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A Velocidade de Fala do Dialeto de Curitiba (PR): um 

Estudo Prosódico Preliminar 

 

Pollianna Milan e Denise Cristina Kluge 

 

Introdução 

Falantes do português brasileiro, como língua materna, costumam mensurar, na 

comparação entre falares do Brasil, que certos dialetos são aparentemente mais rápidos do 

que outros, ou ainda, que fulano de determinada regi~o “parece que est| morrendo” 

quando fala, de tão devagar. Estas constatações que ocorrem em conversas informais sobre 

os diferentes sotaques do nosso país nos dão uma ideia de que dialetos brasileiros têm 

velocidades de fala distintas (além, é claro, de outras tantas características) e que estas 

podem ser percebidas auditivamente. Mas, afinal, o quanto mais rápido e/ou devagar é um 

dialeto em relação a outro?  

Ancorados nessa pergunta, alguns pesquisadores da prosódia brasileira têm se 

debruçado para medir a velocidade de fala (também chamada de taxa de elocução) de 

diferentes dialetos, a fim de quantificá-las. Nosso objetivo vai ao encontro da tarefa destes 

cientistas, ao tentar mensurar quantas sílabas por segundo falam as pessoas do dialeto de 

Curitiba (capital do Paraná). 

MEIRELES e BARBOSA (2009) analisaram a velocidade de fala de quatro locutores 

de São Paulo, capital, e seis de Minas Gerais (dois de Belo Horizonte, dois de Mariana e dois 

de Conselheiro Lafaiete). Eles chegaram à conclusão de que paulistas falam 6,4 sílabas por 

segundo e mineiros 7,5 sílabas por segundo. Os mineiros falaram, em média, 17% mais 

rápido do que os paulistas. Os autores também compararam a velocidade de fala atrelada 

ao gênero. Os homens e as mulheres tiveram, respectivamente, média de 5,8 e 5,2 sílabas 

por segundo, ou seja, os homens falaram, em média, 11,5% mais rápido do que as 

mulheres.  

NUNES (2015) analisou a velocidade de fala de quatro dialetos catarinenses 

(Florianópolis, Blumenau, Chapecó e Lages) e de três sergipanos (Aracaju, Estância e 
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Lagarto). A autora contou com dois informantes – um homem e uma mulher – de cada 

cidade. O falar de Santa Catarina ficou com uma média de 6,75 sílabas por segundo e o de 

Sergipe com uma média de 7,11 sílabas por segundo. As médias das taxas de Santa Catarina 

ficaram divididas da seguinte forma: o falar de Florianópolis com 8,35 sílabas por segundo; 

Lages 6,61; Blumenau 6,20; e Chapecó 5,86.  

As médias das taxas de Sergipe foram as seguintes: Aracaju com 7,65 sílabas por 

segundo; Estância com 6,77; e Lagarto com 6,92. Pelos resultados de Nunes, seguindo a 

comparação feita por Meireles e Barbosa, os sergipanos falam, em média, 5,3% mais rápido 

que os catarinenses. Porém, a comparação entre gêneros não seguiu uma tendência. Em 

Santa Catarina, apenas os homens de Blumenau e de Lages falam mais rápido (15% e 2,5% 

respectivamente) do que elas. Em Sergipe, somente os homens de Lagarto falam mais 

rápido do que as mulheres (2,48%).  

No estudo de NUNES (2015), a média geral para cada estado, de acordo com o 

gênero, aponta o contrário da pesquisa de MEIRELES E BARBOSA (2009): as mulheres de 

Santa Catarina falam, em média, 6% mais rápido do que eles e; em Sergipe, elas falam 10% 

mais rápido do que eles.  

Antes de adentrarmos nas especificações desta pesquisa, porém, é importante 

explicar que adotamos os termos dialeto, falar e variedade como sinônimos, para se referir 

à diversidade da língua em comunidades de fala. BAGNO (2007: 43) afirma que a língua 

varia de um lugar para outro, assim, é possível investigar, por exemplo, “a fala 

característica das diferentes regiões brasileiras, de diferentes estados, e de diferentes áreas 

geogr|ficas dentro de um mesmo estado”, a chamada variaç~o diatópica. De acordo com o 

autor, o termo dialeto é usado há muitos séculos, desde a Grécia antiga, para designar o 

modo característico de uso da língua num determinado lugar. “Muitos linguistas empregam 

o termo dialeto para designar o que a Sociolinguística prefere chamar de variedade” 

(BAGNO 2007: 47, 48).  

 

Taxa de elocução (ou velocidade de fala) 

 A duração é um dos parâmetros acústicos utilizados nos estudos prosódicos e é 

classificada com um suprassegmento. Para entender o que é este termo, é preciso passar, 
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primeiramente, pela noção de segmento. O termo segmental, de acordo com CRYSTAL 

(1969: 49), se refere a “traços que claramente seguem uns aos outros no fluir do enunciado. 

Aqueles que se estendem através de uma série de vários agrupamentos segmentais são os 

suprassegmentais”.  

 Os aspectos suprassegmentais, como a intensidade, a duração, o acento, o ritmo, 

entre outros, por se estenderem para além de vogais e consoantes, só podem ser descritos, 

então, relacionados a estes elementos segmentais. Por isso não é errado afirmar que há 

uma relação mútua entre ambos. CAGLIARI (1992: 149) resume essa interdependência 

dizendo que “a fala n~o pode prescindir dos elementos suprassegmentais, assim como dos 

fonemas. Esses caracterizam os itens lexicais e aqueles marcam estruturas e acrescentam 

significados sem a necessidade de lexicalizá-los”.  

 Como, nesta pesquisa, nos interessa particularmente o estudo do suprassegmento 

duração, vejamos mais a respeito deste parâmetro.  

 A duração se refere ao tempo gasto para produzir a fala, também definida como a 

diferença de tempo entre dois eventos (BARBOSA 1999: 23). Ela pode ser chamada ainda 

de comprimento (length) e quantidade (na percepção auditiva) e costuma ser medida em 

segundos (s) ou milissegundos (ms). Em línguas como o inglês, a duração costuma ser o 

segundo traço acústico mais importante (depois da frequência fundamental), porque é 

responsável pelo nível acentual das palavras. LADEFOGED e JOHNSON (2006: 251) 

explicam que é graças à duração também que palavras em inglês como week (semana) 

[wik] e weak (fraco) [wi:k] são distinguidas, ou seja, ambas são ditas no mesmo tom, mas 

um dos aspectos que as diferencia é a duraç~o alongada da vogal “i” na palavra “fraco”. Os 

autores supracitados dizem ainda que “uma maneira de descrever o ritmo (de uma língua) 

é considerar quanta variaç~o de comprimento ocorre dentro de uma frase” (LADEFOGED e 

JOHNSON 2006: 251).  

 A velocidade da fala, por sua vez, é obtida pela análise da duração de sílabas ou 

vogais em um enunciado, parâmetro este chamado também de taxa de elocução.  

 Segundo CRYSTAL (2008: 159), a “duraç~o de um enunciado vai depender da 

velocidade de fala, da qualidade (característica dos traços) do segmento de fala e de como 

se d| o encadeamento de unidades menores.” Segmentos nasais ou voc|licos, por exemplo, 
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podem ter influência na duração de segmentos vizinhos, por isso é desejado que este 

parâmetro seja avaliado por seu valor relativo (ou normalizado). 

 Como nos interessa, neste estudo, comparar nossos dados com outros estudos sobre 

taxas de elocução do PB, tivemos de recorrer a uma outra frente de pesquisa para poder 

organizar nossos dados a ponto de serem comparáveis. 

 No projeto Atlas Multimídia Prosódico do Espaço Românico do Português 

(doravante Amper-Por), do qual esta pesquisa é filiada, acredita-se que são as vogais que 

dão o ritmo da fala, por isso, a segmentação dos enunciados (ou seja, a separação de cada 

sílaba) é feita apenas nas vogais e, assim, obtém-se, por meio de scripts do projeto, a 

duração de cada vogal no enunciado.   

 Porém, outros estudos do português brasileiro (doravante PB) que podem ser 

comparáveis ao nosso, utilizam uma linha de pesquisa distinta, por isso tivemos de nos 

adaptar a fim de equiparar os dados.  

 Esta outra linha de pesquisa acredita ser importante manter também as consoantes 

na análise da velocidade de fala. Esta interpretação é baseada no Inter-Perceptual-Center 

Group (IPCG), em português traduzido como Grupo Inter-Perceptual-Center ou GIPC. 

Barbosa é um dos idealizadores deste grupo no Brasil. O autor propôs a análise da duração 

da fala a partir de dois osciladores: o acentual, que estrutura as proeminências frasais, e o 

silábico, que organiza a sequenciação do fluxo da fala em torno de unidades delimitadas a 

partir do onset vocálico até o onset vocálico seguinte e que compreende a vogal e todos os 

segmentos consonantais que seguem a unidade VV.  

 

Devido ao fato de o onset vocálico ser o point d’ancrage por excelência para a 
percepção ou a produção da ritmicidade, segundo os estudos em torno das noções 
de isocronismo e perceptual-center (Marcus 1981; Morton et al 1976) – que 
representa o evento acústico singular que seria usado pelos auditores para alinhar 
estímulos sonoros e perceber o isocronismo da fala –, essa unidade foi denominada 
grupo inter-perceptual-center ou GIPC. O GIPC é, então, composto pela rima de uma 
sílaba e o ataque da sílaba seguinte, quando este é presente (BARBOSA, 1999, 
p.32). 

 

Este modelo, segundo o autor, apresenta um mecanismo de especificação do 

controle da taxa de elocução que permite simular as variações encontradas na fala. Ou seja, 

o GIPC considera que a melhor unidade prosódica para caracterizar a taxa de elocução, por 
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exemplo, não é a sílaba em si, mas sim uma outra unidade, delimitada por dois onsets 

vocálicos consecutivos. O modelo propõe, então, analisar a velocidade de fala a partir do 

cálculo da duração do onset da primeira vogal até o onset da segunda vogal do enunciado e 

assim por diante (por isso chamado de VV ou V2V), considerando, desta maneira, as 

consoantes existentes entre as vogais. 

 Para, então, adaptar o nosso corpus (segmentado apenas em vogais) ao modelo VV, 

recorremos ao pesquisador Rilliard, que conseguiu recalcular a duração das sílabas dos 

nossos enunciados através de um script. Rilliard, na ocasião, explicou que isso seria 

possível de ser feito porque, quando segmentamos apenas as vogais, de alguma forma 

também delimitamos o onset de cada vogal (mesmo que isoladamente). Por isso, o autor 

conseguiu recalcular a duração entre os onsets das vogais (e não mais apenas de uma vogal 

por vez), conforme explicitado na FIGURA 01.  
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 A partir da duração da sílaba média das unidades VV conseguimos calcular a taxa de 

elocução. Como ela é o inverso da duração média da sílaba (neste caso VV), obtém-se a taxa 

pelo seguinte cálculo matemático: 1/duração da sílaba média (1 dividido pela duração da 

sílaba média de cada informante). Como gostaríamos de ter a duração das sílabas em 

segundos (e não em milissegundos), multiplicamos o resultado por 1.000. Desta maneira, 

temos a velocidade normalizada. 

 Foi a partir destas adaptações que conseguimos chegar às taxas de elocução dos 

curitibanos e, assim, compará-las às taxas de outros estudos que segmentaram os 

enunciados a partir da linha do GIPC. 
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Metodologia do experimento 

 Para analisar a velocidade de fala, além das adaptações de segmentação descritas na 

seção anterior, contamos, antes disso, com dois informantes que gravaram sentenças para 

que pudéssemos extrair a duração dos segmentos. A metodologia para a obtenção deste 

corpus seguiu as definições propostas pelo projeto Amper-Por, do qual esta pesquisa faz 

parte. 

 Os informantes gravaram dois tipos de modalidade: declarativas neutras (quando o 

locutor afirma algo, sem intenções, sem ironia, por exemplo) e interrogativas totais (que 

comportam resposta sim/não).  

 Contamos com dois informantes (número mínimo exigido pelo projeto): um do sexo 

masculino e um do sexo feminino. Ambos nasceram e sempre viveram em Curitiba e se 

reconhecem como falantes deste dialeto, com grau de escolaridade ensino médio completo. 

Ele tinha, na época da gravação, 24 anos e, ela, 23 anos. Em relação à duração, calculamos a 

taxa de elocução do informante masculino e feminino separadamente e, depois, fizemos 

uma média para conseguir a taxa do falar curitibano. Os dados foram gravados no mês de 

março de 2014. 

