadas, 
porque careceria de sentido participar do governo sem 
condições de fazer valer a própria autonomia, bem como sem 
dispor de instrumentos asseguradores das prestações devidas, 
pelo Estado, em nome da igualdade de todos. Ser cidadão, 
portanto, implica a titularidade de direitos nas três esferas 
apontadas, vale dizer, de um poder de vontade não subjetivo a 
limitações e controles que o anulem ou o inviabilizem. E mais, 
a exclusão de quaisquer esferas ou a limitação indevida das 
mesmas fragiliza a cidadania. Ser cidadão plenamente significa 
poder de participação efetiva na vida política e com 
preservação do poder de autodeterminação pessoal, seja em 
termos de impor abstenções ao Estado, seja em termos de lhe 
exigir prestações. (GUERRA 2012: 64). 

 

Em contrapartida, vale ressaltar que os direitos da pessoa humana não 

se restringem à garantia somente da cidadania, igualdade, dignidade etc, mas 

também o direito à palavra, ou melhor, o direito linguístico, uma vez que é por 

meio desse código que termos acesso ao mundo. Como afirma GNERRE 

(1985: 03) ―as pessoas falam para serem ‗ouvidas‘, às vezes para serem 

respeitadas e também para exercer uma influência no ambiente em que 

realizam os atos linguísticos‖, ainda nas palavras desse estudioso da 

lingua(gem): 

 

A linguagem não é usada somente para veicular informações, 
isto é, a função referencial denotativa da linguagem não é 
senão uma entre outras; entre estas ocupa uma posição central 
a função de comunicar ao ouvinte a posição que o falante 
ocupa de fato ou acha que ocupa na sociedade em que vive. 
(GNERRE 1985: 03) 

 

Notamos que a privação do código linguístico nas práticas comunicativas 

e sociais é uma forma de violação do direito à palavra, portanto, de cidadania e 

pertencimento a uma identidade, embora subalterna e excluída socialmente. O 

valor da variedade linguística é atribuído ao valor dado ao seu falante o que 

embasa a ideia de que a mesma língua que dá vida e projeta o sujeito ao 
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mundo, o silencia e, algumas vezes, o mata, pois uma variedade do código 

―vale como reflexo do poder e da autoridade que eles têm nas relações 

econômicas e sociais‖ (GNERRE 1985: 04); dessa forma, não dominar a 

palavra dominante é pertencer, de algum modo, à classe subalterna da 

sociedade e, assim, ser limitado na promoção dos seus direitos civis e/ou 

linguísticos. O que é inquestionável em nossos estudos sobre o direito à 

palavra é que todos os indivíduos são dominantes de um código e uma 

variedade linguística, garantidos pelos direitos linguísticos, os quais entendem 

por comunidade linguística ―toda a sociedade que, assentada historicamente 

em um espaço territorial determinado, reconhecido ou não, se auto-identifica 

como povo e desenvolve uma língua comum‖ (OLIVEIRA 2003: 24). 

A partir da garantia do direito de pertencer a uma comunidade 

linguística, todos têm com suporte da lei a segurança ao direito ao ―poliglotismo 

e a conhecer e usar a língua mais adequada para seu desenvolvimento 

pessoal ou para sua mobilidade social, sem prejuízo das suas garantias‖ 

(GNERRE 1985: 30); não obstante, todo membro de uma comunidade 

linguística ―tem direito a se relacionar e a ser atendido em sua língua pelos 

serviços dos poderes públicos ou pelas divisões administrativas‖ (GNERRE 

1985: 31). Nesse viés, excluir e/ou marginalizar qualquer cidadão que não 

utilize a linguagem hegemônica da sociedade é um ato ilegal de violação dos 

direitos linguísticos e humanos do sujeito falante de uma língua minoritária. 

A fim de visualizar os apontamentos sobre subalternidade, direitos 

linguísticos e humanos de um modo mais aprimorado e concreto, selecionamos 

algumas passagens da obra Vidas Secas de Graciliano Ramos, o qual discute, 

ao nosso olhar, essas três vertentes num prisma crítico e socialmente 

engajado. 

 

Vidas Secas: um passeio pelos abusos sobre os direitos humanos e 

linguísticos na obra 

 

O texto Vidas Secas foi escrito pelo militante de causas sociais, 

Graciliano Ramos, o qual pertencia a um grupo de escritores que buscavam 

compreender e representar a ―realidade próxima, de valorização do homem 
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comum, do negro, do caboclo, assim como a preocupação de registro do uso 

da linguagem coloquial desse homem simples do interior‖ (ROCHA NETO 

2008: 69). Por meio da sua narrativa, na qual a fala é uma ferramenta escassa, 

portanto, é por meio da interiorização dos personagens que o leitor sabe sobre 

a trama, RAMOS (2011) comporta-se como um revelador de uma realidade 

sócio-cultural complexa em que os abusos de poderes e violações de direitos 

são constantes, o que torna a vida dos retirantes do romance tão conflituosa e 

misera. 

Entre inúmeras agressões aos direitos humanos e linguísticos, 

encontramos na narrativa dos personagens de Vidas Secas, especificamente 

do vaqueiro Fabiano, a violação ao direito à cidadania e a democracia, uma 

das mais alarmantes na obra: o caboclo não tinha direito ao voto, portanto, não 

exercia um dos seus direitos fundamentais: o direito à voz sobre as práticas 

políticas, mas era pagador de impostos e consumidor como os que votavam. 

Fabiano também era marginalizado nos seus direitos como trabalhador, 

sofrendo abusos simbólicos sustentados por pagamentos desumanos e 

trabalho escravo, embora visse a si mesmo como um homem matuto e a 

mulher Sinhá Vitória como aquela que tinha miolos para cuidar do orçamento 

da família e saber fazer contas matemáticas (RAMOS 2011), Fabiano, com a 

ajuda da esposa, sabia que era enganado pelo patrão em todo acerto de 

contas, porém não tinha voz para requerer seus direitos e se fazer respeitar por 

aquele que o marginaliza. 

No capítulo ―Cadeia‖, mais um desrespeito aos direitos de Fabiano é 

narrado, além de um relato de abuso de autoridade por parte de um membro 

do Estado: o soldado amarelo. Segundo o texto, no dia da prisão Fabiano vai 

até a cidade, a fim de comprar mantimentos para o sustento da família e alguns 

pedaços de tecidos para a Sinhá Vitória. Ao entrar em um dos bares do 

pequeno município, o vaqueiro é abordado por um soldado, o qual por vestir 

uma farda amarela (característica da época) é chamado na obra de soldado 

amarelo, convidando-lhe para jogar o jogo de cartas denominado trinta e um. 

Sem saber negar a solicitação e acreditar que seria uma desfeita a um 

representante do Estado, Fabiano aceita o convite. Durante a partida o 

vaqueiro abandona o resto dos participantes e sai do jogo por estar perdendo 
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dinheiro e vendo que ia se prejudicar ainda mais permanecendo nas jogadas. 

Revoltando-se com a atitude de Fabiano, o soldado amarelo vai atrás, simula 

uma atitude ilegal do vaqueiro e o prende durante uma noite na delegacia da 

cidade, junto a agressões físicas, morais e psicológicas sem explicações ao 

sertanejo. Nesse momento, o direito à preservação da dignidade e moralidade 

humana é violado, a fim de demarcar aquele que domina e aquele que é 

dominado, marginalizado na sociedade. 

Em relação à violação ao direito linguístico na obra, entre inúmeras 

passagens, destacamos o capítulo ―Festa‖ da narrativa, especificamente, o 

trecho em que os filhos de Fabiano e Sinhá Vitória, o menino mais velho e o 

menino mais novo, chegam a cidade e observam admirados ao lampiões 

iluminados, as diferentes casas e as pessoas, além das múltiplas informações 

que, ao contrário da fazenda, a cidade oferece. Com sentimentos confusos de 

medo e receio do diferente, os meninos se questionam sobre como as pessoas 

podem guardar o nome da tantas coisas, pois para eles certamente aquelas 

coisas tinham nomes. As crianças que nem direito ao nome próprio tinham, 

desejavam passar despercebidos na festa com medo da repressão daqueles 

os quais acreditavam ser ―melhores‖ do que eles: a voz do poder soberano 

sobre o subalterno. Nas palavras do autor: 

 

Os dois meninos espiavam os lampiões e adivinhavam casos 
extraordinários. Não sentiam curiosidade, sentiam medo, e por 
isso pisavam devagar, receando chamar a atenção das 
pessoas. Supunham que existiam mundos diferentes da 
fazenda, mundos maravilhosos na serra azulada. Aquilo, 
porém, era esquisito. Como podiam haver tantas coisas e tanta 
gente? Com certeza os homens iriam brigar. Seria que o povo 
ali era brabo e não consentia que eles andassem entre as 
barracas? Estavam acostumados a aguentar cascudos e 
puxões de orelhas. Talvez as criaturas desconhecidas não se 
comportassem como sinhá Vitória, mas os pequenos retraíam-
se, encostavam-se às paredes, meio encandeados, os ouvidos 
cheios de rumores estranhos. 
(...) 
Agora olhavam as lojas, as toldas, a mesa do leilão. E 
conferenciavam pasmados. Tinham percebido que havia 
muitas pessoas no mundo. Ocupavam-se em descobrir uma 
enorme quantidade de objetos. Comunicaram baixinho um ao 
outro as surpresas que os enchiam. Impossível imaginar tantas 
maravilhas juntas. O menino mais novo teve uma dúvida e 
apresentou-a timidamente ao irmão. Seria que aquilo tinha sido 
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feito por gente? O menino mais velho hesitou, espiou as lojas, 
as toldas iluminadas, as moças bem vestidas. Encolheu os 
ombros.  (...) Nova dificuldade chegou-lhe ao espírito, soprou-a 
no ouvido do irmão. Provavelmente aquelas coisas tinham 
nomes. O menino mais novo interrogou-o com os olhos. Sim, 
com certeza as preciosidades que se exibiam nos altares da 
igreja e nas prateleiras das lojas tinham nomes. Puseram-se a 
discutir a questão intricada. Como podiam os homens guardar 
tantas palavras? Era impossível, ninguém conservaria tão 
grande soma de conhecimentos. Livres dos nomes as coisas 
ficam distantes, misteriosas. Não tinham sido feitas por gente. 
(RAMOS 2011: 82). 

 

A partir desses trechos compreendemos que os meninos do romance 

marginalizados já na sua infância eram privados do direito à palavra, ou seja, 

da ferramenta que lhes permite o acesso ao mundo, consequentemente, eram 

desprovidos também de descobrir esse mundo, caracterizando não somente 

uma violência simbólica, mas política, ideológica e social. O movimento de 

―encolher os ombros‖ de um dos meninos exposto no trecho supracitado 

demonstra o conflito diante do desconhecido e, ao mesmo tempo, da 

descoberta de cenários e situações jamais vistas e dialogadas em casa, uma 

vez que tanto Sinhá Vitória como Fabiano não tinham a resposta para 

perguntas distantes das suas próprias práticas. Nesse viés, compreendemos 

Vidas Secas não somente como uma obra literária dos anos de 1930, mas um 

registro e promoção de reflexão para realidades aparentemente tão distantes 

do nosso século, em contrapartida, tão atuais na nossa sociedade 

tradicionalmente hierárquica e marginal. 

 

Considerações finais 

 

Por ora, finalizamos esse estudo de cunho introdutório, acreditando que 

atingimos o nosso objetivo de compreender um pouco mais as questões de 

subalternidade que perpassam a texto literário Vidas Secas, considerando a 

relação intrínseca que essa vertente promove com as reflexões sobre direitos 

humanos e direitos linguísticos. A partir desse trabalho foi possível visualizar o 

romance selecionado com uma narrativa de relato de violação do contrato 

social, portanto, de agressões simbólicas e privações dos elementos essenciais 

para o desenvolvimento humano e o exercício das práticas comunicativas e 
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sociais dos sujeitos. O nosso contato como leitor com o relato da realidade do 

caboclo do interior do Brasil por meio da obra, nos permitiu (re)pensar sobre a 

valorização do homem comum, além da sua linguagem, direito e práticas 

diárias em sociedade, a fim de estimular o reflexões sobre nossas políticas, 

leis, ações e escolhas coletivas e individuais em prol da alteridade e respeito 

ao Outro. 
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Poesia que se lê na escola de 2º grau nos anos 1970 e 

1980 

 

 

Rebeca Pinheiro Queluz 

 

 

Este trabalho1 pretende investigar os (as) autores (as) e os textos 

canônicos que aparecem em quatro coleções de circulação comprovada. A 

seleção se deu a partir do acervo da Biblioteca Pública do Paraná, de coleções 

do ensino do então segundo grau das décadas de 1970 e 1980. Optou-se por 

trabalhar com os seguintes títulos: Literatura e Linguagem (MEGALE & 

MATSUOKA, 1975, 1979a, 1979b) e Estudo Dirigido de Português 

(BENNEMAN & CADORE, 1973, 1975, 1977), da década de 1970, e Estudos 

de Literatura Brasileira (TUFANO, 1988) e Língua e Literatura (FARACO & 

MOURA, 1985, 1988a, 1988b), da década seguinte. Além de identificar a 

frequência dos textos/autores (as) de poemas presentes nessas coleções, 

destacamos a questão do gênero (a proporção de poetas e poetisas nos livros 

didáticos estudados) e a maneira como os textos poéticos são abordados pelos 

livros didáticos, ou seja, como a leitura e a interpretação são trabalhadas 

nesses manuais, e em que tipos de exercícios. O estudo se apoiou em autores 

como: Lins (1977), Coelho (1993), Lajolo (1999), Alves (2003), Abreu (2006), 

Batista (2009), entre outros. 

Estudar e investigar os livros didáticos é importante por diversos 

motivos. Em primeiro lugar porque os livros didáticos são, por um lado, uma 

das faces das políticas educacionais e, como tal, recebem incentivo do governo 

e movimentam uma poderosa indústria editorial; e, por outro lado, como 

materialização do currículo de língua portuguesa e de literatura, elegem 

determinados cânones e valores culturais. Em segundo lugar, os livros 

                                                             
1  Parte do projeto ―Poesia que se lê na escola‖, que estuda historicamente o repertório 
de textos poéticos em livros didáticos de português e suas relações com os contextos 
literário/cultural e educacional brasileiros entre as décadas de 1950 e 1980. 
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didáticos são impressos em enormes quantidades e, quando bem sucedidos, 

têm muitas edições, e, porque são adotados na grande maioria das escolas, 

são o material a que a maioria das pessoas têm acesso durante a 

escolarização. 

Por terceiro, nos livros didáticos refletem-se posturas ideológicas, 

políticas e didático-pedagógicas de determinado período; pode-se demonstrar 

mais ou menos a participação das mulheres, a preocupação com as classes, 

etnias, questões de gênero e questões geracionais, por exemplo. Em quarto 

lugar, nos livros didáticos têm-se um norte para o desenvolvimento das 

atividades dos professores e dos alunos; percebe-se um recorte do que deve 

ser estudado e como deve ser estudado, ou seja, eles revelam escolhas 

curriculares e metodológicas. Além disso, eles dão o encaminhamento para a 

formação da leitura. 

Por quinto, através desse material se constrói uma visão de mundo e da 

própria disciplina, de modo que podemos aprender muito através de uma 

proposta didática de determinada época. 

Em sexto e último lugar, há propostas de exercícios mais ou menos 

interativos, mais ou menos direcionados nesses materiais escolares; há 

questões de gramática, no caso do livro de língua portuguesa, há um trabalho 

com a língua, uma apropriação das estruturas de que os falantes dispõem. 

No que diz respeito ao conceito de livro didático, em ―O estudo dos 

manuais escolares e a pesquisa em história‖, Ana Maria de Oliveira GALVÃO & 

Antônio Augusto Gomes BATISTA (2009: 13) apontam que no decorrer dos 

séculos XIX e XX,  

 

'o material […], estruturado, destinado ou adequado a ser 
utilizado num processo de aprendizagem ou de formação', na 
definição de livro didático feita, em 1984, por um grupo de 
pesquisadores, foi fixado num suporte por excelência – o livro; 

foi associado a uma forma privilegiada de registro – o 
impresso; foi vinculado a um conjunto bem delimitado de áreas 
de conhecimento e disciplinas – Português, História, 
Matemática, dentre outras. 

 

Contudo, os autores não se prendem a essa definição: o livro didático 

pode ser uma imagem digital, presa à tela do computador, ou tabelas, cartazes, 
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folhetos, entre outros. Em outras palavras, o conceito de livro didático é 

ampliado para um conjunto de materiais que se destinam ou se adequam à 

instrução. Eles explicam que esse textos e impressos utilizados no ensino 

possuem uma história e mostram como ela vem sendo estudada e percebida 

no Brasil ao longo do tempo. 

É importante ressaltar que a maior parcela de estudos e investigações 

dos livros didáticos, segundo GALVÃO & BATISTA (2009), constitui-se por 

estudos sobre os conteúdos ideológicos desses materiais. Isso se justifica pela 

crença, que vem do Iluminismo, no poder do impresso e na capacidade deste 

educar a população em favor de um projeto político e de uma identidade 

nacional. Desse modo, estudam-se os livros didáticos como fontes a serem 

compreendidas e não como objetos de pesquisa. Esses autores enfatizam que 

é necessário haver uma problematização não só dos conteúdos dos livros, mas 

também ―do conjunto dos procedimentos discursivos e retóricos dos quais 

esses conteúdos fazem parte, das dimensões técnicas, econômicas e 

escolares que condicionam esses procedimentos, bem como dos processos de 

apropriação desses conteúdos em práticas efetivas de leitura‖ (GALVÃO & 

BATISTA, 2009: 16). 

Um destaque que GALVÃO & BATISTA (2009) fazem diz respeito à 

importância do manual escolar como a principal fonte de informação usada por 

grande parte de professores e alunos no Brasil, sendo o uso dos livros mais 

intenso à medida que as populações escolares têm menos acesso a bens 

econômicos e culturais. Ou seja, enfatiza-se a importância cultural do manual 

escolar, ―o principal meio em torno do qual sua escolarização e acesso à 

cultura escrita são organizados e constituídos‖ (GALVÃO & BATISTA 2009: 

17). 

Além de apontar que o impresso didático tem papel muito importante 

dentro da produção editorial brasileira, os autores ressaltam que os manuais 

escolares fazem parte do próprio discurso pedagógico, da interação em sala de 

aula, das relações de ensino-aprendizagem. Nas palavras de GALVÃO & 

BATISTA (2009:19), ―não se trata de um livro que se esgota em si mesmo, mas 

que se abre para uma determinada cena discursiva que promove e enseja‖. 
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A partir da importância do livro didático e dos manuais escolares no 

quadro mais amplo da cultura, há que se limitar o objeto de estudo. Escolheu-

se trabalhar com o gênero poético nos livros didáticos de português dado seu 

caráter emblemático da educação literária, a forte presença de poemas em 

materiais didáticos das décadas de 1940 a 1970 e também as consequências 

continuamente problematizadas de sua escolarização e/ou didatização. 

Os poemas ao mesmo tempo em que oferecem certa facilidade didática, 

apresentam dificuldade no sentido de compreensão, elaboração e consumo, 

conforme aponta o projeto ―Pesquisa que se lê na escola‖ de Suzete 

BORNATTO (2011). A autora ressalta que se por um lado a escola reforça a 

ideia da poesia como ―expressão de sentimento‖, por outro ela encontra 

dificuldade quando se trata de analisar o lugar do poeta e de sua obra no 

universo dos bens culturais. 

Osman LINS (1977), em ―Do ideal e da glória: problemas inculturais 

brasileiros‖, discorre sobre os problemas culturais presentes na grande maioria 

dos livros de português para o curso médio. Alguns destes problemas seriam a 

inatualização dos textos inseridos para a leitura e estudo, a falta de 

originalidade, a escolha de nomes sem expressão literária, a ―falta de equidade 

e de coerência na escolha‖ (LINS 1977: 146). Ou seja, ele vai investigar qual é 

a política que rege a escolha dos textos literários presentes nos compêndios de 

português. 

Marisa LAJOLO, no texto ―Poesia: uma frágil vítima da escola‖ (LAJOLO 

1999: 41-51), discute o uso que se costuma fazer da poesia nas escolas. A 

autora afirma que a crise da leitura é tanto quantitativa, pois entre os 

estudantes circulam poucos livros, como qualitativa, já que a escola trabalha 

com uma forma de leitura que na sua visão é inadequada. O problema para ela 

não seria resolvido apenas com determinada seleção de textos, pois há 

relações sutis e complexas entre literatura/leitura e escola das quais a seleção 

não daria conta. 

Desse modo, LAJOLO (1999) trabalha com as teorias (como a de 

Stanley Fish) que incluem o leitor e a prática de leitura na noção de 

literariedade. Ou seja, para ela há que se levar em consideração a interação 

que cada leitor estabelece com o texto lido. Essa interação depende da 
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experiência poética que o leitor tem, porque para perceber e reconhecer os 

elementos de linguagem que um dado texto manipula, é necessário que tanto 

texto como leitor participem de uma mesma esfera de cultura. 

A autora, nesse sentido, expressa que uma das funções da escola é 

familiarizar os alunos com textos que ampliem seus horizontes de expectativa, 

progressiva e paulatinamente. Os alunos desenvolverão, assim, esferas de 

cultura mais e mais complexas, o que lhes permitirá desenvolver sua 

competência literária. 

Para isso, LAJOLO (1999: 51) argumenta que é crucial que as atividades 

e os exercícios 

 

trabalhem elementos do texto que contribuam para um 
relacionamento mais intenso dos alunos com aquele texto 
particular e que, como uma espécie de subproduto da atividade ou 
do exercício, fique inspiração e caminho para o inter-
relacionamento daquele texto com todos os outros conhecidos 
daquele leitor e - lição maior! - a intuição da quase infinita 
interpretabilidade da linguagem de que os textos são constituídos. 
É exatamente no exercício dessa reinterpretabilidade que cada 
leitor, assenhorando-se do texto, torna-se sujeito de sua leitura, 
espécie de reescrita significante daquilo que o autor, ao escrever 
deixou como aquele silêncio ao qual Drummond sugere que se 
pergunte: trouxeste a chave? 

 

Se isso não acontecer, o resultado que se tem são alunos 

desinteressados, leitores cujo envolvimento com o texto se torna distorcido e 

diminuto, independente do valor estético do texto poético adotado. 

Finalmente, José Helder Pinheiro ALVES (2003) afirma que são 

recorrentes as reclamações sobre o uso da poesia em manuais didáticos no 

Brasil. Ele assevera que, além de haver uma menor quantidade de poemas em 

relação a outros gêneros textuais, há sérios problemas no modo como esses 

são utilizados nos manuais, devido ao fato de que estes não levam em 

consideração o valor da poesia em si. Em outras palavras, os livros didáticos, 

na opinião de ALVES, tratam a poesia como um gênero menor, um texto que 

apresenta um ―joguinho ingênuo com palavras‖ (ALVES 2003: 62), o que 

contribui para que esse gênero seja um dos menos apreciados no espaço 

escolar. 
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Dentre os problemas citados por ALVES quanto ao trabalho com os 

poemas estão: a qualidade estética dos textos, a adequação ao leitor a que se 

destinam e o modo de abordagem. Ele explica que os autores de manuais 

didáticos escolhem os poemas conforme suas necessidades, seja para 

explorar aspectos gramaticais, trabalhar núcleos temáticos ou a interpretação 

textual. Dessa forma, sobra pouco ou nenhum espaço para o valor estético do 

texto. Prioriza-se o trabalho com a forma do poema, ao mesmo tempo em que 

não há interesse em trabalhá-lo de uma perspectiva sensibilizadora. 

A partir disso, procurou-se analisar quais os poemas e autores mais 

frequentes nos livros didáticos selecionados de segundo grau das décadas de 

1970 e 1980. Interessava perceber se eles inserem de fato autores/poemas 

que eram representativos da época ou se os autores/poemas que estão nos 

livros pertencem ao cânone literário próprio da cultura escolar. Isso tendo em 

vista a necessidade dos livros didáticos apresentarem a história literária (em 

geral progressão cronológica do trovadorismo ao modernismo), por exigência 

dos programas e/ou pela tradição da disciplina, havendo uma liberdade maior 

em relação aos autores do século XX. 

Ainda, é relevante para essa investigação as considerações que Márcia 

ABREU (2006) faz sobre a noção de cânones em ―Cultura Letrada: literatura e 

leitura‖, onde ela aponta que os critérios de julgamento do que é boa e do que 

é má literatura são historicamente construídos. A autora explica que os critérios 

que distinguem os gêneros considerados literários dos não literários alteram 

conforme o tempo: 

 

a definição de literatura não é algo objetivo e universal, mas 
sim algo cultural e histórico (...) as instâncias de legitimação 
selecionam o que deve ser considerado Literatura, definindo, 

por conseguinte, o que deve ser apresentado nas escolas 
como a produção nacional e ocidental, o que deve ser 
estudado, o que pode ser exigido em exames de seleção, etc. 
[…] cada grupo social e, principalmente, cada grupo cultural 
tem um conceito sobre o que seja literatura, e tem critérios de 
avaliação próprios para examinar histórias, poesias, 
encenações, músicas, etc. (ABREU 2006: 109) 

 

Em outras palavras, a autora assinala que não existe uma literariedade 

que é própria dos textos, muito menos critérios de avaliação de obras e textos 
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que não são afetados pelo tempo, que não se modificam histórica e 

culturalmente. 

Consideradas essas questões, levou-se em conta também a questão da 

representatividade das mulheres quanto à poesia que está na escola. Assim 

sendo, fez-se um contraponto do que foi encontrado de autoras de textos 

poéticos nas coleções selecionadas com o que Nelly Novaes COELHO (1993) 

apresenta como as poetas que de fato eram representativas em sua época. 

A partir dessa seleção dos manuais escolares, foi feito o levantamento 

geral dos poemas e foram elaborados quadros identificando período e autor de 

cada um. Esses quadros registravam se os poemas estavam suprimidos ou 

completos, se havia exercícios ou não. Os textos foram comparados com sua 

versão original, a fim de detectar possíveis cortes ou transformações imputadas 

pela seleção didática. Os exercícios foram apontados para que facilitasse o seu 

acesso para a análise das questões de interpretação dos poemas. 

Depois foram feitos novos quadros nos quais esses poemas foram 

distribuídos por séculos, para que se compreendesse quais eram os períodos 

literários retratados em cada coleção. A partir desses quadros foram 

construídos outros dois: um para os poemas que se repetem ao menos uma 

vez nas quatro coleções e outro para os que aparecem uma única vez. 

Como principais resultados, o estudo revelou que os autores com maior 

número de poemas nas coleções são: Gregório de Matos, Camões, Manuel 

Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Cruz e Sousa e Casimiro de 

Abreu. Calculou-se que sessenta poemas aparecem em pelo menos duas 

coleções. Alguns dos poemas que mais aparecem são: Poética (Manuel 

Bandeira), Morte e Vida Severina (trechos - João Cabral de Melo Neto), 

Tabacaria (Fernando Pessoa), Pronominais (Oswald de Andrade), Canção do 

Exílio (Gonçalves Dias), Os lusíadas (trechos - Camões), O Uraguai (Canto IV-

Morte de Lindoia - Basílio da Gama), O navio negreiro (trechos - Castro Alves), 

Psicologia de um vencido (Augusto dos Anjos), entre outros. A repetição e a 

constância desses autores e poemas nos livros didáticos estudados reitera-os 

como canônicos, fundamentais para alunos de ensino médio. Além disso, 

torna-os populares entre os alunos. 
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Observou-se ainda que tanto no período dos anos 1970 como no dos 

anos 1980 os autores dos livros didáticos procuraram selecionar autores e 

poemas mais atuais (séculos XIX e XX), ainda que poucos dos poetas 

presentes nesses manuais estivessem vivos na época de publicação dos 

mesmos. Vale lembrar que os livros de segundo grau, por exigência de 

currículo, devem apresentar a história literária brasileira, logo tem-se um dado 

importante de que as coleções de ambas as décadas selecionaram textos e 

autores mais atuais. Além disso, nota-se que os autores com maior número de 

poemas nas coleções são representativos dos seguintes períodos literários: 

Classicismo (Camões), Barroco (Gregório de Matos), Romantismo (Casimiro de 

Abreu), Simbolismo (Cruz e Sousa) e Modernismo (Carlos Drummond de 

Andrade e Manuel Bandeira). Dito de outra forma, percebe-se que quando se 

pensa em autores mais atuais aposta-se na variedade de autores e, quando se 

trata de autores mais antigos, reiteram-se os textos mais consagrados. 

No que diz respeito à questão de gênero, ao todo, nas quatro coleções 

selecionadas foram encontrados 21 poemas produzidos por mulheres e 475 

produzidos por homens, ou seja, as mulheres representam 4,4% nos livros 

didáticos estudados. As mulheres que apareceram nas coleções foram: Cecília 

Meireles, Violante do Céu (Sóror), Sueli Costa, Ana Cristina César e Katia 

Bento. 

Ao confrontar o que foi encontrado nos manuais didáticos com o que 

Nelly Novaes COELHO (1993) apresenta em ―A literatura feminina no Brasil 

contemporâneo‖, percebe-se que há inúmeros textos poéticos que foram 

produzidos por mulheres até a década de 1980 que foram deixados de lado. Só 

a título de exemplo, COELHO aponta que na década de 1970 autoras como 

Edith Pimentel Pinto, Núbia Marques, Hilda Hilst, Yêda Schmaltz, Heloísa 

Maranhão, Stella Leonardos, Adélia Prado, Tereza Tenório, Maria do Carmo 

Barreto C. Mello, Lara Lemos, Lúcia Fleury, Marly de Oliveira e Celina de 

Holanda estavam publicando poemas. 