 Para gravar os falantes, eles foram conduzidos (em dias separados) a uma cabine 

com tratamento acústico disponível na Universidade Federal do Paraná e ali 

permaneceram com a companhia da pesquisadora. As falas foram gravadas com microfone 

do tipo headfone, acoplado a um gravador profissional da marca Zoom H4n. Este gravador 

foi configurado para captar a voz dos falantes em plug in e em phanton 48v. Os dados foram 

gravados em taxa de amostragem de 44.100 Hz, porém, esta taxa foi reamostrada para 

16.000 Hz porque este é o valor de amostragem aceito pelo script Amper-Por.  

 Antes de começar as gravações, os informantes participaram de um teste de 

familiarização. Este teste foi montado em Power Point para que os informantes 

conhecessem os personagens (Renato, pássaro, bisavô), suas características (nadador, 

pateta, bêbado) e de que localidade poderiam ser (Mônaco, Veneza, Salvador). Também foi 

explicado a eles que a imagem do coraç~o simbolizava o verbo “gosta”. Em seguida, os 

informantes visualizaram alguns slides montados com os personagens, suas características 
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e o verbo para que pudessem treinar como deveriam dizer os enunciados. Resumimos 

todos estes procedimentos no QUADRO 01: 

 

 

 

Depois do teste de familiarização, começamos oficialmente a gravação das 66 frases 

que precisam ser elaboradas após os informantes visualizarem cada um dos 66 slides do 

Power Point com as figuras que formam os enunciados. Este tipo de gravação tem a 

intenção de fazer com que os informantes formulem as frases mentalmente e as digam, 

evitando, assim, a situação de leitura. Depois de os informantes estarem familiarizados com 

o teste, começamos as gravações. O Amper-Por exige que o informante repita a mesma 

frase (cada uma das 66) ao menos três vezes para que, depois, possa ser feita uma média 

destas três sentenças (minimizando, assim, problemas pontuais em alguma destas 

repetições, como pausa prolongada, hesitações, uma fala que não soa natural, entre outros).  

 Depois das gravações, fizemos a segmentação de cada um dos enunciados apenas 

marcando as vogais, no programa Praat: segmentação esta que, posteriormente, foi 

modificada conforme explicado na seção anterior, a fins de comparação com outros 

estudos. 

Para a análise dos dados de duração, foram consideradas 4.896 produções de 

unidades VV (66 enunciados inteiros com unidades VV que variam de 10 a 13 cada x 3 

repetições x 2 informantes). 

 

Resultados 
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O informante feminino curitibano ficou com taxa de elocução de 6,89 sílabas por 

segundo e o informante masculino curitibano com 7,46 sílabas por segundo. A diferença de 

velocidade de fala do homem para a mulher pode seguir uma tendência já apontada por 

MEIRELES e BARBOSA (2009), de que eles costumam falar mais rápido do que elas. Os 

curitibanos homens, então, tendem a falar 8,27% mais rápido que as mulheres curitibanas. 

Nesta mesma comparação, Meireles e Barbosa concluíram que os homens (mineiros e 

paulistas) falavam 11,5% mais rápido que as mulheres.  

Contudo, a velocidade de fala com relação ao gênero precisa ser melhor investigada, 

já que NUNES (2015) teve dados opostos aos encontrados por nós e por MEIRELES E 

BARBOSA (2009). No estudo de Nunes, são as mulheres catarinenses e sergipanas que 

falam, em média, mais rápido do que os homens (6% e 10% respectivamente).  

A taxa de elocução média do falar curitibano foi de 7,17 sílabas por segundo. A 

partir das médias de velocidade de fala dos estudos apresentados aqui e acrescidos ao 

nosso, poderíamos dizer que mineiros são os que falam mais rápido (7,5 sílabas por 

segundo), seguidos dos curitibanos (7,17), dos sergipanos (7,11), dos catarinenses (6,75) e 

dos paulistas (6,4). Porém, como podemos perceber, há uma diferença grande na média das 

taxas de elocução das regiões de Santa Catarina e de Sergipe, justamente pelo fato de a 

autora ter trabalhado com mais cidades e, ainda, pelo fato de os valores médios serem 

bastante distintos de um município para outro, distorcendo um pouco a taxa de elocução 

média catarinense e sergipana.  

 Por isso, dispomos, no QUADRO 02, o resultado das taxas de elocução do nosso 

estudo e dos outros estudos utilizados aqui para fins de comparação, o que permite 

visualizar, sem distorções, a velocidade de fala por municípios (quando possível): 

 

Municípios e/ou estados Taxa de elocução (em sílabas por segundo) 

Minas Gerais  7,5 (sem detalhamento por gênero) 

Curitiba (Paraná) 7,17 (6,89 da mulher e 7,46 do homem) 

São Paulo  6,4 (sem detalhamento por gênero) 
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Florianópolis (Santa Catarina) 8,35 (9,25 da mulher e 7,46 do homem) 

Lages (Santa Catarina) 6,61 (6,13 da mulher e 7,09 do homem) 

Blumenau (Santa Catarina) 6,20 (6,13 da mulher e 6,28 do homem) 

Chapecó (Santa Catarina) 5,86 (6,17 da mulher e 5,55 do homem) 

Aracaju (Sergipe) 7,65 (8,47 da mulher e 6,84 do homem) 

Estância (Sergipe) 6,77 (7,09 da mulher e 6,45 do homem) 

Lagarto (Sergipe) 6,92 (6,84 da mulher e 7,01 do homem) 

 

Considerações finais 

 A possibilidade de mensurar se a taxa de elocução dos curitibanos era maior ou 

menor do que a de outros dialetos só foi possível graças às outras pesquisas citadas neste 

artigo. Por isso salientamos a importância de haver, no Brasil, mais estudos como estes e 

que sigam as mesmas metodologias, para que os dados possam ser comparáveis.  

 Sentimos uma grande necessidade de pesquisar a taxa de elocução de outros falares 

paranaenses para verificar se estas serão muito distintas do falar curitibano e de que 

maneira se diferenciariam (com maior ou menor velocidade). Podemos dizer, em 

comparação aos outros estudos apresentados aqui, que a taxa de elocução pode ser um 

parâmetro acústico que ajuda a distinguir dialetos, porém, precisamos nos aprofundar 

neste tema para ter certeza disso. 
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A influência do dialeto italiano no português falado pelos 

descendentes ítalo-brasileiros: uma análise 

sociolinguística da vogal nasal [ã]. 

 

Dayanne do Nascimento 

 

Introdução 

No decorrer de sua história, o Brasil sofreu grande interferência e mudança com a 

vinda de povos imigrantes. E se hoje o povo brasileiro é o que é, um povo repleto de 

miscigenações e formado pela diversidade dos mais variados povos, certamente foi pela 

mistura dessas etnias que aqui chegaram ao longo dos anos, e criaram um lugar mais 

aconchegante e receptivo, daquele que tinham em seu país de origem.   

Contudo, a vinda desses povos, principalmente alemães e italianos, trouxe consigo 

crenças, hábitos, culturas e línguas próprias, que em contato com o nosso país, resultaram 

em mudanças significativas para o Brasil. Mudanças que podem ser percebidas até hoje, 

sobretudo na região sul, onde esses traços são fortemente marcados, nos mais variados 

aspectos sociais, culturais e no uso da língua portuguesa.   

Observando tais características e variações linguísticas trazidas para a língua 

portuguesa, através desses imigrantes, é que esse estudo propõe apresentar uma análise no 

português falado hoje pelos descendentes ítalo-brasileiros. Dessa forma, a problemática 

que se apresenta é: se com o passar das gerações, ainda é possível observar aspectos 

fonéticos influentes da língua falada pelos imigrantes italianos? Se há influência, mais 

especificamente, na variação fonética da vogal nasal [ã], principalmente em sílabas tônicas, 

por exemplo, em palavras como: “moranga”, “canto”, “banana”, entre outras.  

Justifica-se esse interesse, pela percepção, que antigamente, em muitas famílias 

descendentes de imigrantes italianos, era comum que no seio familiar, os filhos 

aprendessem como primeira língua um dialeto italiano e só ao ter contato com o meio 
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escolar, é que havia a preocupação ou a obrigação, que as crianças aprendessem a falar o 

português.  

Entre os objetivos que se pode destacar desse estudo, está a identificação se os 

descentes de imigrantes italianos, de diferentes gerações familiares, ainda conservam 

variações na fala da língua portuguesa, por influência de dialetos italianos.Para isso, 

aplicou-se um questionário, envolvendo descendentes de imigrantes italianos, pertencentes 

a terceira, quarta e quinta gerações, de famílias ítalo-brasileiras.   

A aplicação desta pesquisa se deu aos descendentes de imigrantes italianos, que 

habitam a comunidade de São Caetano, no interior do município de São Lourenço do Oeste, 

localizada na região oeste de Santa Catarina. Essa comunidade foi escolhida porque sua 

característica é ter sido colonizada, principalmente, por descendentes de imigrantes 

italianos.  

Além da aplicação do questionário, esse estudo se apoia na consulta de referências 

bibliográficas, de diferentes autores, ligados aos estudos da área da fonética em 

comunidades de descendentes de imigrantes italianos. Bem como, em obras relacionadas a 

estudos do campo da fonética do português e da língua italiana. 

 

Os dialetos e a imigração italiana no oeste de Santa Catarina 

Apesar desse estudo estar centralizado na região oeste de Santa Catarina. Antes de 

iniciarmos as reflexões, considera-se importante voltar no tempo alguns anos. Afinal, a 

história desse povo, não está separada dos demais imigrantes que chegaram ao Rio Grande 

do Sul. 

De acordo com Frosi e Mioranza (1975), em 1870, quando o governo imperial do 

Brasil decidiu povoar as terras da região sul, a notícia agradou aos moradores das regiões 

vêneto-lombardo-trentinas da Itália. Nesta época, o país italiano não vivia o seu melhor 

momento econômico e político. Ao seu povo, então, não restou outra alternativa, senão a de 

deixar sua pátria e partir em busca de uma melhor.  

A chegada dos imigrantes italianos, ao solo rio-grandense, iniciou-se a partir de 

1875. Contudo, além do Rio Grande do Sul, os imigrantes italianos também se 
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estabeleceram em outros estados da federação brasileira, como: Espírito Santo, Minas 

Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. 

Aqui é importante fazer um parêntesis, quanto a imigração italiana no estado de 

Santa Catarina. De acordo com site www.santacatarinabrasil.com.br (2015), também foi a 

partir de 1875 que os primeiros italianos chegaram as terras catarinenses. Contudo, as 

correntes migratórias instalaram-se principalmente na região sul do estado, próximo ao 

litoral, e nas cercanias das comunidades alemãs no Vale do Itajaí e no norte.  

Desta forma, justifica-se o porquê desse trabalho estar retomando a história a partir 

da imigração italiana, no Rio Grande do Sul. Pois, foi de lá que vieram a maioria dos 

descendentes ítalo-brasileiros, que hoje residem na região oeste de Santa Catarina.  

Frosi e Mioranza (1975) relatam que em busca de novas terras, já que as do Rio 

Grande do Sul estavam superlotadas, os imigrantes italianos partiram em direção ao oeste 

catarinense. Por volta da década de 1920, as emigrações em massa ganharam força em 

direção à região, bem como ao sudoeste do Paraná. Tais fluxos migratórios só começaram a 

diminuir, por volta de 1960.  

 

Características fonéticas do português brasileiro e do italiano 

Quando um povo deixa seu país de origem, automaticamente leva consigo os hábitos 

de vida, os costumes e a cultura do local. E, por mais que a separação possa ser forçada, 

dificilmente as pessoas deixam esses traços para trás. O resultado, quando elas chegam em 

seu novo local de morada é uma mistura de culturas, de hábitos e formas de vida. A final, 

nesse novo endereço existe um povo já com os seus próprios costumes, crenças e estilo de 

vida. 

A comunicação, que principalmente ocorre através da linguagem oral, nesse 

processo também sofre alterações, as quais podem ser percebidas mesmo com o passar de 

vários anos. No Brasil, um país onde o processo imigratório foi intenso, principalmente 

entre o final do século XIX e início do século XX, com a vinda, sobretudo, dos povos 

europeus, ainda hoje é possível observar a influência dessas etnias, nos aspectos culturais, 

gastronômicos e linguísticos. Levando em consideração esse último aspecto, é que esse 
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trabalho se dedica ao estudo da influência do dialeto italiano, que se processa na vogal 

nasal [ã], da língua portuguesa falada por ítalo-brasileiros. 

Para isso são fundamentais os conhecimentos da área da fonética e da fonologia. 

Dessa forma, baseando-se nos estudos de Seara (2008), enaltecemos que tanto a fonética 

como a fonologia investigam como os seres humanos produzem e ouvem os sons da fala. No 

entanto, será a fonética que mais contribuirá para a presente pesquisa.  

Segundo SILVA (2001: 23), a fonética é "[...] a ciência que apresenta os métodos para 

a descrição, classificação e transcrição dos sons da fala, principalmente aqueles sons 

utilizados na linguagem humana".   

Malmberg (1954), acrescenta que:  

 

A fonética é o estudo dos sons da linguagem. É, pois, um ramo da linguística, mas 
um ramo que, ao contrário dos outros, apenas se interessa pela linguagem 
articulada e não por outras formas de comunicação organizada (linguagem escrita, 
linguagem dos surdos-mudos, sinais dos marinheiros, etc). A fonética, por 
conseguinte, ocupa-se apenas da expressão linguística e não do conteúdo, cuja 
análise depende da gramática e do vocabulário (aspectos gramatical e semântico). 
(MALMBERG 1954: 9). 

 

Dessa forma, para a análise da vogal nasal [ã], do português falado pelos 

descendentes de imigrantes italianos, entende-se ser importante aprofundar os 

conhecimentos sobre os segmentos vocálicos do português brasileiro, bem como, os 

segmentos vocálicos do italiano. É importante enfatizar, que para esta parte do estudo, 

usaremos a língua italiana padrão e não os dialetos, pela dificuldade de delimitar o dialeto 

predominante entre os ítalo-brasileiros, da comunidade de São Caetano.   