Por fim, constatou-se que aproximadamente 50% dos poemas são 

seguidos de exercícios e que não houve, de 1970 para 1980, uma grande 

ruptura com o modelo de abordagem do poema. Dito de outra forma, percebeu-

se como uma tendência geral que, de uma década para a outra, as questões 
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de interpretação dos poemas continuaram, na maioria, questões objetivas, 

sobre o conteúdo/tema do texto poético. 

Verificou-se que tanto na década de 1970 como na década seguinte 

havia uma grande preocupação em trabalhar os aspectos formais do poema: 

fazer o aluno perceber a quantidade de versos e estrofes, o tipo de rima, a 

métrica, os recursos fônicos (aliteração, assonância, entre outros). Alguns 

exemplos dessa forma de tratamento do texto poético são: ―Qual dos dois 

poemas foi escrito em versos isométricos e estrofes simétricas?‖ (MEGALE & 

MATSUOKA 1977: 63), ―Quantas estrofes tem o poema? Estas estrofes, 

quanto ao número de versos, se classificam como? Quais são os versos 

brancos?‖ (MEGALE & MATSUOKA, 1977:16-17), ―Separe as sílabas poéticas 

dos textos‖ (TUFANO 1989: 12). 

De modo geral, esses exercícios cobram figuras de linguagem, domínio 

da nomenclatura teórica, ou seja, servem para exemplificar o que está sendo 

estudado. Na parte de interpretação há mais questões relacionadas à 

nomenclatura e à compreensão mais imediata do que questões que busquem 

uma análise menos superficial. O aluno não interpreta o texto; ele conta as 

rimas, diz se são alternadas, conta quantos substantivos e quantos adjetivos 

ele apresenta, quais as figuras de linguagem presentes no poema, mas não 

traça relações (por que a rima muda de uma hora para outra, por que o texto 

apresenta uma linguagem mais ―seca‖, menos adjetivada, etc). 

A pesquisa nesses livros didáticos comprovou o que Marisa LAJOLO 

(1999) e José Helder Pinheiro ALVES (2003) apontaram em seus estudos: os 

textos poéticos são mal aproveitados e mal trabalhados pelos autores. Há 

pouco (ou mesmo nenhum) espaço para o valor estético do texto e não há 

preocupação em trabalhá-lo de uma perspectiva sensibilizadora. Além disso, os 

exercícios não procuram trabalhar elementos do texto que contribuam para um 

relacionamento mais intenso dos alunos com aquele texto particular. 

Como a amostra de manuais didáticos selecionada foi pequena, há 

espaço para outras pesquisas e estudos. Por exemplo, pode-se pesquisar as 

poetas; pesquisar os ausentes; se os textos dos presentes são os melhores ou 

representativos desses autores; analisar cada autor(a) em particular e sua 

presença nos livros didáticos; analisar a representatividade da prosa e da 
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poesia nos manuais didáticos; a permanência do gênero 'soneto', forma 

clássica utilizada por muitos poetas contemporâneos; pode-se escolher outras 

coleções de livros didáticos e compará-las com o estudo já realizado, entre 

inúmeras outras opções. 
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Poesia que se lê na escola - Período de Ditadura – 1970 
 

 

Michelle Caroline Bulotas 

 

 

Introdução 

 

O propósito dessa pesquisa consiste em identificar textos poéticos e 

autores presentes em livros didáticos de português para o 2° ciclo do 1° grau 

(5ª. a 8ª. série) e 2° grau publicados na década de 1970, identificando 

elementos do cânone escolar brasileiro e procurando, também, verificar se a 

seleção desses textos reflete de alguma forma os momentos culturais e 

políticos do período. 

Na literatura recente que analisa a abordagem escolar da poesia, esta é 

vista como um gênero menor, de caráter meramente lúdico e usado como 

pretexto para resolução e memorização de conteúdo gramatical. Para dialogar 

com essa visão buscou-se analisar as relações entre poesia e escola. 

Essa pesquisa faz parte do projeto ―Poesia que se lê na escola‖, de Bornatto, 

que parte da constatação de forte presença de poemas em livros didáticos de 

português até a década de 1970. A autora dialoga com a constante queixa de 

que não se encontra poesia na escola, e que fora dela o publico leitor desse 

gênero é restrito. 

O recorte temporal se limita, portanto, à década de 1970, com a intenção de 

aprofundar o conhecimento da literatura lida na escola e também o estudo do 

período em si, de ditadura civil-militar, observando sua possível influência na 

seleção de poemas nos livros didáticos de português (LDPs). 

 

Fundamentação teórica 

 

A opção pelo livro didático foi feita por não o considerarmos somente um 

recurso escolar: ―O livro didático [...] não é apenas material escolar, mas 

também componente cultural.‖ (BORNATTO 2011: 08). Assim, através desses 

impressos podemos, de alguma forma, ter acesso ao modelo de ensino da 

época, ideologias do período e à literatura lida na escola. 
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Em relação ao livro didático, em ―O estudo dos manuais escolares e a 

pesquisa em história‖, Ana Maria de Oliveira Galvão e Antônio Augusto Gomes 

Batista discutem sobre a importância e a construção dos livros didáticos de 

português, como também suas mudanças históricas e a banalização dos 

conteúdos. Enfatizam ainda que a problemática dos manuais escolares não 

está somente em seu conteúdo, como também no ―conjunto dos procedimentos 

discursivos e retóricos dos quais esses conteúdos fazem parte, das dimensões 

técnicas, econômicas e escolares que condicionam esses procedimentos, bem 

como dos processos de apropriação desses conteúdos em práticas efetivas de 

leitura‖ (BATISTA & GALVÃO 2009: 16). 

Os autores recordam que o livro didático é um importante acesso à 

cultura que os alunos possuem; muitas vezes é através desses livros que os 

estudantes têm um único contato com a literatura: ―são uma importante 

referência para a inserção dessa população nas culturas do escrito e, desse 

modo, para a própria constituição da cultura escrita no país‖. (idem, p.18) 

Considerando os livros didáticos um componente cultural, levantamos a 

hipótese de encontrar naqueles publicados nesse período referências, ou 

mesmo uma possível adesão aos valores do período de regime ditatorial que o 

Brasil enfrentava. Afinal, esse material didático pode não ser um resultado 

direto dos momentos culturais e políticos que o envolvem, mas também não 

pode escapar completamente desses momentos e circunstâncias. 

Sobre o conceito de poesia, segundo Cristovão Tezza, a própria ideia de 

que ela possa ser definida, assim como qualquer outro objeto da cultura, 

implica uma moldura teórica, uma concepção de linguagem, uma visão 

histórica, um pressuposto estético e daí por diante (2003: 57). Para uns, a 

poesia pode ser vista como uma forma suprema da atividade criadora da 

palavra e da expressão. Dessa forma, dentro da literatura a atividade poética 

tem um caráter superior. Principalmente se levarmos em conta que, até a 

modernidade, a poesia foi considerada a atividade criadora por excelência, 

afinal muitas das obras clássicas da literatura ocidental foram compostas em 

versos. Portanto, essa ideia de superioridade da poesia sobre a prosa parece 

estar já consolidada no nosso imaginário, e principalmente a imagem da poesia 

como uma linguagem ornamental. No entanto, para Tezza a poesia transcende 
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a linguagem (2003: 65). Talvez porque ultrapasse significados e formas, sendo 

a criação poética uma arte e uma construção humana. Assim, para pensar na 

poesia é preciso considerar sua forma e construção (versos, ritmo, efeitos e 

linguagem), mas também os modelos interpretativos e de julgamento de cada 

período. 

Nos livros didáticos o gênero poético pode estar presente por sua facilidade 

didática – curta extensão, ludicidade de linguagem – mas essa facilidade às 

vezes leva a uma exploração superficial dos textos. Para melhor entender tais 

questões, é necessário analisar como, por exemplo, os poemas são abordados 

nos LDPs. Para Machado (1998), muitos manuais escolares ignoram os textos 

poéticos, e quando os inserem, utilizam-se deles como pretexto para exercícios 

gramaticais: 

 
O número de poemas é bastante reduzido quando comparado 
com outros gêneros. Quanto ao lugar que ocupam nos livros, 
percebemos que quase nunca aparecem como texto principal 
da unidade. São eles, na maioria das vezes, utilizados para 
memorizar gramática, ou para marcar datas de circunstância, 
como o dia dos pais, das mães, do índio etc. (p. 79) 

 

Lajolo observa que o repertório de textos que integram os livros escolares é 

pobre. Muitos se compõem a partir de temas banais, que não ampliam os 

horizontes culturais dos alunos. A autora defende que: 

 
É fundamental que exercícios e atividades trabalhem 
elementos do texto que contribuam para um relacionamento 
mais intenso dos alunos com aquele texto particular e que, 
como uma espécie de subproduto da atividade ou do exercício, 
fique inspiração e caminho para o inter-relacionamento daquele 
texto com todos os outros conhecidos daquele leitor e - lição 
maior! - a intuição da quase infinita interpretabilidade da 
linguagem de que os textos são constituídos. É exatamente no 
exercício dessa reinterpretabilidade que cada leitor, 
assenhorando-se do texto, torna-se sujeito de sua leitura, 
espécie de reescrita significante daquilo que o autor, ao 
escrever deixou como aquele silêncio ao qual Drummond 
sugere que se pergunte: trouxeste a chave? (LAJOLO 1999: 
51) 

 
A banalização da linguagem geralmente é justificada com a intenção de 

chamar a atenção dos jovens leitores, mas, segundo Graça Paulino (1998: 79): 
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―As práticas de seleção de leituras devem ser conscientes e críticas, seja no 

âmbito escolar, seja na visitação pessoal a livrarias e bibliotecas‖. 

Isso não quer dizer que somente textos de autores canônicos importam 

para os livros escolares, mas sim que eles devem ser escolhidos de forma 

consciente, sempre visando o público e sua recepção, propondo uma atividade 

que leve o aluno a refletir sobre, além da linguagem do texto, sua estética e 

possíveis interpretações; pois exercícios que não trabalham com as estruturas 

internas acabam se tornando repetitivos, servindo apenas para memorizar e 

localizar conteúdos. 

Assim, uma leitura mais apurada do poema – suas imagens, seu ritmo, 

sua inventividade e seu caráter social e até mesmo o contexto em que foi 

escrito - poderia ampliar os conhecimentos dos alunos, ajudando para que a 

suposta dificuldade do gênero poético pudesse ser desmistificada, e criar 

leitores contínuos do gênero poético além do ambiente escolar. 

 

Metodologia 

 

As fontes para a pesquisa foram selecionadas entre LDPs com mais de 

uma edição e de circulação comprovada na década de 1970, presentes no 

acervo de livros didáticos da Biblioteca Pública do Paraná: duas coleções de 5a. 

a 8a. série, ―Comunicação - atividades de linguagem‖ (Reinaldo Mathias 

Ferreira, 1978, 1979, 1980) e ―Meu livro de português – A língua pelos textos‖ 

(Adriano Gama Kury, 1973a, 1973b), e duas de 2o. grau: ―Português no 

Colégio. Primeiro e Segundo Anos‖ (Raul Moreira Lellis, 1970, 1971) e ―Estudo 

Dirigido do Português - Língua e Literatura‖ (J. Milton Benemann/Luis 

Agostinho Cadore, 1976, 1979). 

Simultaneamente ao processo de seleção das fontes, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica sobre poesia e sua importância para o ambiente escolar, 

sobre o conceito e a história dos livros didáticos no Brasil, em especial a 

história dos livros de português. 

A partir dessa seleção, foram elaboradas tabelas com os poemas que 

apareciam nas coleções. Nessas tabelas, primeiro registramos se o poema era 

objeto de exercício no LDP, depois se o texto estava inteiro e se sua 
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apresentação formal conferia com sua versão original (quanto à estrofação, ao 

uso de maiúsculas), detectando possíveis cortes ou transformações dos 

poemas. E por fim, verificamos se nos textos havia alguma referência aos 

valores, às palavras de ordem do período de regime militar no título ou mesmo 

no tema do poema, como alusões a temas como pátria, progresso, 

modernidade, respeito e obediência. 

Verificamos também se os autores estavam vivos na data de publicação 

dos LDPs, para identificar a contemporaneidade da poesia presente na escola. 

 

Resultados 

 

Como principais resultados, a pesquisa revelou que do total de 267 

textos para a leitura nas quatro coleções analisadas, 173 (64%) eram poemas, 

sendo que 80% destes estavam acompanhados de exercício gramatical, e 

somente 13% eram fragmentos, o que indica cuidado do(s) autor(es) e/ou 

editor(es) nesse sentido. 

Sobre os poemas que traziam alguma referência explícita ou alusão à 

pátria e/ou aos valores defendidos pelo regime político da época, concluiu-se 

que 7% refletiam alguma dessas características, seja no título ou no próprio 

tema do texto. 

Em relação aos autores foram encontrados 85 no total, sendo que 31 

aparecem repetidamente. Somente 25% dos poetas estavam vivos no ano de 

publicação dos LDPs. Em relação ao gênero, do total somente 5 poetas eram 

mulheres. 

Sobre a frequência desses autores, descobriu-se que alguns tiveram maior 

recorrência. Entre todos, 13 autores têm 4 poemas ou mais publicados entre as 

coleções. Abaixo é apresentada a tabela com os nomes dos poetas que 

apareceram mais de uma vez: 

 

Autores Qtde. de poemas 

Olavo Bilac 8 

Manuel Bandeira 7 

Tomás Antônio Gonzaga 7 

Bocage 7 

Castro Alves 6 
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Carlos Drummond de 
Andrade 6 

Augusto dos Anjos 5 

Cecília Meireles 5 

Gonçalves Dias 5 

Antero de Quental 5 

Alphonsus Guimaraens 4 

Silveira Neto 4 

Olegário Mariano 4 

Cruz e Souza 3 

Gregório de Matos 3 

Oswald de Andrade 3 

Raimundo Correia 3 

Ribeiro Couto 3 

Alvarenga Peixoto 2 

Álvares de Azevedo 2 

Augusto Meyer 2 

Casimiro de Abreu 2 

Claudio Manuel da Costa 2 

Henriqueta Lisboa 2 

Jorge de Lima 2 

 

Tabela 1: Autores presentes com mais de um texto. 

 

Como resultados isolados de cada coleção, obtiveram-se os seguintes 

dados: 

 

Coleção  
Média de 
poemas por 
série 

Número de 
autores  

Autores vivos 
na data 
publicação 

Autor(es) mais 
recorrente(s) 

MATHIAS 
FERREIRA 

4 16 4 - 

KURY 13 19 11 Cecília Meireles 

LELLIS 37 55 4 Bocage 

BENEMANN & 
CADORE 

10 19 3 
Manuel Bandeira / 
Tomás A. Gonzaga 

 
Tabela 2: Número de poemas e autores por coleção. 

 

Discussão 

 

Conforme os dados apresentados, constatou-se que é irregular a presença da 

poesia no material didático dos anos 1970. É importante ressaltar que a 

coleção de Raul Léllis mantém a configuração de livros mais tradicionais dos 

anos 1950/1960, por isso sua antologia de textos é muito maior do que a dos 
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demais. Ainda assim, observa-se nesses livros dos anos 1970 um número 

significativo de poemas e, além disso, alguns poemas aparecem como texto 

principal da unidade, ou de um tema isolado. 

Por exemplo, na coleção de BENEMANN & CADORE (1976) dentro da 

unidade XI (p.148) sobre o Romantismo, todos os textos propostos para 

interpretação e discussão gramatical são poemas; o mesmo acontece na 

coleção de LELLIS (1971), em que na unidade sobre o mesmo tema (p. 285), a 

maioria é poemas, e somente alguns são textos em prosa. 

O estudo revelou que desses 173 poemas catalogados, 80% foram 

inseridos para a resolução ou memorização de conteúdo gramatical. O que 

dialoga com a questão antes apresentada por LAJOLO (1999), por exemplo, 

sobre a simplificação da abordagem da poesia no livro didático. Nos livros 

analisados, grande parte dos textos poéticos estava relacionada com algum 

conteúdo gramatical, seja para a memorização, ou mesmo para que o aluno 

reconhecesse no texto o conteúdo da unidade didática. 

Durante o estudo percebeu-se que nas duas coleções de 2º. grau 

(BENEMANN & CADORE e LELLIS) há uma grande diferença na quantidade 

de poemas; na primeira encontramos 20 poemas do total de 49 textos, sendo 

que na segunda a recorrência é muito maior, com 111 poemas do total de 143 

textos para leitura. Embora as duas coleções façam parte da mesma década, a 

de Benemann & Cadore pertence ao final dos anos de 1970, o que pode 

demonstrar certas mudanças na tradição dos livros didáticos de português. Os 

livros de LELLIS demonstram essa tradição separando as unidades de 

literatura portuguesa e brasileira, e também trabalhando os textos de forma 

separada. Assim, as leituras estão em um apêndice final do livro, e durante as 

unidades o organizador do livro apenas propõe a leitura dos textos para a 

discussão de um tema ou para a resolução de exercícios. No entanto, na 

coleção de Benemann & Cadore, a maioria dos textos é de autores brasileiros, 

e passam a ser incorporados dentro das unidades, todos acompanhados de 

exercícios de interpretação e de cunho gramatical. 

Os autores mais recorrentes, conforme a Tabela 1, já assumem papel 

importante dentro da literatura brasileira, e geralmente estão presentes em 

livros didáticos de português. Assim, os escritores com maior recorrência fazem 
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parte já de uma tradição e de um cânone literário e não são nomes presentes 

nos movimentos culturais e políticos daquele momento, em que se buscava a 

liberdade e o fim da opressão, ou seja, autores como os que são apresentados 

por Afonso Henriques Neto em ―Roteiro da Poesia Brasileira – anos 70‖: Alex 

Polari, Antonio Barreto, Paulo Leminski e outros. E muito menos nos 

deparamos com poetas que faziam parte da chamada ―poesia marginal‖ dos 

anos 1970, movimento marcado por autores que queriam se expressar 

livremente em um momento de ditadura, buscando caminhos alternativos para 

distribuir poesia e revelar novas vozes poéticas, como: Ana Cristina César, 

Lara de Lemos, Chacal, etc. Pois claramente, esse modelo de literatura, num 

período de resistência, não convinha a livros didáticos que já seguem com uma 

tradição e com normas de composição para serem publicados e adotados nas 

escolas. 

Apenas 7% dos poemas traziam alguma referência explícita ao 

nacionalismo e aos valores do período da ditadura; se pensarmos que o livro 

didático faz parte de uma indústria, e que seus criadores devem seguir 

preceitos para a sua elaboração, de fato não encontraríamos neles nenhuma 

crítica à política vigente no período. No entanto, os poemas catalogados 

traziam algumas referências e alusões à pátria e aos valores, prática comum 

dos livros didáticos anteriores também. 

Um exemplo de poesia patriótica e de exaltação ao Brasil é o poema 

―Brasileiro, onde está tua pátria?‖ do político e escritor modernista Ronald de 

Carvalho, encontrado na coleção de LELLIS (1970). Conforme trecho abaixo: 

 
Minha Pátria está na consciência que tenho de sua grandeza 
moral e nessa lição de ternura humana que a sua imensidade 
me oferece, como um símbolo perene da tolerância desmedida 
e infinita generosidade. (p. 433) 

 

Percebemos nesse poema um forte tom de enaltecimento à pátria, em 

que ser brasileiro, nacional(ista), torna-se um imperativo: impõe-se um pacto de 

pertencimento, pela ―ordem e progresso‖, um tema comum durante a ditadura, 

apesar desse poema ter sido publicado na década de 1940, em que pregavam-

se novos valores, o nacionalismo e procurava-se construir uma ―identidade 

brasileira‖; o próprio autor do texto era reconhecido no momento por assumir 
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uma postura patriótica e nacionalista. Assim, pelo ano de publicação da 

coleção de LELLIS, o poema de Ronald de Carvalho ganha novos sentidos, e 

convém perfeitamente com a política e os valores pregados no período de 

regime. 

Contudo, aparece pouco um outro tipo de texto, que não é de louvação 

às riquezas do país, mas aborda de forma mais crítica seus problemas. Um 

exemplo é o poema ―Prece do brasileiro‖ de Carlos Drummond de Andrade, 

encontrado em um dos livros da coleção de BENEMANN & CADORE, em que 

o poeta dialoga com questões e problemas sérios do Brasil mantendo certo 

humor, e no fim, acaba mudando para um assunto ainda ―mais sério, mais 

urgente‖ e pede que o Brasil vença mais uma Copa (o texto é de 1970), já que 

independente de qualquer coisa, a vitória na Copa deixaria uma nação inteira 

feliz, mesmo com todos os problemas sérios que a população enfrentava: 

 
Meu Deus, 
só me lembro de vós para pedir, 
mas de qualquer modo sempre é uma lembrança. 
Desculpai vosso filho, que se veste 
de humildade e esperança 
e vos suplica: Olhai para o Nordeste 
onde há fome, Senhor, e desespero 
rodando nas estradas 
entre esqueletos de animais. 
[...] 

 
Na sequência, Jesus responde: 

 
Você, meu brasileiro, 
não acha que já é tempo de aprender 
e de atender àquela brava gente 
fugindo à caridade de ocasião 
e ao vício de esperar tudo da oração? 
[...] 

 
O autor da prece então ―muda de assunto‖ pra pedir outra ajuda, em 

relação à Copa: 

 

Dê um jeito, meu velho, e faça que essa taça 
sem milagres ou com ele nos pertença 
para sempre, assim seja... Do contrário 
ficará a Nação tão malincônica, 
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tão roubada em seu sonho e seu ardor 
que nem sei como feche a minha crônica. 

 

A irreverência do autor pode ser encontrada na troca dos pronomes de 

tratamento, e na ironia ao igualar o futebol com outros problemas urgentes do 

Brasil, como a seca e a pobreza. Ou seja, esse é um poema sem críticas 

explícitas ou referências ao regime político, porém carregado de nacionalismo, 

críticas e ironia com questões sociais brasileiras. 

Na mesma coleção de BENEMANN & CADORE nos deparamos com um 

singelo poema da escritora e jornalista Lara de Lemos, que a partir dessa 

pesquisa se tornou um novo objeto de estudo, por haver publicado diversos 

poemas com alusões e memórias do período de ditadura militar. O texto 

encontrado no livro didático foi ―Poema para o mundo‖, publicado em 1976 e 

que não se refere especificamente ao Brasil ou ao nacionalismo propriamente 

em seus versos, mas trata do mundo de uma forma geral, conforme trecho 

abaixo: 

 
É certo que te amo. 
É certo que palpito 
[...] 
 
Porque te vi destruído em Hiroshima 
é que te falo. 
Sofres sem opção. 
Dividiram-te em pedaços desiguais, 
tornaram-te em árido arquipélago 
onde os abraços se fizeram ilhas. 
[...] 
 
(Amálgama, 1976.) 

 

Ao verificarmos a data de publicação desse LDP (1979), e a história da 

autora, descobriu-se que Lara, uma poeta e jornalista reconhecida nos anos 

1960, sempre revelou um olhar aguçado para os problemas sociais do período 

histórico em que escreveu. Seu posicionamento, no entanto, a expôs à mira da 

repressão durante o período da ditadura militar brasileira, tendo sido presa 

duas vezes na década de 1970. Ou seja, implicitamente esse texto e sua 

autora trazem de alguma forma referências e pertencem ao momento histórico 

de regime ditatorial. Provavelmente o poema de Lemos escolhido para o LDP 

não traz crítica ou referência aos momentos vividos pela autora naquele 
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período porque era muito mais conveniente para os autores do LDP não aludir 

ao tema em seus livros, o que poderia trazer empecilhos no momento da 

publicação. 

A escolha de ―Poema para o mundo‖ por BENEMANN & CADORE, 

porém, revela que os autores do livro, que muito provavelmente tinham 

conhecimento da prisão de Lara de Lemos, mesmo com a censura do regime, 

não deixaram de lado seus textos, e sabiam que, de alguma forma, a partir 

desse poema, o tema de ditadura e da violência que ocorria no período poderia 

ser levantado pelo professor que trabalhasse com seu LDP em sala de aula. 

Portanto, podemos pensar que a escolha da autora teve certa influência do 

momento histórico em que havia repressão e censura. 

Portanto, na análise dos LDPs não encontramos poemas com alusão aos 

movimentos sociais e culturais do período, indicando certa aceitação e não 

questionamento dos valores pregados pelo regime militar; talvez pelo fato de 

que a promessa pelo desenvolvimento econômico e industrial estivesse mesmo 

se realizando durante a ditadura, isso se transformava de certa forma em uma 

justificativa para a aceitação e acomodação de parte da população com os 

valores pregados e os atos da ditadura civil-militar. 

 

Considerações finais  

 

A hipótese inicial da pesquisa, de que o regime militar, ou os 

movimentos sociais e culturais do período, poderiam de alguma forma haver 

influenciado a escolha dos poemas nos LDPs dos anos 1970 não se 

comprovou. Durante o estudo, nos deparamos com diversos textos poéticos, 

porém uma quantidade muito pequena trazia alguma alusão ao nacionalismo e 

à pátria. Por outro lado, talvez o fato desse momento passar praticamente 

despercebido dentro dos livros didáticos pode indicar uma necessidade de 

conformação e de não questionamento dos valores pregados durante a 

ditadura. 

Os poemas com referências nacionalistas catalogados durante a 

pesquisa seguem já uma tradição, sendo comum nos livros didáticos de 

português até o período em questão a louvação à pátria e aos valores, o que 
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nos anos 1940, por exemplo, era exigência curricular; afinal ao publicar um livro 

didático, o autor, além de manter suas preferências na escolha dos textos, 

deve seguir problemas no momento de publicação. 

O estudo das quatro coleções de LDPs mostra que, nesse período 

também ocorria o que Marisa Lajolo (1999) e José Helder Pinheiro Alves (2003) 

apontaram em seus artigos: o fato de que há um mau aproveitamento dos 

textos poéticos pelos organizadores dos livros; e que também há pouco espaço 

para a exploração dos sentidos de um poema. Poucos exercícios procuravam 

trabalhar elementos importantes do texto que contribuíssem para uma melhor 

experiência e entendimento do aluno sobre o gênero poético. 

Em relação à frequência de autores, confirmamos a recorrência de poetas 

renomados como Manuel Bandeira, Ovalo Bilac, Cecília Meireles, reforçando o 

conceito de cânone literário e da leitura de clássicos dentro da escola. No 

entanto, também nos deparamos com alguns nomes pouco conhecidos como: 

Valentim Magalhães, Geraldo Costa Alves, entre outros. 

 Nas coleções analisadas, poucos poetas eram contemporâneos e tinham seus 

textos em circulação na época de publicação dos LDPs; os escritores 

envolvidos nos movimentos sociais e culturais dos anos 1970, como, por 

exemplo, os ―poetas marginais‖, que publicavam seus versos durante o 

período, têm presença rara, revelando que a influência desse momento político 

e cultural, e os diversos poemas que surgiram no período com crítica ou 

adesão ao regime militar, praticamente não estiveram presentes nos livros 

analisados. 
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Registro do Português Santareno em jornais da 1ª 
metade do Século XX 

 

 

Adriano Lucas da Silva Carvalho 

 

 

Introdução 

 

Neste artigo apresentamos um panorama geral da pesquisa Registro de 

Textos do Português Santareno do Século XX vinculada ao projeto História 

Social e Linguística do Português do Oeste Paraense (HLSP) ligado ao Projeto 

para a História do Português Brasileiro (PHPB). Inicialmente, apresentamos, de 

forma geral, os primeiros projetos coletivos de estudos diacrônicos no Brasil 

que iniciam o registro histórico do português brasileiro. Posteriormente, 

descrevemos a documentação de textos jornalísticos da 1ª metade do século 

XX para o registro social e linguístico do português santareno. 

Desde a década de setenta do século XX, a linguística brasileira tem 

desenvolvido diversas pesquisas em diferentes campos teóricos da linguagem. 

No campo da língua falada, por exemplo, grandes projetos coletivos tem 

acumulado um vasto acervo da fala real do português brasileiro. Ataliba 

Teixeira de Castilho (USP) é o principal precursor do estudo da língua falada e 

também o coordenador dos dois projetos recentes de grande visibilidade no 

país, quais sejam: o Projeto da Norma Urbana Culta (NURC, desde 1970) que 

descreveu o português das cidades de Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São 

Paulo e Porto Alegre, e o Projeto de Gramática do Português Falado no Brasil 

(PGPF, 1988-2002) com o mesmo objetivo, porém com um alcance maior, 

estendendo-se para outros estados brasileiros. Segundo CASTILHO (2011: 9) 

―Ambos os projetos tinham acumulado um enorme conhecimento sobre o 

português brasileiro‖. 

Entretanto, desde que esta ciência aportou no Brasil entre as décadas 

de sessenta e setenta do século passado nenhum projeto ou trabalho mais 

ambicioso pretendeu contar, ou melhor, recontar a história do português 
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brasileiro desde sua implantação em terras brasileiras como língua portuguesa 

– entenda-se português europeu – passando pelo contato linguístico entre 

línguas indígenas, africanas e, posteriormente, línguas românicas trazidas 

pelos imigrantes europeus até a nossa contemporaneidade. MATTOS E SILVA 

(1998: 31) afirma que ―a língua portuguesa, das suas origens (...) até a nossa 

contemporaneidade, não dispõe de um relato histórico circunstanciado e 

fundamentado teórica e empiricamente.‖ 

Portanto, dispor de um relato histórico do português brasileiro 

possibilitará entender o processo de evolução e mudanças morfossintáticas, 

lexicais, estilísticas e culturais por que passou essa língua. Mais ainda, contar a 

história linguística do português brasileiro é contar a história social de seu 

povo. 