Segundo Seara (2008), as vogais no português são divididas em orais e nasais e se 

diferenciam pela produção do som. Já Malmberg (1954), destaca que no português, todas as 

vogais podem ser nasais, desde que venham acompanhadas do acento til (~) ou seguidas 

das consoantes nasais, m ou n, como nas palavras: lã, sã, minto, antes.  

Como o foco desse trabalho é a vogal nasal [ã], para marcar sua nasalidade, 

seguiremos a mesma característica usada por Silva (2001), que usa um til [~] sobre a vogal, 

para diferenciá-la, ou seja, o a nasal será assim caracterizado: [ã].   

É importante trazer para esse estudo, noções do que é nasalização e nasalidade.  
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[...] as vogais nasais ocorrem em final de palavra em posição tônica - como em 
"l[ã]" ou em posição postônica - como em "ím[~]”. Podem também ocorrer em meio 
de palavra em posição tônica - como em "s[ã]nto" - ou em posição pretônica - como 
em "c[ã]ntora". Nestes casos uma vogal nasal ocorre em qualquer dialeto do 
português. Denominamos tais casos de nasalização. (SILVA, 2001: 93).   

 

Assim, o que percebemos é que a nasalização ocorre quando o falante não pronuncia 

a vogal nasal e sim uma vogal oral, e isso ocasiona uma mudança no significado da palavra. 

Vejamos alguns exemplos citados por SILVA, (2001: 93). [...]"lá/lã; mito/minto; 

cadeia/candeia".  

Vejamos também o que a autora apresenta sobre nasalidade.   

 

Há outro grupo de palavras em que a não articulação da vogal nasal marca a 
variação dialetal e não causa diferença de significado: "j[a]nela" ou "j[ã]nela" 
"janela" ilustra este caso que denominamos de nasalidade. A nasalidade de uma 
vogal ocorre quando uma vogal tipicamente oral é seguida por uma das consoantes 
nasais: [m,n,N)". (SILVA, 2001: 93).  

 

Malmberg (1954), destaca que na Europa são poucas as línguas em que a nasalidade 

desempenha tal importância linguística, ou seja, é capaz de modificar o significado da 

palavra. O autor informa, que além do português, apenas o francês e o polaco possuem 

autênticas vogais nasais.   

Características fonéticas do italiano 

Iniciando os apontamentos sobre as características fonéticas da língua italiana, 

Bambini (2002), informa que no italiano padrão não existem vogais nasais como no 

português brasileiro. Na língua italiana existem apenas vogais orais e vogais com uma 

ligeira nasalização, quando a vogal oral é precedida ou seguida por uma consoante nasal.  

Análise da vogal nasal [ã], nas diferentes gerações de ítalo-brasileiros, na 

comunidade de São Caetano 

Para a análise da variação da vogal nasal [ã], a metodologia foi a aplicação de um 

questionário, incluindo a coleta de áudios, de descendentes de imigrantes italianos, 

residentes na comunidade de São Caetano, no município de São Lourenço do Oeste, 
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localizado na região oeste de Santa Catarina. Enfatizamos, que essa comunidade foi 

colonizada principalmente por descendentes de imigrantes italianos, o que justifica a sua 

escolha, como local de aplicação dos questionários.  

Na aplicação dos questionários, participaram nove pessoas: três com idade acima de 

60 anos, representando a terceira geração de descendentes; três com idade máxima entre 

30 e 39 anos, representando a quarta geração e três com idade máxima entre 18 e 28 anos, 

representando a quinta geração. 

Utilizando o Alfabeto Fonético Internacional (AFI), apresentamos a seguir o 

resultado obtido com a aplicação dos questionários.  

Quadro 1 – Terceira geração 

Perguntas Entrevistados 

terceira 

geração 

Transcrições  

1. Qual 

dessas 

duas frutas 

você 

prefere, 

banana ou 

maçã? 

1º A banana, né. 

 

2º Maçã, a banana eu gosto, mas não posso comer. 

 

3º Mais banana né.  

 

4. Onde as 

pessoas 

costumam 

guardar seu 

dinheiro 

atualmente? No 

banco ou embaixo 

do colchão? 

1º Pouco no banco. 

 

2º Banco, né. 

 

3º É no banco. 

 

7. Quando as 

pessoas vão para 

1º Já vai para dançar. 
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os bailes, o que 

elas costumam 

fazer, dançar, 

sentar ou dormir? 

2º Dança, um pouco senta. 

 

3º É senta e dança, né. 

 

10. Você tem 

irmãs? Quantas? 

1º Quatro irmãs.  

 

2º Quatro irmãs.  

 

3º Quatro irmãs.  

 

 

Quadro 2 – Quarta geração 

Perguntas Entrevistados 

quarta geração 

Transcrição  

1. Qual dessas duas frutas você 

prefere, banana ou maçã? 

1º Banana. 

 

2º A banana. 

 

3º Banana. 

 

4. Onde as pessoas costumam 

guardar seu dinheiro atualmente? No 

banco ou embaixo do colchão? 

1º No banco. 

 

2º A guarda no banco, né. 

 

3º Banco. 

 

7. Quando as pessoas vão para os 

bailes, o que elas costumam fazer, 

1º É, acho que dançar. 
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dançar, sentar ou dormir? 2º Ah, dança, né. 

 

3º Dançar. 

 

10. Você tem irmãs? Quantas? 1º Duas irmãs. 

 

2º Três irmãs. 

 

3º Irmãs, uma. 

 

 

Quadro 3 – Quinta geração 

Perguntas Entrevistados 

quinta geração 

Transcrição  

1. Qual dessas duas frutas você prefere, 

banana ou maçã? 

1º Banana. 

 

2º Banana. 

 

3º Banana. 

 

4. Onde as pessoas costumam guardar 

seu dinheiro atualmente? No banco ou 

embaixo do colchão? 

1º No banco. 

 

2º No banco. 

 

3º No banco. 

 

7. Quando as pessoas vão para os bailes, 

o que elas costumam fazer, dançar, sentar ou 

1º Dançar 
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dormir? 2º Dançar 

 

3º Dançar 

 

10. Você tem irmãs? Quantas? 1º Uma irmã. 

 

2º Não tenho irmã. 

 

3º Tenhor uma irmã. 

 

 

Pelo quadro acima, observamos que dos nove entrevistados, apenas dois 

apresentaram variação na vogal nasal [ã]. E o interessante, é que eles fazem parte do grupo 

da terceira geração e tiveram como primeira língua, um dialeto italiano.  

A variação pode ser percebida na pronuncia de palavras como banana, como é 

apresentado no quadro 1, na pergunta de número 1, em que os entrevistados 2 e 3 

disseram:com o som da vogal [a] de forma mais próximo de um som oral, na 

sílaba tônica. Diferente do entrevistado 1, que dissepronunciando a vogal [a], 

na sílaba tônica, com som nasal. É fundamental informar, que durante a coleta dos áudios, 

em nenhum momento verificamos casos de nasalização, quando ocorre a pronuncia 

nasalizada da vogal [a], e essa ação modifica o significado das palavras. 

Porém, um detalhe importante é o do entrevistado 1, que não apresentou variação 

na vogal nasal [ã]. Até então, acreditava-se que pelo fato do descendente ter tido como 

primeira língua um dialeto italiano, isso seria predominante para que ele apresentasse 

variação na pronuncia da vogal nasal [ã]. O que não se concretizou, já que dos três 

entrevistados, representantes da terceira geração, que tiveram como primeira língua um 

dialeto italiano, o primeiro deles realizou a pronuncia da vogal a com som nasal.  

Como possível justificativa para esse acontecimento, apontamos que esse 

entrevistado declarou que sempre teve um amplo contato com outras comunidades, com 
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pessoas de diferentes níveis escolares, sendo muito atuante na sociedade por meio de 

organizações, como sindicatos, grupos, etc, demonstrando ter um contato linguístico maior 

com outras variantes da língua portuguesa.  

Em relação aos demais entrevistados, representantes da quarta e quinta geração, 

nenhum apresentou variação na vogal nasal [ã], como pode ser observado nos quadros 2 e 

3. Dos seis entrevistados, apenas um disse falar um dialeto italiano, mas esse não foi sua 

língua materna. Ele também não apresentou nenhuma variação da vogal nasal [ã], como 

pode ser notado no quadro 2, no espaço entrevistado 2. Novamente a possível justificativa 

é o contato com outras variantes do português brasileiro. 

Os demais entrevistados disseram não saber falar e nem entender nenhum dialeto 

italiano. O que mostra que a passagem de conhecimento desses dialetos, para as gerações 

mais novas, não vêm sendo realizada na comunidade de São Caetano.  

Infelizmente, essa não é uma realidade somente dessa comunidade, ou da região 

oeste de Santa Catarina. Dal Picol (2013), em seu estudo sobre a Região de Colonização 

Italiana do Nordeste do Rio Grande do Sul (RCI), também ressalta que a comunidade 

linguística da RCI vem se restringindo à determinadas camadas.  

 

Com o tempo, o número de falantes vem diminuindo muito: as gerações mais 
velhas não transmitem o dialeto para as gerações mais jovens, os jovens, por sua 
vez, não têm interesse em aprender, identificam-se mais com outras culturas e 
línguas conhecidas como “globais”, como é o caso do inglês. (DAL PICOL, 2013: 
289). 

 
Faggion (2010b) enfatiza que o bilinguismo precoce, em outras épocas tão 
presente na RCI, perdeu espaço: “O bilinguismo precoce hoje, se existir, parece 
estar restrito às áreas rurais mais remotas. Nas regiões urbanas, as crianças não 
falam nem entendem italiano” (FAGGION, 2010: 121). H| grande dificuldade em 
encontrar jovens que ainda falem o talian, até mesmo nas zonas rurais. Eles optam 
pela variedade linguística que julgam ser de mais prestígio (bilinguismo 
subtrativo), resultado da constante presença do bilinguismo passivo, ou seja, o 
domínio da compreensão de uma língua, mas não da fala (DE HEREDIA, 1987). 
(DAL PICOL, 2013: 289). 

 

Considerações finais 

Entre as propostas desse estudo estava a de analisar e verificar a variação fonética 

da vogal nasal [ã], no português falado por descentes de imigrantes italianos e perceber se 
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esta variação está presente, da mesma forma, em falantes pertencentes a diferentes 

gerações.  

Por meio da coleta de áudios e da análise de algumas respostas, utilizando o 

Alfabeto Fonético Internacional (AFI), em que os falantes utilizaram palavras que contém a 

vogal nasal [ã], por exemplo, dançar, moranga, banana, entre outras, foi possível verificar 

que alguns entrevistados, pertencentes a terceira geração, apresentaram variação na 

pronuncia dessa vogal. Entre os aspectos que diferenciaram esses entrevistados dos 

demais, está o fato de eles terem tido como primeira língua um dialeto italiano e até hoje 

terem o hábito de conversar, em certos momentos, usando esse dialeto.  

No entanto, essa ocorrência não é predominante para a existência da variação na 

pronuncia da vogal nasal [ã], pois dos três entrevistados que fizeram parte do corpus da 

pesquisa, representando a terceira geração e tendo como primeira língua um dialeto 

italiano, um deles não apresentou a variação.  

Analisando o áudio, percebemos que a vogal nasal [ã] pronunciada por ele é nasal. 

Das informações coletadas durante a entrevista, e que podem justificar a diferença, ele 

contou que sempre teve forte contato com outras variantes do português, sendo bastante 

ativo na sociedade. Experiências essas que levamos em consideração, como uma possível 

justificativa para que ele não apresente a variação na vogal nasal [ã].    

Já os demais entrevistados, pertencentes a quarta e quinta geração, nenhum 

apresentou variação na vogal nasal [ã], mesmo aquele que declarou ter conhecimento do 

dialeto italiano. A esse, em especial, acarretamos a mesma justificativa dada ao 

entrevistado da terceira geração que não apresentou a variação, ou seja, o fato de ele ter 

um contato maior com outras variações do português, ter um nível escolar maior e não ter 

tido como primeira língua um dialeto italiano.  

Desta forma, concluímos com esse estudo, que o não contato com dialetos italianos e 

o forte contato com outras variantes do português, são aspectos que podem ter contribuído 

para que os descendentes de imigrante italiano, de diferentes gerações familiares, 

participantes da presente pesquisa, não apresentem a variação na vogal nasal [ã] da mesma 

maneira.  
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Outra questão importante observada, é que as gerações mais novas não estão 

aprendendo os dialetos usados por seus antepassados. Fato esse, que culmina, 

possivelmente, para a não variação do [ã] nasal. Outra ocorrência, é que com o passar dos 

anos, acarretará, provavelmente, na morte dessa herança cultural deixada pelos imigrantes 

italianos a seus descendentes, que são os dialetos.  

Apesar de não ser o foco desse estudo, considera-se importante apontar tal 

acontecimento, na tentativa de influenciar a criação de projetos, que se interessem por 

manter essas características linguísticas vivas em nosso país. 

 

Referências 

 

BAMBINI, Maurizio. Fonética, Fonologia e Ortoépia da Língua Italiana. 1. ed. São Paulo: 
Annablume, 2002.   
 