 

Primeiros trabalhos diacrônicos do português brasileiro 

 

No início da década de noventa do século passado foi criado o projeto 

Programa para a História da Língua Portuguesa pela Professora Rosa Virgínia 

Mattos e Silva da Universidade Federal da Bahia com o objetivo de reunir 

textos escritos para a história do português brasileiro. 

Em 1997 foi criado pelo Professor Ataliba Teixeira de Castilho da 

Universidade de São Paulo o Projeto Para a História do Português Paulista 

(PHPP) visando descrever e estudar o português paulista do ponto de vista 

histórico. Entretanto, em 1998 durante o I Seminário do PHPP decidiu-se 

estender seu alcance geográfico, surgindo então o Projeto para a História do 

Português Brasileiro (PHPB) visando organizar um acervo de textos escritos 

antigos para estudos sociais e linguísticos. 

Depois de consolidado como um projeto nacional, o PHPB começa a se 

expandir com a criação e ampliação de equipes regionais coordenadas por 

professores de diversas universidades brasileiras e suas áreas teóricas de 

interesse. Contudo, todas as equipes tem em comum o objetivo de organizar 

gêneros manuscritos e/ou impressos bem editados em corpora diacrônico 

definidos nos últimos seminários do PHPB. 
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Segundo CASTILHO (2011: 07), o português brasileiro foi implantado 

―em São Vicente, a partir de 1532, irradiando-se depois para São Paulo e 

Santana de Parnaíba, de onde se espalharia para o norte e para o sul do país.‖ 

Hoje, porém, a maioria das pesquisas linguísticas e estudos diacrônicos dessa 

língua se concentram no centro sul e nordeste do Brasil. 

Nesse contexto, a região norte possui as maiores carências de 

pesquisas linguísticas, em relação ao resto do país, no que concerne à 

descrição e análise empírica dos processos de evolução histórica e mudança 

do português brasileiro nessa região. A Amazônia, seu bioma característico, 

possui um grande mosaico cultural e linguístico a partir das diversas formas de 

ocupação política e territorial, ciclos econômicos e processos de imigração 

populacional que se estabeleceram desde a instituição das capitanias até as 

políticas de integração nacional como a abertura da transamazônica no 

contexto da ditadura militar. Durante esse processo histórico a Amazônia foi 

ocupada por variados tipos humanos – remanescentes indígenas e 

quilombolas, caboclos, nordestinos, sulistas e imigrantes europeus – e seus 

respectivos traços culturais e dialetais, caracterizando assim, o português 

brasileiro nessa região. 

Faltava então a pesquisa linguística no âmbito do PHPB se ocupar da 

Amazônia. Assim, em 2012 foi criado o Projeto História Social e Linguística do 

Português do Oeste Paraense (HSLP) pela Professora Ediene Pena Ferreira 

da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) juntamente com o Grupo 

de Estudos Linguísticos do Oeste do Pará (GELOPA) com o intuito de 

preencher essas lacunas e ajudar a (re)contar a sociohistória do português 

brasileiro no oeste do Pará, em particular, na cidade de Santarém. 

 

Percurso da pesquisa registro de textos do português santareno do 

século XX 

 

A cidade onde se desenvolveu a pesquisa, Santarém, localiza-se no 

Baixo Amazonas, na região Oeste do Pará, e é conhecida como a região do 

Tapajós, nome do rio que banha essa cidade e herança dos índios tupaius. A 

região do Tapajós é importante celeiro de biodiversidade, com flora e fauna 
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características, mas é pouco conhecida no cenário nacional. A visão que se 

tem do Tapajós é a mesma que se tem do bioma em que está inserida a 

Amazônia: uma visão paradisíaca do Novo Mundo como se referem Sérgio 

Buarque de Holanda em publicação de 1992 e o cronista Padre João Felippe 

Betendorf ao desembarcar na Aldeia dos Tapajós na segunda metade do 

século XVII (apud DUTRA 1999: 23). 

Santarém é a terceira maior cidade do Estado do Pará e ocupa uma 

área de 22.887 Km². Está situada entre as duas mais importantes capitais da 

Região Norte, Manaus e Belém, o que a faz ser um importante polo cultural e 

econômico, além de ser referência para cidades do oeste paraense tais como 

Altamira, Oriximiná, Itaituba, Monte Alegre e Juruti. Tem uma cultura muito 

peculiar com fortes raízes indígenas ligadas à vida social e econômica, e uma 

população de 294.580 habitantes. 

O projeto História Social e Linguística do Português do Oeste Paraense 

(HSLP) tem os seguintes objetivos: constituir, para fins de documentação e 

análise, corpora escrito para a diacronia da região oeste do Pará, de modo a 

propiciar à comunidade acadêmica material fidedigno e bem editado para 

descrever e estudar a formação do português brasileiro no oeste do Pará; 

mapear a região oeste do Pará e selecionar municípios-polo, onde a pesquisa 

deve ser realizada, considerando o valor histórico, político e econômico do 

município; flagrar as mudanças gramaticais do português do oeste paraense; 

constituir um amplo e confiável material linguístico que possibilite estudos 

lexicais, fonéticos, morfológicos, sintáticos e pragmáticos do português do 

oeste paraense; fomentar a pesquisa linguística na Amazônia Paraense e 

fomentar estudos de descrição e análise de aspectos linguísticos do português 

nos falares rurais e urbanos do oeste paraense. 

No âmbito do Projeto HSLP, esta pesquisa, em particular, teve como 

objetivo principal, pesquisar, selecionar e organizar gêneros textuais em 

manuscritos oficiais e não oficiais impressos dos séculos XVII ao XX que 

retratassem o português santareno. 

Entretanto, em março de 2012, durante o 1° Encontro do Projeto de 

Pesquisa História Social e Linguística do Português do Oeste Paraense que 

teve como palestrante o Professor Doutor Afrânio Gonçalves Barbosa, um dos 
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coordenadores regionais do PHPB no Rio de Janeiro, definiu-se como meta 

imediata reunir e transcrever textos jornalísticos e cartas pessoais do início do 

século XX, por se tratarem de gêneros que as pesquisas preliminares 

apontaram como bastante frequentes no município de Santarém, bem como, 

por estes gêneros constituírem a corpora das outras equipes regionais, 

inclusive com textos já publicados. 

A partir dessa etapa, o grupo de pesquisa do HSLP pesquisou materiais 

históricos em bibliotecas, hemerotecas, museus e cartórios da cidade e 

verificou-se uma quantidade maior de textos antigos no Instituto Cultural 

Boanerges Senna (ICBS). Trata-se de textos jornalísticos e cartas pessoais da 

primeira metade do século XX. Os jornalísticos foram considerados como 

prioridades para a pesquisa e as cartas pessoais foram encontradas em um 

número bastante reduzido, o que impossibilitaria ter-se um panorama deste 

gênero na cidade de Santarém, e por conta disso foram deixadas para 

trabalhos futuros do grupo. 

Com a sinalização positiva do instituto no sentido de disponibilização dos 

textos para a pesquisa, prosseguiu-se com a digitalização e informatização dos 

mesmos segundo técnicas específicas de manuseio de documentos antigos. 

Dos textos jornalísticos encontrados, existem os seguintes jornais: ―Santarém‖, 

de 1911; ―O Relógio‖ de 1923 a 1925; ―A Cidade‖ de 1927 a 1930 e ―O 

Mariano‖ de 1952 a 1956. Terminada essa etapa, os textos jornalísticos foram 

divididos entre os pesquisadores para transcrição. 

Destacaremos aqui a transcrição do jornal ―A cidade‖ do ano de 1928. 

Os gêneros organizados são notícias e cartas (de leitores, cartas de editores) e 

anúncios selecionados de acordo com o corpus comum mínimo impressos do 

PHPB. A transcrição obedeceu a Normas de Documentos Manuscritos e 

Impressos do PHPB para a transcrição e edição fidedigna do texto, e 

considerou a advertência feita por MATTOS E SILVA (2008: 39) no 

desenvolvimento de registros dessa natureza: ―Para estudar o passado de 

qualquer língua, faz-se necessário o uso de textos bem editados, uma vez que 

se trata de edições para estudos linguísticos de tempos pretéritos.‖ 

A autora em questão é, sem dúvida, a principal expoente da linguística 

histórica no Brasil e reconhece o valor que os conhecimentos teórico-
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metodológicos da filologia aportam para o estudo e edição de documentos 

antigos: (2008: 14) ―A filologia, hoje, parece integrar-se melhor como uma das 

formas de abordar a documentação escrita, tanto literária como documental em 

sentido amplo, enriquecida pelas vias da crítica textual, tanto de textos antigos 

como modernos.‖ Com efeito, para que se faça transcrição e edição com rigor 

científico de textos impressos ou manuscritos faz-se necessário conhecimento 

teórico bem fundamentado para aplicação prática fidedigna do texto. 

Em um ano foram concluídas as transcrições de cinco exemplares do 

Jornal ―A Cidade‖ do ano de 1928 totalizando cento e cinquenta e três textos. 

Em breve esses textos serão publicados em uma coletânea de textos 

jornalísticos do português santareno editados pelo grupo de pesquisa do 

projeto História Social e Linguística do Português do Oeste Paraense (HSLP) 

sob a coordenação da Professora Doutora Ediene Pena Ferreira. 

Abaixo se encontra uma transcrição do Jornal ―A cidade‖ do ano de 1928 

para exemplificar a edição dos textos que serão publicados. Nela o leitor ou 

pesquisador pode conferir os principais dados catalográficos do texto original, 

outras informações relevantes como assunto, autor, número de palavras, 

informações referentes às condições pragmáticas do texto (os papéis sociais 

que os autores ocupavam na sociedade da época ou se os textos são modelos 

da norma culta ou vernácula, por exemplo), editor do documento e o texto 

original. Este modelo de transcrição referente a presente pesquisa segue a 

convenção de transcrição do PHPB e, portanto, todas as equipes regionais a 

usam em suas edições. 
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Projeto Nacional PHPB-Equipe Regional Oeste do Pará 

Século XX- Jornal Impresso/Carta de leitor 
Edição: CARVALHO, Adriano Lucas da Silva 

 
1. Modalidade: Língua Escrita. 

 

2. Tipo de Texto: Carta de leitor – Ano XII – N° 559. 

 

3. Assunto: Vendas de variados objetos usados. 

 

4. Data do documento: publicado em 17 de março de 1928.  

 

5. Local de origem do documento: Brasil – Pará – Santarém.  

 

6. Local de depósito do documento: Instituto Cultural Boanerges Senna – 

ICBS. 

 

7. Identificação do autor: João Meyer. 

 

8. Número de palavras:74. 

 

9. Informações Levantadas: Texto modelo de norma culta levando-se em 

consideração que os padres desse momento histórico tinham grande contato 

com atividades linguísticas, como a escrita, nas relações entre as instituições 

religiosas e a comunidade. 

 

10. Editor do documento: CARVALHO, Adriano Lucas da Silva 
 

Vende - - se na Prelatura 

Uma Bolandeira, - um Dynamo | bastante grande, - um Motor a | Kerosene de 10 H.  P 

., -uma | Machina de perforar ferro, - uma | Caldeira com machina possante | para 

mover engenho, - um Pro- | jector de cinema com transfor- - | mador e 15 films já 

usados mas | ainda em bom estado, de 2000 | metros approximadamente. ||                      

Padre João Mayer  
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Considerações finais 

 

A descoberta de documentos linguísticos do passado histórico do 

português brasileiro, e sua consequente transcrição, é um marco para os 

estudos diacrônicos, além de ser de extrema importância para a sóciohistória 

do Brasil. Com as descobertas linguísticas do Projeto Para a História do 

Português Brasileiro (PHPB), a história social do Brasil começa a ser 

recontada e restaurada pelas marcas escritas dos séculos passados. 

Esta pesquisa contribuiu de forma parcial com o Projeto História Social e 

Linguística do Português do Oeste Paraense (HSLP) na busca pelo registro 

da diacronia do português santareno no oeste paraense Amazônico. A partir 

desses primeiros e árduos trabalhos de documentação escrita, podemos 

afirmar que, agora, se inicia a principal tarefa dos estudos linguísticos no 

âmbito do HSLP, quais sejam: pesquisar e estudar a evolução e mudanças 

gramaticais, morfossintáticas, lexicais, estilísticas e culturais do português 

santareno. Posteriormente, essas pesquisas serão de fundamental 

importância para futuros trabalhos de comparação sincrônica com outras 

variedades escritas do português brasileiro. 
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Tradução, teatro e política: Manuel Bandeira traduz O 
círculo de giz caucasiano, de Bertolt Brecht 

 

 

Tassia Kleine 

 

 

Embora a tradução de Manuel Bandeira da peça Der kaukasische 

Kreidekreis para o português seja a primeira, ela não foi a primeira a ser 

publicada. A partir dos anos 1970, com a estética brechtiana já assimilada 

pelas companhias brasileiras mais relevantes, as publicações das traduções 

passaram a ocorrer de maneira massiva. Geir Campos, por exemplo, ao ser 

convidado por Ênio Silveira, em torno de 1975, a supervisionar a publicação do 

teatro completo de Brecht no Brasil, menciona que boa parte da tarefa consistia 

em organizar textos já traduzidos por outros autores, incumbindo-se de traduzir 

ou de selecionar tradutores para as poucas peças faltantes (CAMPOS 1992:  

218). O círculo de giz caucasiano ficou a seu encargo. E o que justificaria a 

necessidade desta tarefa, se a montagem do TNC com o texto de Bandeira não 

teria escapado ao conhecimento do novo tradutor da peça brechtiana? 

Uma explicação provável é encontrada na resposta à última pergunta da 

entrevista ―À meia distância‖, com o diretor do espetáculo, José Renato, para o 

qual a tradução de Bandeira foi encomendada. Interessado em compreender 

os motivos por que tanto a tradução de um de nossos poetas mais famosos 

quanto a montagem ambiciosa do TNC não são frequentemente abordados na 

produção crítica nacional em torno de Brecht, o entrevistador, Caio Caramico 

Soares, obtém a seguinte resposta: 

 

Não sei, acho que é um problema de organização. Quando 
houve o movimento militar de 64, todos esses bancos de 
memória do Ministério da Educação, numa seção na rua São 
José, no Rio [no endereço onde atualmente fica a Funarte], 
foram arrebentados. Sobrou bem pouca coisa. Eu dei fotos, 
programas e recortes para esse arquivo, e isso tudo 

desapareceu, ninguém sabe mais. (PÉCORA 2002) 
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Interessante pensarmos que é precisamente no ano anterior a esta 

entrevista que Pepê da Mata Machado localiza uma cópia da tradução de 

Bandeira no Museu Lasar Segall, em São Paulo. A partir deste momento, uma 

pesquisa intensiva foi realizada para levantamento de mais material 

relacionado ao texto e à montagem do TNC. O resultado é o lançamento do 

texto pela Cosac Naify em 2002, em edição rica no que diz respeito à qualidade 

gráfica e à presença de material suplementar – fotos do espetáculo do TNC, 

apresentação de Manuel Bandeira que constava no programa da montagem 

(bem como sua tradução do poema ―An die Nachgeborene‖) e texto acerca da 

peça escrito por Roland Barthes. 

Com a iniciativa da editora, a tradução e a montagem são colocadas 

mais uma vez em perspectiva. Mesmo a tradução de Geir Campos, lançada 

anteriormente, ganha a possibilidade de ser lida sob uma nova ótica e, 

colocando as escolhas que marcam ambas em confronto, tornam-se possíveis 

novas leituras do texto brechtiano – ressalta-se, aqui, o aspecto criativo da 

tradução literária, espaço de diversificação de interpretações e de inevitáveis 

manifestações de cunho ideológico. 

Nota-se, por exemplo, que ambos os tradutores se aproximam no que 

diz respeito à proposta, tipicamente moderna, de garantir a acessibilidade do 

texto. Embora o procedimento pareça o único adequado ao lidarmos com a 

obra de Bertolt Brecht, interessado em ampliar o alcance da arte e em garantir 

a circulação de suas peças, sobretudo entre o proletariado, tal não era, de 

acordo com José Renato, o padrão adotado por tradutores menos envolvidos 

com estas propostas, que adaptavam Brecht a suas línguas de modo a 

enquadrá-lo em um registro mais erudito: 

 

Ele teve a preocupação de evitar que o texto parecesse erudito 
demais. As traduções inglesas e francesas de Brecht tinham 
uma certa erudição. Bandeira, ao contrário, buscou que a peça 
ficasse ao alcance do público em geral, sem ser banal ou 
vulgar, mas que evitasse uma erudição vazia. (PÉCORA 2002) 

 

No entanto, não se verifica em Geir Campos, que, além de pioneiro nos 

lançamentos em português dos textos de Brecht, atuava como militante 

comunista, a proposta de amenizar o tom radical de trechos em que o teor 
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político se manifesta de forma combativa. Bandeira, ao contrário, realiza 

esforços conscientes nesse sentido. Tal se nota, por exemplo, quando a 

sentença ―Tod den Faschisten!‖ (BRECHT 1971: 08) é traduzida de forma literal 

por Geir Campos – ―Morte aos fascistas!‖ (BRECHT, GC, 1992: 184) – e de 

modo mais ameno por Manuel Bandeira, que opta pela construção ―Ao diabo 

os fascistas!‖ (BRECHT, MB, 2010: 42), interpretada, pelo leitor ou espectador 

brasileiro, como algo entre o ―deixe pra lá‖ e o ―danem-se os fascistas!‖; ou 

seja, com mais leveza do que a utilização do termo ―morte‖ sugeriria. 

Pode-se observar mais um exemplo da proposta de Bandeira de 

amenizar o teor crítico ao analisarmos o corte que este realiza ao traduzir o 

trecho transcrito abaixo, também retirado do prólogo: 

 

DER ALTE RECHTS unter Gelächter: Wie soll der als 

Beeinflussung gedacht sein, Surab, du Talräuber! Man weiß, 
daß du den Käse nehmen wirst und das Tal auch. Gelächter. 
Alles, was ich von dir verlange, ist eine ehrliche Antwort. 

Schmeckt dir dieser Käse? (BRECHT 1971: 08) 

 

A primeira parte da fala do Velho à direita, que, em uma tradução livre, 

poderia ser ―Como isso pode ser interpretado como suborno, Surab, seu ladrão 

de vale! Já se sabe que você vai ficar com o queijo e com o vale também.‖, é 

simplesmente suprimida na tradução analisada, e ficamos apenas com a 

pergunta final: ―O VELHO à direita Tudo o que eu quero é uma resposta franca: 

você acha bom o queijo?‖ (BRECHT, MB, 2010: 43). Sem o tom agressivo de 

defesa do velho ao verificar que aos olhos do outro grupo ele seria suspeito de 

suborno, amenizam-se as animosidades entre os concorrentes, inserindo-se, 

assim, um tom mais respeitoso na negociação. Como efeito, o corte garante 

que nenhum dos lados seja levado de maneira simplória ao ridículo – projeto 

que, em outros trechos, parece ser também o de Brecht. Sua postura política é 

clara, evidentemente, e se deixa transparecer na narrativa, sobretudo na moral 

do desfecho; ao conferir dignidade à voz das personagens cuja ideologia difere 

da sua, entretanto, aumenta o alcance de sua argumentação e a possibilidade 

de circulação do texto, tornando-se menos distante dos que discordam de seu 

discurso. 
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Pode-se verificar este cuidado na produção textual do original ao 

observarmos, por exemplo, as intervenções do Perito, nas quais, embora seja 

visível o tom favorável ao grupo da esquerda, percebe-se a temperança 

daquele que exerce a função de mediador. Na citação abaixo, seu 

posicionamento neutraliza o ridículo a que o grupo da esquerda submete, com 

risadas, uma fala do Velho à direita (nos dois próximos trechos, a tradução de 

Bandeira não apresenta alterações de cunho ideológico, por isso serão citados 

sem apresentação do cotejo com o texto alemão): 

 

O PERITO Não te zangues se eles riem, no fundo te 
compreendem muito bem. Camaradas, por que se gosta da 
terra? A razão é esta: nela o pão tem melhor sabor, o céu é 
mais alto, o ar mais vivo e perfumado, nela a voz soa melhor, 
<o chão facilita a marcha>. Não é fato? (BRECHT, MB, 2010: 

44) 

 

Ou seja, é notável o cuidado em não invalidar o discurso do outro, 

apresentando-o como plausível e provido de sentido mesmo àquele que toma 

outra atitude – que, mesmo compartilhando os sentimentos, sobrepõe a estes a 

racionalidade, imprescindível ao momento de reconstrução no qual se 

desenrola o enredo: 

 

CAMPONESA à esquerda Nossa ideia então era que os 
nossos soldados, os nossos maridos e os de vocês, pudessem 

voltar a um país ainda mais fértil do que antes. 

MOÇA TRATORISTA Como disse o poeta Maiakóvski: ―O país 
do povo soviético deve ser também o país da razão‖. 
(BRECHT, MB, 2010: 47) 

 

Nesse sentido, constata-se que as medidas tomadas por Manuel 

Bandeira ocorrem tanto no sentido de adequar o texto à época e ao contexto 

cultural em que ocorreria a encenação brasileira quanto no de aprofundar o 

projeto brechtiano. Vale lembrar, também, que justamente o prólogo teria 

impossibilitado a montagem cinco anos antes da iniciativa de dirigi-lo ter sido 

tomada por José Renato. Nesse sentido, a suavização do teor combativo das 

manifestações ligadas à política parece ser solicitação que se antecipa às 
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escolhas pessoais do tradutor, configurando-se como medida obrigatória para a 

realização da encenação do TNC. 

Embora as opções de tradução de Manuel Bandeira relacionadas à 

política sejam as primeiras a saltar aos olhos – o que é natural, considerando o 

autor em questão e a época da realização do trabalho –, é evidente que as que 

dizem respeito aos trechos líricos não possuem menor importância para a 

nossa análise. São os poemas presentes na peça, aliás, entoados em sua 

maioria pelos músicos ou pela protagonista Grucha, os trechos que mais 

precisamente parecem justificar a escolha de um de nossos mais importantes 

poetas para realizar a tradução. 

A lírica, e não apenas a vinculação ao modernismo, aproxima as 

produções de Brecht e de Bandeira. Afinal, se à primeira vista a imagem do 

dramaturgo alemão é relacionada a uma linguagem em prosa, notável no que 

diz respeito a desvios da norma culta de seu idioma, não se pode esquecer do 

seu reconhecimento por elaborar as letras de algumas das mais célebres 

canções do século XX1. 

Em O círculo de giz caucasiano, o modo de elaboração das vozes líricas 

sinaliza seu modo de participação na peça. A estrutura dos versos surge-nos 

como componente dotado de significação e rapidamente constata-se que é por 

meio destes que veremos duas dimensões diametralmente opostas do 

acontecimento cênico. 

De um lado, nossa protagonista, com suas canções, irá continuamente 

expor sentimentos, preocupações e ímpetos que a conduzirão trama afora. Ou 

seja, suas manifestações dizem respeito ao seu mundo interior e a sua 

atuação, justificada de si para si. Por meio de seus poemas se expressa uma 

visão menos global dos eventos que perpassam a peça, e a beleza desta lírica, 

ao modo da produção bandeiriana, está na valorização atribuída ao ―pequeno‖, 

aos detalhes e à humildade da personagem que os entoa. Para a vinculação a 

estas características, os versos da protagonista são curtos e ritmados, com 

                                                             
1
 Sylvia Tamie Anan, em seu artigo ―Influências alemãs na poesia bandeiriana: o teatro de 

Brecht‖, menciona, por exemplo, o caso de Mackie Messer, música que compõe o repertório da 
Ópera dos três vinténs. Sua repercussão resulta na gravação da versão em inglês, intitulada 
Mack the Knife, realizada por ninguém menos do que Frank Sinatra. 
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alternância, conforme aponta Sylvia Tamie Anan, de dois e três acentos 

(ANAN, 2010), opção que possui equivalência formal com a nossa redondilha 

menor. Atento a essa característica, que faz com que os versos nos remetam a 

canções de roda e a outras manifestações populares, Bandeira utiliza a 

redondilha em sua tradução: 

 

 
GRUSCHE 
Da dich keiner nehmen will 
Muß nun ich dich nehmen 
Mußt dich, da kein andrer war 
Schwarzer Tagen im magern Jahr 
Halt mit mir bequemen. 

 
Weil ich dich zu lang geschleppt 
Und mit wunden Füßen 
Weil die Milch so teuer war 
Wurdest du mir lieb. 
(Wollt dir nicht mehr missen.) 
Werf dein feines Hemdlein weg 
Wickle dich in Lumpen 
Wasche dich und taufe dich 
Mit dem Gletscherwasser. 
(Mußt es überstehen.) (BRECHT, 1971: 
50) 

 

GRUCHA (canta) 
Já que em ninguém encontraste 
Coração amigo, 
Tens que, à falta de outro amparo, 
Te arranjar comigo. 
 
Porque, ao peito carregando-te, 
Dias e dias, nas pedras 
Da estrada os pés me feri, 
Porque o leito era tão caro, 
Fiquei gostando de ti, 
Não posso passar sem ti. 
Tira a camisinha fina, 
Veste este trapo, lavar 
Te vou e te batizar 
Na água gelada do rio, 
Meu lindo! Tens que aguentar. 
(BRECHT, MB, 2010: 09) 

 

Observa-se, no trecho retirado do texto em alemão, precisamente a 

alternância do número de tônicas por linha poética apontada por Anan. Quanto 

à tradução de Bandeira, nota-se, à primeira estrofe, uma alternância na qual 

um verso em redondilha maior é seguido por um em redondilha menor. Na 

segunda estrofe, prevalece a redondilha maior, embora quatro versos não 

atendam a este padrão – irregularidade que convém ao tom popular da voz em 

questão e à escola moderna, na qual tanto a produção de Brecht quanto a de 

Bandeira se inserem. Nota-se, ainda, no que diz respeito a opções de tradução, 

que Bandeira abandona por vezes o projeto de ser semanticamente ―fiel‖ ao 

original para obter, assim, maior proximidade formal e estilística ao texto 

brechtiano. Não há, por exemplo, considerando apenas o trecho citado, 

nenhuma correspondência semântica ao termo ―Coração amigo‖, do segundo 

verso, e nem ao ―Meu lindo!‖, do décimo quinto, na versão alemã da canção. O 
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carinho que subsiste às dificuldades, entretanto, é perceptível a cada verso, 

bem como a perseverança da protagonista. 

A lírica dos músicos e do recitante, por sua vez, apontará ao leitor e ao 

espectador mais aspectos do que aqueles que podem ser imediatamente 

vislumbrados por meio da ação dramática. Ao prólogo, ouvimos, pela voz de 

uma personagem, que ―Todas as discussões devem ser racionadas, o fumo 

está racionado e a discussão também‖ (BRECHT, MB, 2010: 42). Parece ser 

nesse sentido que a voz do recitante e dos músicos contribui com a nossa 

compreensão do todo ficcional. As contextualizações necessárias ao início da 

ação dramática, as motivações de algumas personagens, a apresentação 

breve dos eventos abrigados pelos saltos temporais da peça e as 

circunstâncias históricas e sociais que se desenrolam para além do olhar do 

espectador chegam até nós somente por meio destes cantos, que podem fazê-

lo de maneira mais breve do que as possibilitadas exclusivamente por diálogos. 

Ou seja, trata-se de vozes que extrapolam os limites de uma individualidade; 

nesse sentido, expressando a maior complexidade do discurso, os versos que 

compõem a lírica do músico e dos recitantes são em geral mais longos, sendo 

também menos constantes no que diz respeito à quantia de tônicas ou de 

sílabas poéticas – a extensão e a formalidade dos termos são as peças 

fundamentais à obtenção de seus efeitos. Pode-se verificar que Bandeira, em 

sua tradução, manteve essas diretrizes para a elaboração lírica que parte da 

voz destas personagens: 

 

DER SÄNGER 
Die Stadt liegt stille, aber warum gibt es [Bewaffnete? 
Der Palast des Gouverneurs liegt friedlich 
Aber warum ist er eine Festung? (BRECHT, 1971: 20) 
 
RECITANTE 
Toda a cidade está silenciosa, mas por que os [soldados 
armados? 
No palácio do Governador, tudo está em paz, 
Mas então por que trincheiras? (BRECHT, MB, 2010: 58) 

 

Os polos líricos opostos – as manifestações de Grucha, que se articulam 

a partir de suas percepções, e as dos recitantes, que têm acesso tanto às 

percepções individuais de outras personagens quanto à totalidade do quadro 
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social e histórico – constituem direcionamentos imprescindíveis ao leitor e ao 

espectador frente aos acontecimentos dramáticos. É em formato lírico, 

inclusive, que nos é posto, de maneira direta ao fim da peça, o ensinamento 

moral que a trama abriga – o de que as coisas devem caber aos que sabem 

fazê-las melhor. Nesse sentido, a realização da tradução por um poeta parece 

ser escolha muito acertada. Pesaram, também, a favor desta opção, a 

experiência de Bandeira como tradutor de teatro e o projeto nacional de 

entregar os textos de dramaturgos estrangeiros de maior peso literário a 

escritores em ascensão – uma reação à forma de lidar com a tradução de 

textos dramáticos no início do século XX: 

 

Às vésperas da Revolução Nacionalista de 1930, Joracy 
Camargo afirmava que o escritor brasileiro vivia desanimado 
pelas dificuldades criadas com a barreira das traduções e as 
―adaptações‖. Chamava-as de processo cômodo de ganhar 
dinheiro que afasta dos cartazes os verdadeiros escritores, 
substituídos por meia dúzia de rapazes que conhecem línguas 
estrangeiras e nem sempre conhecem a nossa. (WYLER, 
2003: 102) 

 

Nos anos de 1960, num processo que teria como objetivo a reversão 

deste quadro e a valorização de peças traduzidas, as companhias passam a 

solicitar o trabalho de escritores como Carlos Drummond de Andrade, Cecília 

Meirelles, Onestaldo Pennafort e, claro, entre outros, Manuel Bandeira, para 

traduzirem textos de dramaturgos como Anouilh, Audiberti, Dumas, Dumas 

Filho, Pirandello, Tennessee Williams e o próprio Brecht (WYLER, 2003: 103). 