DAL PICOL, Greyce. Novo perfil linguístico dos falantes bilíngues da Região de 
Colonização Italiana do Nordeste Do Rio Grande Do Sul: mudança dialetal e mescla 
linguística. Web-Revista Sociodialeto. C a m p o G r a n d e ISSN: 2178-1486 • Volume 3 • 
Número 9 • março 2013.  
 
FROSI, V. M; MIORANZA, C. Imigração italiana no nordeste do Rio Grande do Sul: 
Processos de formação e evolução de uma comunidade ítalo-brasileira. 1. ed. Caxias 
do Sul: Editora Movimento, 1975.  
 
MALMBERG, Bertil. A fonética: no mundo dos sons da linguagem. Lisboa: Livros do 
Brasil, 1954.  
 
SANTA CATARINA BRASIL. Chegam os alemães e os italianos. Disponível em: 
http://www.santacatarinabrasil.com.br/pt/chegam-os-alemaes-e-os-italianos/. Acesso 
em: 22 de maio de 2015.  
 
SEARA, Izabel Christine. Fonética e Fonologia do português brasileiro. Florianópolis: 
LLV/CCE/UFSC, 2008.   
 
SILVA, Thaïs Cristófaro. Fonética e fonologia do português: roteiro de estudos e guia 
de exercícios. 4. ed. São Paulo: Contexto, 2001. 
  



ISSN 2237-7611 

 
 
30 

No meio do caminho da educação havia uma pedra e 

havia uma pedra no meio do caminho 

 

Cindy Gleyce Santos Luiz 

 

Introdução  

A ideia deste trabalho é problematizar os métodos vigentes, bastante comentados 

na mídia, sobre ensino de literatura na escola, e analisar uma possível metodologia de 

ensino por meio de leituras responsivas que perpasse os conceitos de interação verbal 

propostos por Mikhail Bakhtin.  

Abordagens da Literatura 

O objetivo do ensino na escola é democratizar e construir conhecimentos de 

áreas diversas. Dar ferramentas para que os alunos possam entender e desenvolver um 

olhar crítico sobre o meio que o circunda, que sejam capazes de contribuir e participar 

das instituições das quais fazem parte. 

Quanto ao ensino da disciplina Literatura, cabe ao professor fazer com que seus 

alunos tenham autonomia para ler qualquer gênero literário; é ele quem tornará a 

leitura um objeto palpável. Em artigo publicado na revista Educar, Bueno vai justamente 

expor essa ideia a partir de um estudo de caso de ensino da disciplina Literatura no 

ensino médio: 

 

O desejável é que o aluno egresso do ensino médio, não importa a que altura da 
sua vida, leia ou deixe de ler um determinado texto – digamos um romance – 
porque ele escolheu não lê-lo e não porque ele é incapaz de lê-lo. Assim, quando 
uma eventual adaptação televisiva de Dom Casmurro desembocasse numa nova 
fantástica e inevitável polêmica acerca do grande problema que é decidir se 
Capitu traiu ou não Bentinho, o cidadão que concluiu o ensino médio deveria ser 
não alguém que aprendeu na escola qual a resposta certa para essa questão; nem 
deveria ser alguém que já tivesse lido Dom Casmurro; nem mesmo deveria ser 
alguém que conhecesse outras obras de Machado de Assis. Ele deveria ser alguém 
que teve uma significativa experiência escolar de leitura e discussão de textos 
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literários que o habilite a tomar o livro emprestado de uma biblioteca, lê-lo e, a 
partir dessa leitura e do seu repertório cultural pessoal. (BUENO, 2002, p.4) 

 

O professor seria apenas o mediador do processo de leitura, e não a fonte de uma 

verdade perfeita e incontestável. O mediador seria a pessoa que aproximaria o texto aos 

alunos para que eles, no final do ensino médio, pudessem ler um texto canônico, por 

exemplo, sem nenhuma dificuldade. Pois um leitor autônomo tem a capacidade de ler 

qualquer tipo de texto sem fazer consulta a textos técnicos/críticos. 

Mas há, no ensino de literatura na escola, muita confusão teórica.  De um lado, 

temos os programas e os defensores da leitura por fruição. De outro, os que acreditam 

no valor intrínseco da literatura, estes creem que só os alunos extremamente cultos 

poderão dominar a literatura de forma “adequada”.   

A primeira abordagem está apoiada na ideia de que todas as pessoas precisam de 

literatura para viver e serem melhores. Para Abreu (2006, p.83), “uma definiç~o de 

Literatura como fonte de humanização não se sustenta diante do fato de que há muita 

gente boa que nunca leu um livro e gente péssima que vive de livro na m~o”. 

No intuito de transformar os alunos em “cidad~os de bem”, os professores usam 

infindáveis métodos para despertar a paixão pela leitura. Dentre os métodos, há o de 

trazer à sala de aula livros que provoquem identificação entre personagem e leitor, 

incluindo textos mais “leves”, mais “adequados” para a idade dos seus futuros leitores. 

Desta forma, o livro cujo enredo se afasta muito da realidade do aluno é excluído, e o 

objetivo do ensino da disciplina literatura acaba sendo deixado de lado. 

 Além do mais, é utópico pensar que o professor de Português pode desenvolver 

em seu aluno o gosto pela literatura; e que só por meio da fruição o aluno lerá mais. 

Muitos professores trabalham com best-sellers infanto-juvenis com o intuito de 

despertar em seus alunos o amor aos livros. Neste caso, o professor, ao invés de trazer 

algo novo à sala de aula, acaba mantendo o conhecimento de mundo do aluno no seu 

mesmíssimo lugar. O aluno não conheceria coisas novas, não teria experiências estéticas 

novas. Afinal, ler Harry Potter ou Nicholas Sparks é realmente prazeroso para muitos 

adolescentes. E, por ser prazeroso, não exige da escola nenhum esforço de imposição 
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dessas leituras.  O aluno só estaria satisfazendo, segundo Antonio Candido, sua 

necessidade de evasão para a fantasia. 

 

Um certo tipo de função psicológica é talvez a primeira coisa que nos ocorre 
quando pensamos no papel da literatura. A produção e fruição desta se baseiam 
numa espécie de necessidade universal de ficção e de fantasia, que de certo é 
coextensiva ao homem, pois aparece invariavelmente em sua vida, como 
indivíduo e como grupo, ao lado da satisfação das necessidades mais elementares. 
(CANDIDO, 2002, p.77) 

 

Temos diversas necessidades psicológicas. Mas seria, de fato, função da escola 

suprir essas necessidades? Não seria mais fácil usar o cinema como fonte de 

esgotamento dessa necessidade de fantasia? É aí que esse tipo de abordagem fracassa. Se 

precisássemos mesmo de fantasia para sobreviver, a literatura não seria a única fonte e 

nem a mais fecunda de esgotar nossa necessidade.  

O segundo tipo de abordagem aparece por meio de métodos variados. Esta parte 

do princípio de que a literatura carrega em si um valor que é intrínseco e, portanto, sua 

linguagem é um paradigma a ser seguido. Para ela, os jogos de linguagens feitos pelos 

grandes escritores são raríssimos e de uma relevância singular para a sociedade. Assim, 

os que a acatam acabam considerando a literatura como a arte do bem escrever. 

Como resultado desta linha de raciocínio, teremos as gramáticas e os livros 

didáticos utilizando frases retiradas de grandes cânones como exemplos de bom uso na 

norma padrão. O texto literário passará à posição de apêndice para o ensino de normas 

gramaticais, perpetuando a ideia ultrapassada do trabalho de engenho e arte na 

literatura. Isso exclui a possibilidade de contestar o mérito do texto e sua importância no 

mundo.  

Sendo a literatura um objeto sagrado, seu significado não pode ser deturpado. 

Estando em tão alto nível de virtude e superioridade, nós, meros mortais, não podemos 

alcançá-lo, muito menos modificá-lo! O sagrado, pois, só poderá ser tocado pelos 

escolhidos, neste caso, os críticos literários de grande prestigio social. Dessarte, a 

abordagem suporá que o texto só provoca uma leitura, a do crítico. Porque só um 

especialista em literatura pode afirmar seu sentido.  
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Segundo as Diretrizes Curriculares Estaduais de Língua Portuguesa, a literatura 

enquanto produção humana está intrinsecamente ligada à vida social e, portanto, está 

aberta a leituras diversas: 

 

Trata-se, de fato, da relação entre leitor e obra, nela a representação de mundo do 
autor que se confronta com a representação de mundo do leitor, no ato ao mesmo 
tempo solitário e dialógico da leitura. Aquele que lê amplia seu universo, mas 
amplia também o universo da obra a partir da sua experiência cultural. (DCE, 
PARANÁ, 2008. p. 58) 

 

Afinal, não há leitura sem sujeito e nem enunciado sem leitura. A metodologia, 

então, deve levar em conta à priori o sujeito que lê, e é isso o que veremos mais adiante. 

 

Do Enunciado e do Cânone 

Enunciado, para Bakhtin, são todas as expressões de linguagem tanto verbais 

quanto não verbais. Para que estas tenham algum significado, é necessário que haja um 

interlocutor para interpretar e dar algum sentido às expressões. Ao contrário do que 

tenta afirmar a teoria da comunicação, não existe código a priori e interlocutor a 

posteriori. Um enunciado é sempre dialógico. Ele não se sustenta por seu código; sem 

interlocutor ele nem sequer chega a existir. Pois parte do significado de um enunciado é 

determinado por quem o recebe, porque a significação é móvel, ela muda conforme a 

relação que se estabelece entre ela e a ética do interlocutor. Ao receber e compreender o 

enunciado, o interlocutor, na sequência, ocupa uma posição responsiva. Ele acata ou 

desaprova-o. É o caráter dialógico que definirá o sentido do enunciado. Quer dizer, o 

enunciado concreto vem de fora do sujeito. Provoca sua compreensão e suas respostas. 

As respostas provocadas vêm de suas interações verbais únicas do passado e do 

presente. Isto faz com que um mesmo texto possa provocar diferentes respostas.  Por 

exemplo, uma música de Bach pode tocar profundamente uma pessoa em uma 

determinada situação de sua vida ou pode, também, fazer sentido algum para outra. Uma 

pessoa pode falar palavrão em ambiente familiar e ser muito bem recebida, enquanto em 

outro lugar a apreciação de sua atitude pode ser bastante negativa.  
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No processo de aquisição de linguagem em contexto natural, a criança desenvolve 

sua linguagem por meio das interações verbais entre ela e os enunciados usados pelos 

seus próximos.  Suas experiências com a linguagem serão únicas e ao mesmo tempo 

sociais – únicas por serem irrepetíveis, e sociais por serem frutos de outras interações. 

 

A língua materna — sua composição vocabular e sua estrutura gramatical- não 
chega ao nosso conhecimento a partir de dicionários e gramáticas mas de 
enunciações concretas que nós mesmos ouvimos e nós mesmos reproduzimos na 
comunicação discursiva viva com as pessoas que nos rodeiam. Nós assimilamos 
as formas da língua somente nas formas das enunciações. (BAKHTIN, 2010. p. 
282-283) 

 

Assim, segundo Bakhtin (2010, p. 289), “todo enunciado é um elo na cadeia 

discursiva”. Ele nunca surge do nada, é sempre a resposta de um falante a outro 

enunciado anterior.  

Mas a recepção individual é apenas uma das peculiaridades internas do 

enunciado durante o diálogo, há também a conclusibilidade do significado, que é 

parcialmente interna ao discurso; a compõem três elementos: a exauribilidade do 

discurso, o projeto do discurso do falante (a intenção) e as formas típicas 

composicionais (os gêneros do discurso).  

O primeiro diz respeito ao tema de um discurso. É somente quando o enunciado 

recebe do interlocutor um tema que ganhará relativa conclusibilidade. Esta é o momento 

em que interlocutor constrói um significado para aquilo que lhe foi dito. A exauribilidade 

do discurso é, por exemplo, o momento em que percebemos quem é o “vil~o” e quem é o 

“mocinho” numa f|bula. Mas, obviamente, perceber que um sujeito não é moralmente 

bom está intrinsecamente relacionado à ética do sujeito, àquilo que ele reconhece como 

o que pode ser uma posição social adequada.  Barba Azul é um conto de Perrault que 

narra a história de um homem que mata suas esposas impiedosamente. Em algumas 

culturas é normal cometer feminicídio, assim, matar a própria companheira não é 

condenável. Muitos ficam felizes ao saber que Barba Azul morre, outros podem achar um 

absurdo o mesmo fato. 

Logo, a exauribilidade do tema também é relativa. O tema pra mim pode ser a, 

para o meu colega o tema do mesmo enunciado pode soar b, isso não significa que 
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nossas interpretações estejam equivocadas, o significado é relativamente estável, e não 

totalmente subjetivo. O pensamento não é suficientemente autônomo a ponto de 

conceituar sobre objetos do mundo e nem o enunciado é capaz de sustentar suas 

próprias bases. Antes, estão as compreensões individuais que dão sentido e, por sua vez 

se diferenciam porque partem da experiência de sujeitos históricos providos de 

experiências de interação verbal. Veremos o seguinte em Voloshinov: 

 

A palavra dirige-se a um interlocutor: ela é função da pessoa desse interlocutor: 
variará se setratar de uma pessoa do mesmo grupo social ou não, se esta for 
inferior ou superior na hierarquia social, se estiver ligada ao locutor por laços 
sociais mais ou menos estreitos (pai, mãe, marido, etc.). Não pode haver 
interlocutor abstrato; não teríamos linguagem comum com tal interlocutor, nem 
no sentido próprio nem no figurado.  (2002, p. 114) 

 
O objeto si não é objetivamente inexaurível, ele não se esgota. Logo, o enunciado 

nunca está concluído, só é dada a ele relativa significância em situações de interação 

verbal, somente no contexto dialógico um de seus significados encontrará uma 

interpretação/compreensão. Neste sentido, o enunciado só se exaure parcialmente 

quando encontra em seu interlocutor a responsividade. Sendo a responsividade algo 

individual, o significado em si nunca existirá.  

O projeto do discurso tem relação com a intenção discursiva do locutor, é a 

escolha do gênero. O gênero do discurso é a forma que pode ser usada para enunciar 

algum fato. Escolho um gênero em função do que eu quero comunicar a meu 

interlocutor. Quando tenho a intenção de explicar algo, e o contexto implica que devo 

usar um determinado gênero, uso-o. Por exemplo, não peço aumento de salário ao meu 

superior da mesma maneira com que peço a um estranho um isqueiro para acender meu 

cigarro. O contexto e a minha intenção mudam; o gênero que usarei também mudará. 

Falar por gênero é análogo a cozinhar. Fazer um bolo implica em considerar quem irá 

comê-lo e que impressão eu quero passar a quem come o meu bolo. Devo, então, usar a 

forma e os ingredientes adequados ao contexto e a intenção. E o adequado, aqui, tem 

relação com toda a tradição culinária utilizada pra fazer bolos considerados refinados ou 

bolos considerados mais comuns. Numa festa de casamento pode soar exótico ver um 
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bolo de fubá como bolo de mesa, assim como é incomum ver um bolo de três andares 

como acompanhamento de um café da manhã.  

No mundo, há uma imensa infinidade de gêneros do discurso. A teoria 

bakhtiniana separa funcionalmente os gêneros como primários e secundários. Os 

gêneros primários, que são os gêneros do cotidiano, têm funções mais imediatas com a 

realidade da vida. Já os secundários perdem esta relação parcialmente imediata, pois 

ultrapassam os limites do tempo. Embora os dois tipos de discurso façam parte de 

campos teóricos desiguais, seu ponto de partida é o mesmo, a vida realmente vivida.  

Por exemplo, o cânone literário. A literatura canônica transpassa a 

temporalidade, pois se mantém apoiada sobre uma cultura estruturada. Há uma 

sociedade que valoriza o cânone e não o deixa que caia no esquecimento. Além disso, 

constrói novas leituras para ele. Desta sociedade fazem parte as editoras, que continuam 

a reproduzir os clássicos; a academia, que estuda os autores consagrados; a História, que 

ainda se apoia na Literatura para explicar fatos do passado; a Sociologia, a tradição 

letrada; etc. 

Afinal, um dos passaportes para adentrar ao mundo da cultura de prestígio é ter 

lido os clássicos da Literatura. Muitos vestibulares ainda exigem a leitura integral de 

algumas obras literárias. No colégio, temos a disciplina Literatura, que solicita a leitura e 

interpretação dos cânones. Durante muitos e muitos anos, respostas – tanto positivas 

quanto negativas – serão provocadas pelo cânone. José de Alencar produziu respostas no 

século XIX, no século XX, e ainda provoca no século XXI. Muitos alunos do ensino médio 

ainda lerão José de Alencar de maneiras diversificadas. As respostas provocadas irão 

depender das experiências do leitor, pode não fazer sentido algum para sua vida ou pode 

tocá-lo profundamente, tudo dependerá de seu momento durante o processo de leitura. 

 

A obra, como réplica do diálogo, está disposta para a resposta do outro (dos 
outros), para sua ativa compreensão responsiva, que pode assumir diferentes 
formas: influência educativa sobre os leitores, sobre suas convicções, respostas 
críticas, influência sobre seguidores e continuadores; ela determina as posições 
responsivas dos outros nas complexas condições de comunicação discursiva de 
um dado campo da cultura. (BAKHTIN, 2010. p. 279) 
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Quer dizer, a literatura suscitará uma infinidade de respostas diversas, assim 

como um discurso primário também pode provocar diferentes respostas. A diferença 

entre esses dois tipos de gêneros, secundários e do cotidiano, é a circulação que gera 

maior número de respostas. Os secundários vão provocar durante um tempo que é 

indeterminado.  

Uma das virtudes de um enunciado, e parte da função do texto literário, é poder 

provocar reações diversas em diferentes leitores, e não a mesma reação em todos eles. O 

potencial do texto está no leitor e não o contrário. Segundo Morales (2012): 

 

Esta potencialidade depende da experiência de cada leitor, e não somente do 
objeto por si, pois ela está na experiência da relação. Essa ideia do que é o 
literário está a tal grau consolidada na cultura, que é comum compreender que 
para ser uma pessoa culta o critério essencial de acesso é a literatura. (MORALES, 
2012, p.28) 

 

É possível que nem todas as pessoas sintam-se tocadas por um texto. Nem 

sempre a literatura atinge o ideal que foi desejado por seu criador. Pois o significado e o 

valor do enunciado não são estáveis, não há como tirar o signo de seu contexto dialógico, 

pois como já dito, ele só existe dialogicamente. Não posso impor a meu leitor que ele 

relacione-se com o meu texto da mesma maneira que eu me relacionei.  

Achar uma verdade dentro de um código é uma ação inexequível, porque o 

enunciado não está fechado em si. A priori, teremos a relação do interlocutor com o 

significado dele. Logo, devo respeitar a resposta do meu interlocutor, mesmo que esta 

seja divergente da minha. Compreender que a resposta pode ser divergente exige de nós, 

também, reconhecer o tipo de sujeito de que estamos tratando. 

O Sujeito 

A cada experiência pela qual eu passo, mudo. Isso me torna um ser único e torna, 

também, a minha ética singular. Todavia, a minha ética, embora singular, é um conjunto 

de experiências histórico-sociais. Interajo com o outro e tomo para mim uma parte 

daquilo que o outro me ofereceu como experiência.  
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O pensamento dos sujeitos é organizado, segundo Bakhtin/Voloshinov, pela 

linguagem. A linguagem é quem, a priori, determina coisas a respeito do sujeito. Ser 

professor, por exemplo, não é uma classificação minha. Antes, fora a classificação 

“professor” quem determinou as minhas ações. Ajo, ent~o, em sala de aula, consoante a 

minha relação de aluna com os meus professores, o que me fez compreender o que é 

uma posição de professor. Enquanto educadora, agirei, em parte, como os meus 

professores agiram. Não posso sair de dentro de minha cognição e começar a atuar à 

contramão do que é imposto por uma tradição do que é, na prática, ser um professor. Ser 

isto ou aquilo já está determinado por minha relação com todos os professores com os 

quais tive aula. Minha ética, dentro da licenciatura, só pode ser emoldurada por meio 

dos atos do outro.  A alteridade, pois, constrói a minha ética. 

Neste sentido, não há cognição sem a interação verbal. Um bebê, por exemplo, só 

constrói sua relação com os objetos por meio das relações destes com os sujeitos 

próximos a ele. Por exemplo, o bebê só entende que é possível andar em duas pernas 

depois de ver os outros andarem sobre duas pernas. O agir no mundo é determinado 

pelo outro, nunca pelo sujeito. Não há o eu em mim, há experiências que determinam 

quem eu sou. Não faço as minhas escolhas, anterior a elas há uma soma de experiências 

passadas que me mostram a decisão que devo tomar diante de um problema. A mudança 

de estado de concepções éticas sobre objetos do mundo tem relação com o fato de 

sermos seres em processo. Determino um objeto segundo cada ato particular da minha 

vida em contato com o outro.  

O significado que dou a um enunciado, seja ele primário ou secundário, partirá 

das minhas experiências de vida realmente vivida. Em Filosofia do Ato, Bakhtin separa 

funcionalmente os dois tipos de responsabilidades que geram respostas éticas: a 

responsabilidade moral e a responsabilidade especial.  

A responsabilidade moral pode ser entendida como um conjunto relativamente 

estável de vozes sociais. Sabemos, por exemplo, que não é certo maltratar animais. 

Porém, muitas pessoas ainda assim comem carne de animais que foram escravizados e 

brutalmente mortos. Algumas pessoas sentem-se ofendidas com esse episódio, julgam 

empresas que fazem testes em animais, deixam de comprar qualquer tipo de produto de 
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origem animal e lutam pelas causas animais. Há outras que não se importam com isso. 

Essa divergência de opiniões em relação a um mesmo objeto caracteriza a 

responsabilidade especial, a ética.  

A ética, a responsabilidade especial, é individual e está em constante processo, é 

regida pelas experiências do ser em processo e, portanto, ela vem de fora do sujeito. O 

sujeito age conforme as leis culturais com as quais ele foi construindo sua subjetividade. 

A subjetividade não vem de dentro e externa-se, ela vem de fora e toma formas 

diferentes através das experiências da vida de um sujeito. Logo, pode-se dizer que não 

existe um sujeito no mundo, existe um mundo no sujeito.  Entretanto, ao mesmo tempo, 

o sujeito participa de seus próprios atos ativamente. Ele é quem ativamente faz uso da 

moral dentro de sua ética. Quando julgo alguma teoria, faço isso não como um ser 

dotado de uma racionalidade pura, mas um ser dotado de experiências que estão 

completando o meu Dever-ser. Tudo a meu redor é completado pelo meu tom 

emocional-volitivo, logo os objetos do mundo somente existem através do conteúdo 

emocional-volitivo que eu dou a eles. Entretanto, o meu tom emocional-volitivo é, 

concomitantemente, construído pelas minhas experiências histórico-sociais de minhas 

interações verbais. 

 

Tudo que tenha a ver comigo me é dado em um tom emocional-volitivo, porque 
tudo é dado a mim como um momento constituinte do evento do qual eu estou 
participando. Se eu penso em um objeto, eu entro numa relação com ele que tem 
o caráter de um evento em processo. Em sua correlação comigo, um objeto é 
inseparável da sua função no evento em processo. Mas essa função do objeto é 
inseparável da sua função no evento real que nos abrange é seu valor real, 
afirmado, isto é, é o seu tom emocional-volitivo. (BAKHTIN, 2010a, p. 285) 

 

Os conceitos vêm prontos e são completados por mim. Eles só ganham sentido 

porque eu sou um ser ético e capaz de dar sentido a qualquer objeto. Quando um 

professor diz que seu aluno não tem um comportamento adequado, está julgando-o por 

meio do que ele acredita ser adequado e não como se o comportamento do aluno fosse 

em si inadequado. Pois, o valor real de um ato não existe em si. Ele é completado pelo 

outro. As leis imanentes da sociedade são as asserções sociais que acatamos, mas não 

como sujeitos passivos, nós as completamos.   
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O que Bakhtin chama de dever-ser que dá significado aos atos são as asserções 

sociais que foram acatadas por mim. Contudo, não as acato como um sujeito provido de 

livre-arbítrio; o meu livre-arbítrio são minhas experiências histórico-sociais. Uma 

literatura só torna-se canônica quando a sociedade a define como canônica, mas o 

conceito de canonicidade só é construído a partir das asserções sociais em voga em uma 

determinada época.   

Mas, ainda assim, existem correntes de teoria literária que tentam fazer essa 

análise objetiva. Tal teoria se queria como o paradigma de uma verdade intemporal. A 

interpretação una e transcendental. Segundo Jauss (1994, p. 103),esta tentava 

reconstruir a expectativa de recepção dos leitores da época de uma determinada obra. 

Abstrai-se toda a experiência dos sujeitos que leem e foca-se apenas na recepção do 

outro contemporâneo à obra. O que, obviamente, é impossível. Não se pode negar a 

consciência histórica de um sujeito. Ocultar os pressupostos involuntários nos quais 

repousa a compreensão do intérprete do texto beira ao absurdo. Segundo Bakhtin, não 

se pode deixar de transparecer os juízos de valor do sujeito. Eu, ser em constante 

processo, sou constituído por experiências. E minhas experiências são históricas. Não 

posso negar a historicidade de meus atos. Tudo o que expresso é fruto do que foi “dito” 

anteriormente a mim. As expressões que eu e todos os seres produzimos são um 

amontoado de expressões já experienciadas anteriormente. E são os enunciados que irão 

organizar o pensamento. Meu ato cognitivo não é só meu.  

 

O conteúdo destacado do ato cognitivo passa a ser governado por suas leis 
imanentes, de acordo com as quais ele se desenvolve como se tivesse vontade 
própria. Na medida em que nós entramos nesse conteúdo, isto é, realizamos um 
ato de abstração, nós somos agora controlados por suas leis autônomas, ou, para 
ser exato, nós simplesmente não estamos mais presentes nele como seres 
humanos individualmente e responsavelmente ativos. (BAKHTIN,2010a, p. 25) 

 

Logo, por mais objetivada que eu tente deixar minha análise, meu texto deixará 

transluzir a moral de meu tempo. Pois minha análise foi construída por enunciados que 

têm base nas minhas experiências enquanto sujeito. O sujeito que analisa o texto fará 

uma leitura subjetiva. Ele vai ser levado por suas leituras anteriores. Não delimitará o 
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tempo do outro e fará, sim, uma leitura de sua época. Pois não existe leitura 

transcendental repousada num só período de tempo. 