A vinculação das encenações a estas figuras relevantes da literatura nacional, 

além de constituir bom método de divulgação das montagens, marca a 

consagração de um movimento perceptível desde fins dos anos de 1930: o 

texto passa a ser encarado, em território nacional, como fundamento da arte 

teatral, contrapondo-se ao teatro para atores que prevalecia até então. Marcam 

essa reviravolta ―a busca de uma nova perspectiva e uma nova conceituação 

para o texto, o respeito à sua poesia‖ (WYLER, 2003: 103). 

O texto como fundamento do acontecimento cênico: se essa 

compreensão já era preconizada por Shakespeare em A tempestade, é apenas 

a partir dos anos 1930 que se instaura no teatro nacional, preparando terreno 
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para o estabelecimento da modernidade em nossos palcos. A palavra que 

funda a ação dramática, entretanto, se elabora com base em pressupostos 

diversos daqueles do texto totalmente lírico ou prosaico – aspectos de 

composição que devem ser levados em consideração durante a tradução de 

peças teatrais. O que caracterizaria esses processos? Em que medida 

Bandeira, que ―tinha mais interesse pela parte poética, literária, e não pela 

teatral‖1, atende às solicitações desta modalidade de tradução? 

Em primeiro lugar é preciso considerar a incompletude do texto 

dramático, cuja realização é efetivada apenas por meio de uma performance. 

Em Translation Studies, Susan Bassnett (2002) menciona a dificuldade em 

compreender esta característica que se verifica entre a crítica especializada em 

tradução – dificuldade que justificaria a negligência a que são submetidos 

textos dramáticos traduzidos, muitas vezes analisados com base nos mesmos 

pressupostos que conduzem o estudo de outros gêneros textuais. 

O sistema linguístico deve ser elaborado em consonância com a função 

que admitirá – e sendo apenas um dos dispositivos acionados para o 

acontecimento cênico, o texto dramático não deve ser encarado como uma 

unidade completa. Bassnett, retomando análise de Anne Ubersfeld, menciona 

que texto e performance não devem ser pensados separadamente: assim 

como em outros itens que compõem uma montagem, como atuação, criação de 

cenário, iluminação, direção e sonorização, se atenderão certos requisitos 

impostos pelo texto, também a elaboração textual deve atender a solicitações 

destes outros componentes. Embora se possa dizer que a palavra escrita funda 

a ação dramática, não se deve interpretá-la como elemento central ao todo 

cênico. Ao atender a certos princípios e vincular-se, assim, organicamente à 

encenação, sem ser visto com supremacia em relação aos outros elementos, o 

texto atinge o estatuto que se espera de um texto dramático. 

Ou seja, não se pode perder de vista, diante da tradução teatral, a 

relação que se estabelece entre as dimensões do texto e as da representação 

– entre as dos signos verbais e as dos não verbais. José Roberto O‘Shea, em 

acordo no que diz respeito à relativização da autonomia do texto teatral, 

                                                             
1
 PÉCORA, José Renato. À meia distância. Folha de São Paulo, São Paulo, 07 jul. 2002. 

Entrevista concedida a Caio Caramico Soares. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs0707200208.htm>. Acesso em: 28 abr. 2013. 
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focaliza o papel do diálogo para pensar o entrecruzamento entre elementos 

linguísticos e extralinguísticos que se verifica em uma encenação. Embora os 

diálogos não sejam imprescindíveis ao teatro, são a matéria de que boa parte 

das peças se constitui e manifestação privilegiada da natureza teatral: 

 

(...) excetuando-se as didascálias, trata-se de uma escritura 
destinada a ser falada, gritada, sussurrada, salmodiada e 
ouvida, uma conversação estilizada que se destina a ser 

representada, um discurso oral a ser enunciado pela voz 
humana em interação. Ou seja, o modo de expressão do 
teatro, conforme aponta Ryngaert, invocando Ezra Pound, ―não 
consiste em palavras, mas em pessoas que se movem em 
cena empregando palavras‖ (O‘SHEA, 2009: 111) 

 

Neste sentido, O‘Shea destaca aquele que considera ser o elemento 

mais importante para a prática da tradução de teatro: a atenção à relação entre 

os emissores e os destinatários que compõem o grupo de personagens. Se, 

em cena, ―falar, enunciar, ouvir e retrucar é atuar; falar, dialogar, é fazer‖ 

(O‘SHEA, 2009: 111); se a palavra que se situa cenicamente é (inter)ação, ―no 

teatro falado a questão do diálogo é exacerbada, precípua, autônoma‖ 

(O‘SHEA, 2009: 112) e, assim, interessa especialmente ao tradutor de teatro 

observar, nos indivíduos que povoam o texto teatral, coordenadas sociais, 

históricas, nacionais, subjetivas etc.: 

 

Há alternância, cooperação? Os personagens interrompem as 
falas uns dos outros? Não se escutam? As respostas a essas 
indagações podem ensejar, precisamente, o entendimento das 
relações de poder entre os personagens, o que, por seu turno, 
pode nortear as escolhas frasais e lexicais feitas pelo tradutor. 
(O‘SHEA, 2009: 112) 

 

Nota-se que Bandeira, neste sentido, mostrou-se tradutor atento. Ao 

longo da leitura de sua versão para O círculo de giz caucasiano, a escolha das 

palavras é muito reveladora no que diz respeito às relações que se 

estabelecem entre as personagens. O clima de concorrência, e não de 

cooperação, entre os dois médicos que atendem Miguel quando a criança 

ainda está sob os cuidados de sua família rica e não de Grucha, por exemplo, é 
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revelado de maneira que evidencia minúcias de uma relação pautada pela 

hipocrisia – boa indicação do tom que pode ser adotado pelos atores: 

 

MULHER DO GOVERNADOR Ele tossiu! Ouviste, Georgi? 
Agressiva, aos dois médicos, dois homens muito dignos, em pé 
atrás do carrinho da criança. Ele tossiu.  

PRIMEIRO MÉDICO ao segundo Posso lembrar-lhe, Niko 

Mikadze, que eu fui contra o banho morno? Um pequeno erro, 
Excelência, quando se dosou a água do banho. 

SEGUNDO MÉDICO igualmente muito cortês Não posso 

absolutamente partilhar o seu ponto de vista, Mikha Loladze, a 
temperatura da água do banho era a indicada pelo nosso caro, 
pelo nosso grande Michiko Oboladze. Antes quero crer que foi 
alguma corrente de ar durante a noite, Excelência. (BRECHT, 
MB, 2010: 54) 

 

Além de se mostrar atento ao trabalho que se deve empreender para 

que os efeitos obtidos pelo texto original ao momento de sua encenação se 

aproximem daqueles que se possam obter ao vertê-lo para outra língua e 

cultura – o que prova ao traduzir a expressão de desespero ―Ogottogottogott‖ 

(uma repetição de ―Oh Deus!‖, se traduzido literalmente) por ―Virgemaria! 

Virgemaria!‖ – Manuel Bandeira é também elogiado por conseguir, mesmo nos 

versos, fazer com que sua tradução seja facilmente comunicada à plateia pelos 

atores e pelas atrizes (PÉCORA, 2002). Uma conquista facilitada pela proposta 

moderna, da qual partilhava nosso poeta, de inserir, na literatura, registros mais 

coloquiais, que se aproximem da fala. 

Se pensarmos, enfim, que a tradução adequada para o texto teatral é 

aquela que se empreende de forma colaborativa, contendo em si indicações 

que auxiliem no desenvolvimento de mais dimensões da totalidade cênica, O 

círculo de giz caucasiano de Manuel Bandeira se mostra como um bom 

exemplo desta realização. Articulando, em sua tradução, cuidados necessários 

para evitar a censura e outras complicações políticas, o poeta conseguiu fazê-

lo mantendo a força da lírica brechtiana. Quanto ao contexto social e cultural do 

público-alvo, a consideração do tradutor a este respeito superou o uso de 

palavras adequadas, lançando, também, à companhia responsável pela 



Semana de Letras UFPR                   Volume  2               Trabalhos Completos 

Ano 2013  

KLEINE 

 184 

montagem – o TNC – indícios fundamentais à composição da tessitura 

dramática. 
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Triste Bahia – análise da intertextualidade presente na 

música de Caetano Veloso 

 

 

Wagner Barbosa 

 

 

Introdução 

 

O objetivo do trabalho é identificar e analisar as referências utilizadas 

pelo músico Caetano Veloso para compor ―Triste Bahia‖. Será verificada a força 

das influências utilizadas na letra para realçar a mensagem da música. 

Ela se encontra no Disco ―Transa‖ de 1972, gravado em Londres. O 

contexto de gravação era de exílio (1969-1972) por conta da Ditadura Militar 

Brasileira (1964-1985). Foi o segundo vinil lançado em Londres por Caetano. 

A música ―Triste Bahia‖ é um ótimo exemplo para se discutir conceitos 

ligados à intertextualidade. Nesse trabalho pretendo apontar elementos para 

essa discussão, levando em conta estudos de Mikhail Bakhtin (2009) e 

Tiphaine Samoyault (2008). 

 

Triste Bahia 1972, (Caetano Veloso) 

Triste Bahia, oh, quão dessemelhante… 

Estás e estou do nosso antigo estado 

Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado 

Rico te vejo eu, já tu a mim abundante 

Triste Bahia, oh, quão dessemelhante 

A ti tocou-te a máquina mercante 

Quem tua larga barra tem entrado 

A mim vem me trocando e tem trocado 

Tanto negócio e tanto negociante 

 

Triste, oh, quão dessemelhante, triste 

Pastinha já foi à África 
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Pastinha já foi à África 

Pra mostrar capoeira do Brasil 

Eu já vivo tão cansado 

De viver aqui na Terra 

 

Minha mãe, eu vou pra lua 

Eu mais a minha mulher 

Vamos fazer um ranchinho 

Tudo feito de sapê, minha mãe eu vou pra lua 

E seja o que Deus quiser 

 

Triste, oh, quão dessemelhante 

ê, ô, galo canta 

O galo cantou, camará 

ê, cocorocô, ê cocorocô, camará 

ê, vamo-nos embora, ê vamo-nos embora camará 

ê, pelo mundo afora, ê pelo mundo afora camará 

ê, triste Bahia, ê, triste Bahia, camará 

Bandeira branca enfiada em pau forte… 

 

Afoxé leî, leî, leô… 

Bandeira branca, bandeira branca enfiada em pau forte… 

O vapor da cachoeira não navega mais no mar… 

Triste Recôncavo, oh, quão dessemelhante 

Maria pé no mato é hora… 

Arriba a saia e vamo-nos embora… 

Pé dentro, pé fora, quem tiver pé pequeno vai embora… 

 

Oh, virgem mãe puríssima… 

Bandeira branca enfiada em pau forte… 

Trago no peito a estrela do norte 

Bandeira branca enfiada em pau forte… 

Bandeira…1 

 

                                                             
1
 www.caetanoveloso.com.br 
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Na música acima existe um vasto número de referências. Seja do poema 

Triste Bahia (ou ―À cidade da Bahia‖) de Gregório de Matos, uma referência ao 

capoeirista baiano Pastinha, cantigas tradicionais, ponto de candomblé, canção 

de capoeira, música de Dorival Caymmi, e fragmento de canto da Igreja 

Católica, entre outros. 

Comecemos analisando o que é mais marcante na música. A primeira 

estrofe é a junção das duas primeiras estrofes do poema de Gregório de 

Matos. 

 

À cidade da Bahia” (soneto), Gregório de Mattos 

Triste Bahia! Oh quão dessemelhante 

Estás, e estou do nosso antigo estado! 

Pobre te vejo a ti, tu a mi empenhado, 

Rica te vejo eu já, tu a mi abundante. 

 

A ti tocou-te a máquina mercante, 

Que em tua larga barra tem entrado, 

A mim foi-me trocando, e tem trocado 

Tanto negócio, e tanto negociante. 

 

Deste em dar tanto açúcar excelente 

Pelas drogas inúteis, que abelhuda 

Simples aceitas do sagaz Brichote. 

 

Oh se quisera Deus, que de repente 

Um dia amanheceras tão sisuda 

Que fora de algodão o teu capote!2 

                                                             
2WISNIK, José Miguel (org.). Poemas Escolhidos (Gregório de Matos). São Paulo: Cultrix, 
1976. P. 44 
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Nesse soneto o Eu Lírico fala com a cidade da Bahia, personagem 

personificada. O Eu lírico, nas duas primeiras estrofes, se espelha na cidade, 

que antes era rica e abundante e que agora se torna lugar pobre e triste, por 

conta da ambição dos comerciantes. Motivada por essa decadência da cidade, 

o Eu lírico também se encontra minimizado, dilacerado. 

Em consequência desse ―roubo‖ às riquezas da Bahia o Eu lírico, nos 

terceiro e quarto versos, pede a um terceiro personagem, Deus, que puna a 

cidade pelos seus erros mercantis. O Eu lírico torce que um dia acorde a Bahia 

vestida de simples algodão, por causa de sua ingenuidade. 

O soneto traz as tradicionais marcas do Barroco: Contradição entre os 

termos riqueza e pobreza; exaltação da cidade e o pedido que se torne 

miserável; religiosidade no pedido a Deus, para que castigue a cidade 

(vingança pela cidade ter feito dele também um ser desprezível). 

Por que Caetano utilizaria esses versos barrocos como parte de sua 

música? Várias são as possibilidades de análise. 

Primeiramente, pode-se dizer que a Bahia de Gregório estava sendo 

usurpada de suas riquezas pelos mercadores estrangeiros (por conta da 

abertura dos portos do Brasil em 1808 e acordos bilaterais com a Inglaterra). O 

Brasil de Caetano também estava sendo aviltado pela Ditadura Militar. Da 

mesma forma como dizem Chico Buarque e Francis Hime na música ―Vai 

Passar‖. 

 

Dormia 

A nossa pátria mãe tão distraída 

Sem perceber que era subtraída 

Em tenebrosas transações3 

 

Uma segunda análise é a comparação de Gregório e Caetano. Ambos 

não concordavam com as transformações implementadas pelos governos 

vigentes e utilizaram sua arte para denunciá-las. Da mesma forma os dois 

foram expulsos de seus países. Gregório foi deportado para Angola, onde 

                                                             
3http://chiconaditadura.blogspot.com.br/2009/09/vai-passar.html 

http://chiconaditadura.blogspot.com.br/2009/09/vai-passar.html
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contraiu febre, voltando depois ao Recife, onde morre sem retornar à Bahia. 

Veloso é expulso para a Inglaterra, de onde não sabe se vai voltar. Como 

Gregório, pode ele também morrer no exílio. 

Os versos de Gregório de Matos compõem o início da música, mas um 

verso parafraseado é encontrado em vários momentos da letra: No primeiro 

verso da segunda estrofe, primeiro e sétimo verso da quarta estrofe e quarto 

verso da quinta estrofe. Apesar das outras referências encontradas na música, 

são os versos de Gregório que dão o mote principal. 

Abaixo, o segundo, terceiro e quarto versos da segunda estrofe: 

 

Pastinha já foi à África 

Pastinha já foi à África 

Pra mostrar capoeira do Brasil 

 

No trecho, Caetano faz referência a uma manifestação cultural brasileira 

(principalmente baiana), a capoeira. Cita importante personagem, Mestre 

Pastinha (1889-1981). Pastinha aprendeu capoeira com ex-escravos e 

desenvolveu método de ensino da arte que foi importante ação para difusão da 

capoeira. 

Quais seriam os motivos para Caetano incluí-lo como referência em sua 

obra? Um dos motivos certamente é para ir compondo o ambiente baiano. 

Primeiro com uma referência mais antiga, Gregório, e agora com citação do 

contexto da composição da música. 

Além disso, na citação acima, ele diz que Pastinha foi à África mostrar 

capoeira do Brasil. O que é a capoeira, senão uma releitura de uma 

manifestação claramente africana? Observa-se que Pastinha faz um processo 

antropofágico (tão importante no modernismo e no tropicalismo). Alimentou-se 

da cultura africana, digeriu-a, incorporou-a como parte de sua própria essência 

e devolveu algo novo. Longe de ser uma cópia é uma releitura adaptada à nova 

realidade. Em toda a música Caetano utiliza esse processo: digestão das 

referências, compondo algo novo. Apesar de na época o movimento 

Tropicalista não mais existir, suas influências são ainda muito fortes em 

Caetano. 
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Outra observação ao trecho sobre Mestre Pastinha é a fuga. O 

movimento de ir à África pode ser entendido como a saída do local de origem, 

o abandono do lugar querido. Esse sentimento será observado em toda letra da 

música. Isso reforça o sentimento de Caetano, de exílio. 

Curiosamente, em ―A Morte e a Morte de Quincas Berro Dágua‖, do 

escritor baiano Jorge Amado, Mestre Pastinha aparece como um dos melhores 

amigos do personagem principal. 

Abaixo, os dois últimos versos da segunda estrofe e toda a terceira 

estrofe: 

 

Eu já vivo tão cansado 

De viver aqui na Terra 

 

Minha mãe, eu vou pra lua 

Eu mais a minha mulher 

Vamos fazer um ranchinho 

Tudo feito de sapê, minha mãe eu vou pra lua 

E seja o que Deus quiser 

 

Um assunto muito forte na década de 1960 era a corrida entre EUA e 

URSS de quem enviava o primeiro homem a pisar na Lua. Os EUA em 1969 

foram vitoriosos através da equipe da Apollo 11, chefiada por Neil Armstrong. 

É de se esperar que esse assunto reverberasse nas artes. Um dos 

exemplos é a música de Luiz de França e Ary Lobo, interpretada por Ary Lobo 

(1930-1980), ―Eu vou pra Lua‖. Segue trecho: 

 

Eu Vou Prá Lua 

Eu vou morar lá 

Sair do meu Sputnik 

Do Campo do Jiquiá4 

 

                                                             
4http://letras.mus.br/ary-lobo/1577503/. Segundo o site http://www.forroemvinil.com/compacto-
duplo-ary-lobo-eu-vou-pra-lua, especializado em discos de forró, no compacto original não 
existe a data, mas a grande probabilidade é que seja do início da década de 60. 

http://letras.mus.br/ary-lobo/1577503/
http://www.forroemvinil.com/compacto-duplo-ary-lobo-eu-vou-pra-lua
http://www.forroemvinil.com/compacto-duplo-ary-lobo-eu-vou-pra-lua
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A música é um forró que fez muito sucesso. Como se viu em outras 

citações de Caetano, é uma musica que trata da fuga. Tanto na obra de Lobo 

como de Caetano os personagens estão fugindo para a Lua, como uma das 

alternativas às dificuldades da vida na Terra. 

Caetano reinterpreta o assunto, dizendo que vai pra Lua. Porém, seu 

ideário é um lugar pacato, um ranchinho feito de sapé. A busca da tranquilidade 

perdida. 

Abaixo, a quarta estrofe: 

 

Triste, oh, quão dessemelhante 

ê, ô, galo canta 

O galo cantou, camará 

ê, cocorocô, ê cocorocô, camará 

ê, vamo-nos embora, ê vamo-nos embora camará 

ê, pelo mundo afora, ê pelo mundo afora camará 

ê, triste Bahia, ê, triste Bahia, camará 

Bandeira branca enfiada em pau forte 

 

A primeira e a penúltima linha são versos de Gregório reconfigurados. 

Elas reforçam a tristeza e a desigualdade da Bahia. Porém, o que fica mais 

forte nesse trecho é um canto de capoeira. Uma das vozes da Bahia, 

certamente muito forte na memória emotiva de Caetano ao lembrar a terra que 

o expulsou. 

O último verso dessa estrofe vai voltar na quinta e sexta estrofes e será 

tratado um pouco mais adiante. 

Na quinta estrofe existe uma riqueza de influências. Cada uma será 

tratada separadamente: 

 

Afoxé leî, leî, leô… 

Bandeira branca, bandeira branca enfiada em pau forte… 

O vapor da cachoeira não navega mais no mar… 

Triste Recôncavo, oh, quão dessemelhante 

Maria pé no mato é hora… 

Arriba a saia e vamo-nos embora… 
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Pé dentro, pé fora, quem tiver pé pequeno vai embora 

No primeiro verso há uma referência ao Afoxé. O termo se remete tanto 

a um ritmo como a um instrumento musical afro descendente, ambos muito 

difundidos na Bahia, ou seja. novamente a lembrança da cultura negra na 

Bahia. 

Porém, é muito claro nesse primeiro verso, inclusive pela entoação 

melódica de Caetano, que a referência mais direta é a Dorival Caymmi. Ele tem 

uma música intitulada ―Afoxé‖, segue trecho: 

 

Afo-xé leí Le-í - ilê-ô 

Afo-xé leí Le-í - ilê-ô 

Afo-xé leí Le-í - ilê-ô 

Afo-xé leí Le-í - ilê-ô. 

O ne---gro 

Está tremendo sem querê 

O negro 

Na batida do a---gogô 

Tá dançando, tá gingando, se virando, se enroscando, 

na batida do agogô5 

 

Dorival Caymmi e João Gilberto provavelmente eram as principais 

influências dos baianos da geração de Caetano, como Maria Bethania, Gilberto 

Gil e Gal Costa. Por essa importância Caymmi é lembrado nessa canção por 

Caetano. 

O terceiro verso ―O vapor da cachoeira não navega mais no mar…‖ 

remete a um importante meio de transporte de pessoas e mercadorias no 

Recôncavo Baiano, região onde se encontra Santo Amaro da Purificação, 

cidade de Caetano Veloso. 

Trata-se de um barco a vapor, inaugurado a 4 de outubro de 1819. O 

barco exerceu sobre o ideário popular grande influência, sendo presença certa 

das cantigas de roda. Pode-se perceber um pouco melhor essa influência no 

trecho transcrito abaixo do site http://jangadabrasil.com.br de agosto de 2000: 

                                                             
5http://letras.mus.br/dorival-caymmi/356561/# 

http://jangadabrasil.com.br/
http://letras.mus.br/dorival-caymmi/356561/
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O vapor de Cachoeira aparece, freqüentemente, no cancioneiro 

popular da Bahia. Nas cantigas de roda, nas rodas de samba, 

nos versos gerais. Dificilmente, na cidade do Salvador ou em 

qualquer parte do Recôncavo, encontramos alguém que não 

houvesse cantado a conhecida quadra: 

 

O vapor de Cachoeira 

Não navega mais no mar 

Bota o remo, toca o buso 

Nós queremos navegar 

 

Tantas referências ao vapor de Cachoeira não são, evidentemente, obra 

do acaso ou necessidade de rima. O barco foi um acontecimento no início de 

sua atividade, e, no decorrer dos tempos, tornou-se alguma coisa de muito 

preciosa na paisagem cultural da Bahia e seu Recôncavo. A barca velha da 

linha de Cachoeira e a barca nova, como bem observou João da Silva Campos, 

estão presentes nas cantigas baianas pelo prestígio que desfrutaram no meio 

da nossa gente. O vapor de Cachoeira, que já deixou de navegar, talvez 

somente para fazer cumprir o vaticínio do povo, expresso na poesia anônima, 

foi um admirável instrumento de progresso nas águas da baía de Todos os 

Santos. Uniu, durante quase século e meio, a metrópole ao sertão. Subindo às 

águas do Paraguaçu, a barca de vapor, sonhada e realizada por Felisberto 

Caldeira Brant Pontes, começou, em 1819, nova fase da história dos 

transportes da Bahia, quiçá no Brasil.6 

Esse trecho faz parte da memória emotiva do compositor. Além disso, no 

contexto da obra, faz referência também a uma viagem, interrompida por faltar 

o Vapor de Cachoeira, mas reconduzida pela vontade de navegar. 

No quarto verso da quinta estrofe observa-se Gregório de Matos 

reconfigurado. Agora é o Recôncavo que está triste. Essa tristeza é pela falta 

                                                             
6http://jangadabrasil.com.br/agosto24/pa24080b.htm 

http://jangadabrasil.com.br/agosto24/pa24080b.htm
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do Vapor de Cachoeira, como dito no verso anterior, mas também pela falta do 

filho, expulso pela ditadura: ―Triste Recôncavo, oh, quão dessemelhante‖ 

Os quinto e sexto versos: ―Maria pé no mato é hora…/ Arriba a saia e 

vamo-nos embora‖, provavelmente fazem parte da memória de Caetano da 

infância passada em Santo Amaro da Purificação. Versos claramente de 

cantigas populares. Porém, não apenas a memória emotiva faz parte da 

escolha da referência, mas também o tema da fuga. 

Também fazendo parte de memória infantil lê-se no último verso da 

estrofe: ―Pé dentro, pé fora, quem tiver pé pequeno vai embora…‖. Na música 

abaixo, ―Samba de Roda‖ de domínio publico, observa-se a referência 

provavelmente utilizada por Caetano. Segue trecho: 

 

pé dentro pé fora 

quem tiver pé pequeno vai embora 

pé dentro pé fora ( Coro) 

quem não for mucama caia fora 

pé dentro pé fora ( Coro) 

quem tiver pé pequeno vai embora7 

 

Essa é uma forte influência na cultura popular da Bahia. Tanto que a 

encontramos na música ―Lavagem da Igreja de Irará‖ do compositor baiano 

Tom Zé: 

 

Na Lavagem minha alma 

Se lava, chora e se salva 

Segunda, lá no Cruzeiro 

Eu me enxugo no sol quente. 

No céu, na porta de espera 

Sinhá Inácia foi louvada 

Vendo os pés de Zé-Tapera 

São Pedro cai na risada. 

 

                                                             
7http://danielpenteado.com.br/plmuzenza7sambaderoda.html 

http://danielpenteado.com.br/plmuzenza7sambaderoda.html
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Pé dentro, pé fora 

Quem tiver pé pequeno 

Vai embora8 

 

Pode-se dizer ainda desse trecho utilizado por Caetano que ele faz uma 

crítica velada à ditadura militar, que mandava para o exílio quem não se 

encaixava nos padrões. Quem não tinha ―pé pequeno‖, ou seja, quem não era 

do mesmo jeito, com os mesmos pensamentos, ia embora. Essa reflexão se 

encaixa perfeitamente com a vida do autor, que foi expulso por não seguir os 

padrões estabelecidos. 

A última estrofe: 

 

Oh, virgem mãe puríssima… 

Bandeira branca enfiada em pau forte… 

Trago no peito a estrela do norte 

Bandeira branca enfiada em pau forte… 

Bandeira 

 

Nessa última estrofe, a referência é ao forte sincretismo religioso. O 

primeiro verso enaltece a ―virgem mãe‖, uma forma de enaltecer a Igreja 

Católica e também a virgindade da mãe de Jesus. 

Na sequência tem-se uma citação da música de candomblé ―Ponto do 

Guerreiro Branco‖ (Domínio Público). Essa música foi gravada por Maria 

Bethania, irmã de Caetano, em 1969. Segue trecho: 

 

Eu disse camarada que eu vinha 

Na sua aldeia camarada um dia 

Oh Deus nos salve essa casa santa 

Oh Deus nos salve espada de guerreiro 

Bandeira branca enfiada em pau forte 

Trago no peito a Estrela do Norte9 

 
                                                             
8
http://letras.mus.br/tom-ze/164891/ 

9
http://www.letradamusica.net/maria-bethania/ponto-do-guerreiro-branco.html 

http://www.letradamusica.net/maria-bethania/ponto-do-guerreiro-branco.html
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Essa religiosidade mista é muito presente na Bahia (e no Brasil como um 

todo). O trecho acima traz essa marca, enquanto se enaltece a virgem mãe, o 

candomblé é cantado. Pode-se ver aí também uma marca de opostos em 

relação à sexualidade. A ―virgem mãe‖ em um verso e a ―bandeira branca 

enfiada em pau forte em outro‖. A virgem e o objeto fálico. Tais referências 

mostram que a contradição está sempre muito presente no Barroco de 

Gregório de Matos. 

 

Conclusão 

 

Em toda letra da música de Caetano Veloso existe um conjunto de textos 

relacionados. Esses textos utilizados por Caetano para compor sua música 

dialogam com sua época e com outros textos. 

Em seus estudos, Mikhail BAKHTIN (2009) diz ser o texto um conjunto 

complexo de outros textos. Sejam textos lidos, escolhidos por opção, sejam 

textos vindos da memória do leitor. 

A música de Caetano apresenta uma riqueza viva muito intensa. Porém, 

para que o leitor/ouvinte compreenda essa amplitude é preciso que venha com 

um conhecimento prévio que lhe permita identificar as referências utilizadas. 

Entretanto, se o leitor/ouvinte não tomar conhecimento dos textos cruzados na 

música, vai ter uma compreensão mais superficial da mensagem. 

Além disso, uma obra de arte pode compreender uma série de outros 

trabalhos, sem ser considerada cópia. Esses limites são tênues e merecem 

atenção especial por parte dos estudiosos do assunto. 
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