E, assim, eu não posso exigir uma só leitura para um texto literário. Devo, antes 

de tudo, respeitar a historicidade e a unicidade dos sujeitos.  

 

Considerações Finais 

Este trabalho tenta problematizar as ideias em voga sobre o atual ensino e as 

funções atribuídas à leitura difundidas na mídia, de que os enunciados estão fechados 

em si, com valor intrínseco, e de que a leitura por fruição deve ser instaurada na escola 

regular.  

Antes de tudo, é interessante observar o tratamento que as teorias de gêneros do 

discurso e sujeito responsivo dão ao enunciado.  Segundo Bakhtin, o interlocutor, ao 

receber um enunciado, responde-o e este, então, ganha um sentido que é valido somente 

para aquele interlocutor que é responsável, em partes, por aquilo que entendeu. 

A partir disso, podemos questionar os possíveis métodos de ensino de Literatura 

na escola, pautados na ideia de que as respostas suscitadas por um enunciado vêm da 

ética do interlocutor.  
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Alta cultura e escola: o que “devemos” aprender e quem 

determinou? 

 

José Olivir de Freitas Junior1 

 

Sempre podemos fazer conexões diretas entre textos, sem que isso necessariamente 

fira alguma lei do universo. Entretanto, no ambiente acadêmico, é essencial para o sucesso 

do processo investigativo, especialmente quando colocamos textos em diálogo, que sejam 

devidamente esclarecidos os pontos de convergência ou divergência, as distâncias 

histórica, filosófica e sociológica entre os textos e a sua capacidade de se relacionar com 

outros textos. A teoria crítica, desenvolvida pelos estudiosos da Escola de Frankfurt, 

apresenta vários conceitos até hoje utilizados na sociologia, nos estudos literários, na 

comunicação e na educação, entre outros. Um destes conceitos é o de alta cultura, cuja 

contraparte é chamada de cultura popular ou de massa. Estas duas ideias são apresentadas 

como formas do processo cultural, cujos limites se dão pela reprodução dos objetos e das 

formas culturais e seu consumo, espelhados na indústria cultural.  

A princípio, a indústria cultural, ideia também cunhada no âmbito de Frankfurt, 

seria responsável por uma suposta junção entre formas de expressão cultural, 

transformando o processo cultural em algo unívoco e universal, ainda que estratificado. 

Walter Benjamin, em “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica” (1969) 

previra que, com o acesso aos objetos culturais antes inacessíveis, se diluiriam as fronteiras 

entre a arte, representada pelas formas e objetos que não admitiam reprodução em série, e 

cultura de massa, cujos bens e objetos são fruto da reprodutibilidade e assumem a forma de 

mercadoria. Entretanto, Adorno já anunciara em sua análise sobre a indústria cultural que 

a difusão e produção em massa de obras seria a ruína para a formação de consciência 

crítica nas massas na medida em que os frutos da indústria cultural retirariam da obra 

                                                           
1
 Bacharel em Letras Português (UFPR, 2012) e mestrando em Letras, área de concentração em 

Estudos Literários.  
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reproduzida sua aura, aquilo que a distinguiria de uma mercadoria produzida em série. A 

aura é caracterizada, no trabalho de BENJAMIN (1969), pela unicidade (cada obra é única e 

não reproduzível em grande escala) e pela autenticidade (uma obra será analisada pelas 

suas características intrínsecas, incluindo-se aí a figura do autor, que não se desvincula da 

sua obra, na medida que só poderia partir dele determinada obra). Essa conclusão — de 

que os bens produzidos pela indústria cultural não reproduzem a unicidade e a 

autenticidade da obra de arte — será reforçada com a revisão da teoria crítica à luz do 

mercado (quando a Frankfurt “se muda” para os Estados Unidos), em detrimento da 

perspectiva europeia, centrada na propaganda estatal através dos meios de comunicação 

em massa (rádio, cinema, televisão).  

As ideias da escola de Frankfurt se apresentam no âmbito de uma releitura do 

marxismo, em que a luta de classes se submete a outros processos de dominação, 

especialmente a ideologia, corporificada nos objetos culturais frutos da indústria cultural. 

Esta discussão não perdeu fôlego neste século XXI, ainda que seus desdobramentos tenham 

alcance restrito a algumas áreas do conhecimento, entre elas a educação. Em outro 

trabalho, ADORNO (1995) se volta para a educaç~o, sua definiç~o e funções. Em “Educaç~o 

e emancipaç~o”, o autor alça a educaç~o ao papel divisor entre a emancipaç~o humana e 

aquilo que chama de barbárie. Adorno recorre ao conceito de autonomia, em que o sujeito 

passa a independer dos demais para sua autoafirmação, que necessita de uma formação 

escolar que lhe promova tal autonomia: 

 

Pensando na simples situação da estruturação tríplice de nossa educação em 
escolas para os denominados altamente dotados, em escolas para os denominados 
medianamente dotados e em muitas escolas para os que seriam praticamente 
desprovidos de talento, encontra-se nela já prefigurada uma determinada 
menoridade inicial. Acredito que não fazemos jus completamente a questão da 
emancipação se não iniciamos por superar, por meio do esclarecimento, o falso 
conceito de talento, determinante em nossa educação. Muitos de nossos ouvintes 
sabem que recentemente publicamos o laudo "Talento e aprendizado", do 
Conselho Alemão de Educação, em que procuramos tornar claro com base em 
catorze laudos de psicólogos e sociólogos que o talento não se encontra 
previamente configurado nos homens, mas que, em seu desenvolvimento, ele 
depende do desafio a que cada um e submetido. Isto quer dizer que é possível 
"conferir talento" a alguém. A partir disto a possibilidade de levar cada um a 
"aprender por intermédio da motivação" converte-se numa forma particular do 
desenvolvimento da emancipação. (ADORNO, 1995, p. 170) 
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É neste ponto que começa o diálogo com Paulo Freire. FREIRE (1967) trata da 

liberdade como fim último da educação, numa dinâmica em que os alunos e professores são 

sujeitos, ou protagonistas, da ação educativa e da construção de conhecimentos e práticas 

que corroborem para a formação cidadã. Na filosofia, os conceitos de liberdade e 

autonomia apresentam-se como equivalentes, na medida que a autonomia seria uma forma 

de praticar a liberdade. Nesse sentido, observamos nas propostas de Freire que o sistema 

educacional na forma com que se constitui e organiza não pode oferecer uma educação 

voltada para a autonomia dos sujeitos. Freire critica a forma e a função do espaço escolar 

(creches, escolas e universidades), apresentando alternativas para que tal espaço fosse 

transformado e se colocasse como espaço transformador, não apenas uma instituição 

voltada para si mesma. 

À primeira vista, tanto Adorno como Freire se posicionam de maneira semelhante 

sobre educação: ambos creem o espaço escolar como espaço de formação e de exercício da 

autonomia. Para Freire, na escola os conhecimentos e saberes são trocados, não apenas 

repassados.  

O rótulo de alta cultura (ou cultura tradicional) vem de uma proposta de 

classificação feita por MACDONALD (1983), cujas outras formas foram definidas por ele 

como “cultura média” e “cultura baixa”. A alta cultura abrangeria as formas tradicionais dos 

objetos culturais, como a pintura, a escultura e a literatura, tendo como parâmetro de 

inserção o conceito de cânone. Essas formas se contraporiam às novas formas advindas da 

revolução industrial e dos avanços tecnológicos que se realizam com a invenção da 

fotografia e do cinema. Esta proposta de divisão entre formas de arte não pode ser 

confundida com o curso de um projeto de um grupo social específico numa sociedade. No 

âmbito da educação brasileira, o que se tem é uma ideia de que é preciso escolher 

determinadas formas de conhecimento para “aplicar” no espaço e nas pr|ticas de 

escolarização. Tais escolhas são sujeitas a um olhar específico sobre os objetos passíveis de 

introdução no ambiente educacional formal, que determina, inclusive, as formas de 

avaliaç~o, o “nivelamento” em que h| uma meta a cumprir e as pessoas s~o classificadas 

conforme o sucesso em alcançar tal meta, ultrapassá-la ou ficar aquém dela. Neste contexto, 
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aqueles sujeitos que se destacam se tornam uma “elite”, na medida em que est~o “acima da 

média”, criando uma ideia de que a educaç~o e o sucesso no sistema educacional dependem 

dos sujeitos individualmente. Ao mesmo tempo, o recorte dos conteúdos e os recursos 

didáticos para a consecução do modelo centrado no indivíduo dariam privilégio àqueles 

que formulam políticas educacionais que se concentrem numa formação competitiva 

dentro dos espaços da educação formal. 

A alta cultura a que nos referimos é, com esta concepção de educação, subvertida e 

confundida com a meritocrática formação de uma elite, na qual os estudantes precisam se 

esforçar para alcançar algo, ainda que não fique claro que algo é esse. Esta ideia de que ser 

detentor de “uma alta cultura” (em detrimento de outras formas culturais) é o fim último 

de uma formação sempre teve espaço na escola brasileira, haja vista a própria gênese da 

função dos espaços escolares no Brasil.  

Antes da democratização da educação básica, o acesso à educação formal era quase 

exclusivo à elite econômica, de modo que parece muito natural que a forma, os conteúdos e 

as prioridades dessa educação sejam, necessariamente, o cultivo da erudição (na língua, a 

norma culta, nas artes, os grandes artistas, na escola, os conteúdos escolares previamente 

selecionados) e a formação intelectual da classe burguesa. No limite, a formação escolar era 

voltada { criaç~o de uma espécie de “elite culta”.  

Quando houve a democratização supracitada, em vez de uma escola que 

privilegiasse os conhecimentos construídos coletivamente e a formação libertadora, havia 

que os anseios da classe burguesa, que passaram a ser também os anseios do proletariado, 

ou seja, criou-se no imaginário daqueles que olham para a educação a noção de que ela, 

neste formato, seria a salvação para todos os males, haja vista que se igualar cultural e, 

consequentemente, economicamente a um grupo específico, seria uma forma de combater 

as mazelas sociais porque supostamente tal educação formal daria aos escolarizados 

oportunidade de mudanças econômicas pela “aquisiç~o” da erudição.  

Freire propunha uma educação que levasse em consideração o conhecimento dos 

alunos, não como instrumento para formular planos de aula, mas como reorganização do 

processo educacional. A ideia era de produção e reprodução do conhecimento através do 

diálogo e da multiplicidade de formas de vivências presentes em uma sala de aula. A 
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alfabetização e os processos de introdução à cultura letrada são marcados pela produção 

de significados, do contrário, se torna vazia e sem sentido a ação de escolarização do 

sujeito: 

 

[o letramento] implica, não uma memorização visual e mecânica de sentenças, de 
palavras, de sílabas, desgarradas de um universo existencial — coisas mortas ou 
semimortas — mas numa atitude de criação e recriação. Implica numa 
autoformação de que possa resultar uma postura interferente do homem sobre seu 
contexto. Daí que o papel do educador seja fundamentalmente dialogar com o 
analfabeto, sobre situações concretas, oferecendo-lhe simplesmente os 
instrumentos com que ele se alfabetiza. Por isso, a alfabetização não pode ser feita 
de cima para baixo, como uma doação ou uma imposição, mas de dentro para fora, 
pelo próprio analfabeto, apenas com a colaboração do educador. Por isso é que 
buscávamos um método que fosse também instrumento do educando e não só do 
educador e que identificasse, como lucidamente observou um jovem sociólogo 
brasileiro [Celso Beisegel], o conteúdo da aprendizagem com o processo mesmo da 
aprendizagem (FREIRE, 1967, p. 18). 

 

Quando Freire diz que o professor precisa “ir até o aluno”, n~o est| estabelecendo 

uma hierarquia, seja de conhecimento, de cultura ou de práticas, mas sim uma rede, em que 

professor e alunos se comunicam e desta comunicação se formam novas perspectivas. Isto 

vai de encontro àquela proposta de educação para a elite, em que conhecimentos, costumes 

e identidade de um grupo são impostos, sob a forma de ideologia, a toda a população que 

tem acesso à escola, o que significa, no Brasil, a quase totalidade da população, haja vista as 

políticas nacionais de escolarização. Além disso, Freire também crê numa formação que alie 

as necessidades de formação de quadros intelectuais (daí a sua defesa do ensino 

universitário) que usem estes instrumentos (os de diálogo com os estudantes, sem 

hierarquias rígidas) para a continuidade do processo educacional nos moldes propostos 

por ele.  

As licenciaturas, cursos superiores de formação de professores, deveriam ser 

capazes de formar pensadores críticos que consigam formar estudantes críticos, tudo isso 

aliado a uma formação técnica e humanista ao mesmo tempo, levando em conta não só 

algumas formas de manifestações culturais (como a erudição per se, por exemplo), mas 

todas as formas, quando presentes na vida dos agentes do processo educacional.  

Freire também se refere, em “Educaç~o como pr|tica da liberdade”, { ideia de 

massificação. Para ele, o processo educacional que se abstenha de colocar em diálogo os 
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conhecimentos levados por cada um para dentro da escola se transforma em alienação, na 

medida que os conhecimentos e saberes canonizados em forma de conteúdos escolares 

soterram a autonomia e a formação crítica dos sujeitos.  

Em resumo, podemos colocar os termos em perspectiva da seguinte maneira: tanto 

para Freire como para Adorno a ideia de massificação é posta como alienação, no sentido 

de disseminar determinada ideologia sobre grandes grupos. O conceito de autonomia 

também pode ser visto em perspectiva, na medida que tanto em Freire como Adorno o 

sujeito deve ser capaz de pensar criticamente e mudar a realidade à sua volta. O que não 

pode ser confundido é que em Freire, a relação professor-aluno não é hierarquizada, de 

modo que o professor n~o “vai até o aluno”, como um deus ex machina, pronto para “salv|-

lo” da ignor}ncia, mas se encontra com o aluno, em uma relação horizontal e produtiva. 

Para Adorno, a repetição característica da indústria cultural é de alguma forma alienante e 

aprofunda o desinteresse por observar o mundo criticamente. A ideia de educação 

autonomista, presente em obra adjacente às obras sobre Indústria Cultural, evidencia o 

caráter autonomista da educação e dos processos formativos, ainda que não se atenha 

muito em como se dá ou deveria dar este processo dentro da escola, a partir da formação 

democrática do docente, o que faz FREIRE (2002) de maneira brilhante: 

 

A experiência histórica, política, cultural e social dos homens e das 
mulheres jamais pode se dar “virgem” do conflito entre as forças que 
obstaculizam a busca da assunção de si por parte dos indivíduos e 
dos grupos e das forças que trabalham em favor daquela assunção. A 
formaç~o docente que se julgue superior a essas “intrigas” n~o faz 
outra coisa senão trabalhar em favor dos obstáculos. A solidariedade 
social e política de que precisamos para construir a sociedade menos 
feia e menos arestosa, em que podemos ser mais nós mesmos, tem na 
formação democrática uma prática de real importância. A 
aprendizagem da assunção do sujeito é incompatível com o 
treinamento pragmático ou com o elitismo autoritário dos que se 
pensam donos da verdade e do saber articulado (FREIRE, 2002, p.19, 
grifos no original). 
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O Sujeito na Educação: Quem Educa e Quem é Educado? 

 

Juliana Pedrollo Viani 

 

Quando se fala em Educar o senso comum traz várias definições. Por isso, nesse 

texto nos guiaremos sobre o que é esse senso comum a partir da definição segundo o 

dicionário Michaelis que traznove possíveis significados, sendo destes apenas seis 

pertinentes ao conteúdo desta análise:   

 

“Educar: e.du.car(lateducare). Vtd 1 Ministrar educação a. [...] Vtd 2 Formar a 
inteligência, o coração e o espírito de. [...]Vtd 3 Doutrinar, instruir. 
[...]Vpr 4 Cultivar a inteligência; instruir-se. [...]Vtd 5  Aperfeiçoar, desenvolver a 
eficiência ou a beleza.[...]. Vpr 9 Criar-se.” 

 

Ou seja, segundo as possibilidades 1-5, o verbo Educar tem um papel temático 

bastante associado à alguém ensinando e à alguém aprendendo, à uma relação de troca de 

informações, bem como a responsabilidade de sua absorção recaindo especialmente na 

figura do Educando.Porém, aos olhos dos estudos foucaultianos, oato de Educar não se 

relaciona com intelectualização, progressão social ou crescimento econômico, mas sim a 

sujeição, a disciplina e a recusa (DEACON & PARKER, 1993), estando muito mais ligado ao 

“Vpr 9 Criar-se”. 

Pela educação tradicional ser baseada no atingimento de metas (nota), o Educar tem 

sido submeter Educadores e Educandos a intensos mecanismos hierárquicos de vigilância, 

exame e avaliação (sejam eles exercidos por parte de administradores, pais e, de maneira 

não menos importante, colegas) que constituem esses indivíduos como objetos de 

conhecimento e sujeitos que conhecem (DEACON & PARKER, 1993). E, esta hierárquia 

imposta pelo ambiente escolar tradicional é marcada por relações de poder que em nada 

tem a ver com o grau de importância dos conteúdos ministrados ou saberes. Afirmar que o 

Educador possui mais conhecimentos que o Educando e que, por isso, existe a necessidade 

de “descer de nível” para chegar ao encontro do estudante (TREVISAN, 2014) é, além de 
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uma leitura incoerente dos estudos freireanos, um academicismo que desconsidera o 

conhecimento prévio e ignora a vivência do Educando.  

Essas técnicas interferem no processo de sujeição porque os seres humanos, no que 

diz respeito à formação de identidade, dependem não apenas do governo internamente 

regido pela própria consciência, aquilo que pensam de si, mas também sofrem grande 

influência do governo externo, regido pelas opiniões dos outros indivíduos. Nesse 

momento, as relações de poder se fazem fortemente presentes e influentes, pois é o jeito 

como esse poder é exercido pelo Educador que toma forma o governo externo recebido 

pelo Educando (DEACON & PARKER, 1993). 

O ambiente escolar tem outras ferramentas também determinantes e fundamentais 

na sujeição do Educando. A principal delas e que acaba por regir todo o aparato hierárquico 

é o currículo, ou seja, a lista de contúdos que o Educando deve ser ensinado e 

supostamente aprender. Atravésdesse aspecto essa influência é exercida de três diferentes 

maneiras: (1) Regulação e Disciplina: por depender de um espaço onde se dê a sua 

execução e sendo a escola o local destinado para isso, o currículo acaba oferecendo contato 

mais complexo entre os indivíduos e regras que regem a convivência, bem como as 

consequências da quebra desses mecanismos de organização, sendo assim, o Educando tem 

dentro da escola o seu primeiro contato com um intricado modelo de sociedade que 

enfrentará de maneira mais intensa na vida adulta. (2) Conhecimento de mundo: o 

processo do aprendizado acaba por agregar informações aos conhecimentos prévios, 

modificando o conteúdo inicial das ideias que o individuo carrega. E, finalmente, (3) 

Sujeição: o termo aqui utilizado de maneira diferenciada do corrente neste texto, 

corresponde ao processo de autoconhecimento e não ao formador de identidade. 

A escola tem esse papel provedor do autoconhecimento por duas razões, a primeira 

é que o ápice da puberdade se dá durante a idade escolar. Além das mudanças hormonais 

que desencadeiam em mudas fisiológicas, a fase é o período em que ocorre o abandono dos 

valores infantis em prol da adoção de valores caracteríscicos do adulto, assim, tendo por 

natureza caráter sujeitador.E a segunda, e mais empírica, é que sabidamente o local em que 

os estudantes do ensino básico em idade correspondente ao ideal, sejam crianças ou 

adolescentes, despendem maior parte do tempo de seus dias na escola. Tornando esse 
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ambiente, não o único envolvido no processo de sujeição, mas tornando-o o principal. 

Dessa forma, promover autoconhecimento é também garantir que a escola cumpra seu 

papel social, é garantir o direito a emersão popular.  

Conhecer a si mesmo é o primeiro passo para uma mudança de realidade e o modo 

pelo qual isso acontece é atravez da Recusa. Segundo Foucault "Não é descobrir o que 

somos, mas recusar o que somos (...) Imaginar e construir o que poderiamos ser (...) Para 

promover novas formas de subjetividade", ou seja, um novo “eu” só é construido a partir do 

abandono das características do “eu” anterior. Quando se est| em uma fase fraterna a 

ocorrência da recusa, proteger esse recurso e dar ferramentas para que ele se exerça em 

plenitude é, na verdade, garantir um direito. 

Estes conceitos foucaultianos se relacionam ao que foi estabelecido por Paulo Freire 

de modo a construir uma importante reflexão a respeito da educação pública brasileira e o 

problema do elistismo no nosso sistema educacional.Quando a urgência de poder das elites 

se encontra numa proporção que os assusta, gera-se uma tendência por parte dessa 

camada social de fazer silenciar as massas populares. Essa tendência vem travar, a 

qualquer consequência, qualquer meio que leve a emersão popular. E não existe nada que 

viabilize mais esse processo do que a educação. Logo, não há maneira que comprometa e 

contradiga mais a emersão popular do que privar o Educando de uma educação que o jogue 

ao debate e a experiências da análise de problemas e oportunidades de verdadeira 

participação (FREIRE, 1967). 

Perdendo suas características de busca, surge a principal crítica ao nosso sistema 

educacional que tem origem na verbosidade, na forma como a palavra é ôca e esvaziada. A 

falha do sistema n~o é ser “teórico”,mas a forma distorcida como é aplicada essa teoria: 

uma contemplação oposta a realidade (prática x teoria). Não é assim por faltar a ela a 

pesquisa, o dom inventivo e comprovador, nossa educação é teórica porque ela é 

palavresca, sonora e assistencializadora. A lógica elitista que rege esse processo é de que 

quanto mais baixa a classe social de um estudante, menor seu acesso aos meios de 

informação, logo, menos conhecimento prévio e maior necessidade de 

simplicação/sintetização dos conteúdos. O problema é que uma educação 

assistencializadora pressupõem um grau de incapacidade por parte do Educando em 
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função de sua posição social, dessa forma acaba por ser uma educação incapacitadora 

(FREIRE, 1967). É importante ressaltar que a escola não é meio propício a emersão popular 

porque é um centro de concentração de informação, mas sim porque através da informação 

da ferramentas para que o estudante realize a recusa e mude sua realidade. 

Ao apagar as capacidades do estudante, cria-se uma relação narrativa entre o 

Educador e o Educando e, nessa relação, a palavra ganha caráter sonoro e perde sua força 

transformadora, fazendo com que a escola abra mão da recusa e,a partir dessas relações, 

Freire cria o conceito de educação bancária:  

 

"A narração, de que o educador é sujeito, conduz os educandos à mera 
memorização mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os transforma 
em "vasilhas", em "recipientes" a serem enchidos pelo educador (...) Desta maneira 
a educação torna-se um ato de depositar, em que os educandos são os depositários 
e o educador o depositante." (FREIRE, 1970) 

 

A permanência nessas posições fixas, invariáveis transforma o Educador em figura 

alienadora, condicionado a posicionar-se como o único possuidor das informações e os 

Educandos a se comportarem sempre como os que não sabem. A rigidez dessas relações 

retira da educação seu caráter de processo de busca. O enrigessimento impõe aos 

estudantes uma pacividade imprópria da natureza da educação que os priva da 

criticidade(FREIRE, 1970). Essa falta acaba tornando-se interna ao sujeito, que mesmo 

após sair da escola mantém essa característica, contribuindo na manutenção do poder nas 

mãos da elite, já que a maior parte da população partilha do mesmo déficit. Construindo, 

assim, não uma democracia, mas uma demagogia. 

É mais que importante uma reformulação do agir pedagógico para viabilizar uma 

autêntica democracia. E é dessa necessidade que nasce outra, precisamos de uma educação 

corajosa, que jogue o homem e a mulher comum a enfrentar discussões e debates na 

garantia de seu direito à participação democrática. É necessára uma educação que não 

reproduza padrões elitistas, mas que leve o educando através de uma sujeição saudável a 

se tornar um indivíduo com novas posturas frente os problemas de seu tempo e espaço. É 

preciso uma educação que de espaço e estabeleça a pesquisa e a busca “ao invés da mera, 

perigosa e enfadonha repetição de trechos e de afirmações desconexas das suas condições 

de vida.” (FREIRE, 1967)E é por isso que a maior contribuiç~o que o educador pode trazer 
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para a sociedade brasileira é uma educação que forme sujeitos críticos e criticizadores 

(FREIRE, 1967). É necessário, assim, reverter o processo de sujeição alienador que nossas 

escolas tradicionalmente promovem. 

O que defendo nesse texto, apoiada nos estudos freirianos, é exatamente o oposto de 

uma “coitadizaç~o” do estudante de escola pública. Lido com o mínimo de coerência aquilo 

que foi estabelecido por Freire, perceberemos que em nenhum momento o autor expõe 

ideias que apoiem essa visão elitista do ensino. Freire defende sim uma aproximação ao 

estudante se valendo do conhecimento prévio que esse tem, porém em nenhum momento 

devaloriza esse saber colocando-o em um sistema hierárquico posicionado em local 

inferior ao do educador. O medo de que essa aproximação gere um rebaixamento 

generalizado no nível de qualidade do ensino (TREVISAN, 2014) é o tipo de medo que gera 

assistencialização, tão criticada por Freire. 

Por consequência do que foi apresentado sobre esse ambiente escolar 

epidemicamente elitista, a conclusão que chegamos é de que não existe Educador nem 

Educando, pois se pensarmos na lógica assistencializadora da educação tradicional, o que 

temos são palavras vazias que acidentalmente acabam gerando um aprendizado raso que 

não caracteriza o ato foucaultiano de educar. E ao retomar estes conceitos a respeito da 

governabilidade do indivíduo, o tipo de regência externa queEducadores exercem sobre os 

educandos é uma retomada diária de um elitismo assistecializador que acaba por interferir, 

e muito, no processo de sujeição do estudante, em especial o carente. Ao ignorar as 

capacidades do indivíduo e ao nega-lo ferramentas de informação, devido a sua classe 

social, a escola acaba por também negar o processo de recusa, tão importante na sujeição e 

emersão popular. Retirando essa via de mudanças, o ambiente escolar também acaba por 

minar a auto-estima do estudante que, após diárias reiterações, é levado a aceitar essa 

incapacidade imposta. Sendo assim, a escola pública abandona seu carater transformador 

para ser apenas mais uma ferramenta de manutenção do poder das elites, barrando a 

emersão popular e a verdadeira transformação social.  
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O que “Rosie” nos disse (e diz) sobre poder 

 

Ana Paula Morales Delavigne Bueno 

 

Um dos maiores ícones gráficos associados ao feminismo nos dias de hoje é o cartaz 

estadunidente, produzido durante a Segunda Guerra Mundial, intitulado “Rosie the 

Riveter”, ainda que este nome seja bem pouco conhecido. O cartaz (cf. anexo 1) é a 

representação de uma mulher da classe trabalhadora que arregaça as mangas de seu 

macac~o de trabalho, mostrando seus músculos do bícepes, enquanto fala: “We Can Do It” 

(Nós podemos fazê-lo). Interpretar este cartaz como feminista é quase automático para 

determinadas pessoas, inseridas em determinada realidade e contexto histórico-sociais, 

como foi o caso da cantora, também estadunidente, Beyoncé. Em uma rede social para 

compartilhamento de imagens (Instagram), Beyoncé divulgou uma foto sua, caracterizada 

como a “Rosie” da ilustraç~o, o que causou grande repercurs~o em toda a mídia, 

especialmente no que tange a associar essa caracterização da cantora com seu estatuto de 

feminista.  

Um artigo publicado no website da rede de televis~o “E! Entertainment Television”, 

em 22 de julho de 2014 (possivelmente um dos primeiros a divulgar o ato de Beyoncé e a 

associá-la com uma demonstraç~o de posicionamento feminista), usou a frase “Beyoncé is 

getting her feminist on in her latest Instagram snapshot.2”. A express~o “to get it on” em 

língua inglesa é uma locução verbal (phrasal verb) que significa “tomar parte” ou “se 

envolver em algo que outros já estão fazendo, por ser algo divertido, interessante ou por 

dinheiro”3. Essa expressão pode ser entendida de algumas formas diferentes, mas não 

convém nos determos nessa análise neste trabalho, apenas salientar que foi a partir desse 

momento que muitas críticas à atitude da cantora surgiram. Muitos entenderam a referida 

foto como uma identificação de Beyoncé como feminista e, o que nos interessa para esta 

                                                           
2 HARRISON, LILY. Beyoncé shares photo of herself as Rosie the Riveter—check out the ultimate 
feminist photo! Entertainment Television. Disponível em: 
<http://www.eonline.com/news/561945/beyonce-shares-photo-of-herself-as-rosie-the-riveter-check-out-
the-ultimate-feminist-photo>. Acesso em 13 jun. 2015.  
3 MCMILLAN PUBLISHERS LIMITED. Online dictionary. 2009-2015. Disponível em: 
<http://www.macmillandictionary.com/us/dictionary/american/get-in-on>. Acesso em 13 jun 2015. 
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an|lise, outros apontaram que a cantora estava equivocada em acreditar que “Rosie the 

Riveter” tivesse qualquer ligaç~o com o movimento feminista e, portanto, reproduzir esse 

ícone incorria em um erro. Para dizer que o empoderamento feminino4 não era intenção do 

criador de “Rosie the Riveter”, tais críticas se baseiam no argumento do contexto de 

produção do cartaz original.  

É sobre estas condições de produção e a relevância dessa condição para geração de 

significado que pretendemos nos debruçar. Fernanda MUSSALIM (2001), em Análise do 

Discurso5, traça um breve percurso histórico que culminou no surgimento da AD como uma 

disciplina autônoma do campo da Linguística e que difere de outros segmentos da 

Linguística por pentencer ao que Mainguenau (1997)6 tratou como um “núcleo de 

contornos inst|veis”, em oposiç~o ao “núcleo rígido” que ocupam, por exemplo, a Sintaxe e 

a Fonologia. Esta região de contornos instáveis seria responsável por analisar a linguagem 

em relação aos sujeitos produtores de enunciados em suas posições socio-históricas. Ou 

seja, o que interessa à AD é estabelecer a relação entre um discurso e suas condições de 

produção que possibilitaram a geração de determinados efeitos de sentido. Mussalim ainda 

aponta para dois diferentes desdobramentos da AD que implicam divergências de 

abordagem teórica: a AD francesa e a AD anglo-saxã. Dentre as diversas características 

distintivas dessas duas correntes, nos interessa apontar para o aspecto da intenção do 

sujeito enunciador. Nas palavras de MUSSALIM (2001, p. 113)7, 

 

Assim, o que diferencia a Análise do Discurso de origem francesa da Análise do 
Discurso anglo-saxã, ou comumente chamada de americana, é que esta última 
considera a intenção dos sujeitos numa interação verbal como um dos pilares que a 
sustenta, enquanto a Análise do Discurso francesa não considera como 
determinante essa intenção do sujeito; considera que esses sujeitos são 
condicionados por uma determinada ideologia qe predetermina o que poderão ou 
não dizer em determinadas conjunturas histórico-sociais.  

 

                                                           
4 A exemplo deste posicionamento, um artigo postado no website do jornal The Guardian, por WINSON, 
Rebecca. Sorry Beyoncé, Rosie the Riveter is no feminist icon. Here’s why. The Guardian. Disponível em: 
<http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jul/23/beyonce-rosie-the-riveter-feminist-icon> . 
Acesso em 13 jun 2015. 
5 MUSSALIN, F. e BENTES, A. C. (orgs.) Introdução à Linguística: domínios e fronteiras. vol. 2. São Paulo: 
Cortez, 2001, p. 101-117. 
6 MAINGENAU apud MUSSALIN, F. e BENTES, A. C. ibidem, p. 110-111. 
7 MUSSALIN, F. e BENTES, A. C., op. cit, p. 113. 
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Feita esta distinção, vale dizer que nos orientamos neste artigo pela AD francesa e, 

portanto, desconsideraremos a intenção como elemento de análise. 

Partimos então para a observação do momento sócio-histórico e dos elementos 

integrantes das condições de produç~o do referido cartaz, “Rosie the Riveter”. Durante a 

Segunda Guerra Mundial, houve uma grande produção de propagandas, peças visuais que 

pretendiam disseminar determinada ideia e veiculá-la em massa para obter a maior adesão 

possível. Em verdade, essa cultura das propagandas já era conhecida desde a Primeira 

Guerra Mundial e foi reforçada por um período entre guerras marcado por uma revolução 

nas artes visuais, quando houve uma grande produção de cartazes, e também por uma 

necessidade de incentivo ao consumo, para superação das dificuldades econômicas 

resultantes da guerra, o que se deu através da produção de peças publicitárias, 

especialmente anúncios, sendo diversos dirigidos especificamente às mulheres8.  

As propagandas da Segunda Guerra eram, em geral, associadas ao sentimento 

patriótico, e serviam para motivar os cidadãos durante esse período, ou para incentivar as 

contribuições de guerra, fosse com doações aos fundos de guerra, com trabalho ou com 

alistamento. A propaganda representou uma grande arma de guerra também, quando era 

usada para atacar os oponentes ou enfraquecer suas informações. Todos os países 

envolvidos nos conflitos fizeram uso da propaganda. A Alemanha, por exemplo, teve 

durante esta época um Ministério exclusivo para a Propaganda, e contava com Joseph 

Goebbels como seu Ministro. Era ele o responsável pelos famosos discursos dados por 

Adolf Hitler ao povo alemão. Foi nesse contexto geral que, em 1942, o artista gráfico J. 

Howard Miller, convidado pelo Comitê Coordenado de Produções de Guerra da 

Westinghouse Eletric, criou o cartaz entitulado “Rosie the Riveter”, inspirado por uma 

fotografia de uma trabalhadora americana chamada Geraldine Hoff9.  

O cartaz surgiu em um momento da guerra, quando os Estados Unidos já haviam 

enviado tropas e aderido integralmente ao conflito, o que deixou o país em uma situação 

precária de mão-de-obra, uma vez que dentre as maiores forças econômicas dos Estados 

Unidos, durante a guerra, estava a produção bélica para exportação aos Aliados, serviço até 
                                                           
8
 DUBY G., PERROT, M. História das mulheres no ocidente. O século XX. vol V. Porto: Afrontamento, 

1995 p. 404. 
9
 HISTORY.COM STAFF. Rosie the riveter.History.com, 2010. Disponível em: 

<http://www.history.com/topics/world-war-ii/rosie-the-riveter>. Acesso em 13 jun 2015. 

http://www.history.com/topics/world-war-ii/rosie-the-riveter
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então essencialmente masculino. Com a saída dos homens para o fronte, houve a 

necessidade de chamar as mulheres para assumir funções deixadas por eles nas fábricas e 

dar continuidade ao trabalho, e para isso foram criados diferentes cartazes pelo próprio 

Governo dos Estados Unidos. “Rosie the Riveter” foi um desses, com a diferença de ter sido 

solicitado por uma empresa e não pelo governo americano. De qualquer forma, foi criado 

para cumprir a função de incentivar as mulheres a trabalharem nas fábricas, sendo 

especialmente dirigido àquelas que cumpriam uma das funções mais comuns da indústria, 

as riveters (rebitadeiras). 

As condições de produção do cartaz, mais comumente conhecido por seu slogan, 

“We Can Do It”, do que por seu nome, possibilitaram um efeito de sentido de identificaç~o 

por parte das mulheres americanas com “Rosie”, o que pode ser demonstrado pelo grande 

número de mulheres que se inscreveram nos chamados “trabalhos de guerra” e passaram a 

cumprir funções anteriormente ocupadas apenas por homens10. As condições de trabalho 

da época eram precárias e as mulheres recebiam salários cerca de 50% do total recebido 

por um homem que ocupava a mesma função. Mas o momento econômico e político exigia 

que essas mulheres saíssem de seus lares e tomassem parte nas fábricas não apenas 

movidas por um sentimento de patriotismo e contribuição, mas muito mais para sustento 

de suas famílias, já que as baixas no exército significavam novas famílias desamparadas. 

Nesse contexto, o cartaz “Rosie The Riveter” era apenas mais um em meio a v|rios, e 

um possível efeito de sentido era o incentivo ao trabalho, cujo slogan, “we can do it”, 

permitia a interpretação referencial de “it” como ‘trabalho’. O fato de existirem muitos 

outros cartazes estimulando as mulheres a tomarem parte em trabalhos durante a guerra, 

alguns com textos bem explícitos, como o poster intitulado “Get a war job” (cf. anexo 2), 

cujo título é o mais direto possível, é um indicativo que nos permite analisar um efeito de 

sentido provocado pelos cartazes da época, especificamente sobre “Rosie the Riveter”. 

Nessa época e contexto não era possível a associação entre o cartaz e o movimento 

feminista, pois não havia elementos que os conectassem entre si, forçar tal interpretação 

acarretaria um anacronismo. Contudo, essas condições não se mantiveram ao longo dos 

anos. 

                                                           
10 HISTORY.COM STAFF. Rosie the riveter. History.com, 2010. Disponível em: 
<http://www.history.com/topics/world-war-ii/rosie-the-riveter>. Acesso em 13 jun 2015. 
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Em razão das práticas adotadas durante o período de guerra, como a entrada das 

mulheres nas fábricas e também nas forças armadas, muitas foram as consequências 

mesmo após o término da guerra. A inserção da mulher no mercado de trabalho foi uma 

delas. Mesmo com o fim da guerra e o retorno dos homens aos seus postos, muitas 

mulheres continuaram trabalhando, ainda que as condições não lhes fossem favoráveis. 

Justamente em razão das condições desfavoráveis e de muitas outras questões em que a 

mulher se encontrava em desvantagem, foram suscitados debates que culminaram, durante 

a década de 60, em uma chamada “segunda onda” do movimento feminista. Nesse período, 

muitas mulheres foram às ruas, principalmente nos Estados Unidos, e se utilizaram de uma 

gama de símbolos para representar seu movimento e sua luta, entre eles um símbolo que 

mistura o espelho de vênus (símbolo utilizado para indicar o gênero feminino) com um 

punho cerrado, indicando luta/força (cf. anexo 3)11. 

Temos, então, durante a década de 60, um diferente contexto socio-histórico, um 

contexto de grandes embates políticos, de guerra-fria, pré-guerra do Vietnã, contexto de 

segregação racial nos Estados Unidos e advento da cultura hippie. Todos esses elementos 

são pano de fundo para os movimentos feministas da época. Um movimento que, conforme 

dito anteriormente, criou ou readaptou símbolos para gerar uma identidade. É nesse 

contexto que ressurge o cartaz “Rosie the Riveter”, e suas características visuais — a 

mulher da classe trabalhadora que mostra a força de seus bícepes — e linguísticas — we 

can do it — possibilitam uma nova leitura, através da qual o efeito de sentido pode ser o de 

identificar a força feminina, o poder feminino. O “it”, que no contexto da guerra podia ser 

identificado com trabalho, nesse momento pode ser entendido como algo maior, como 

“tudo”, pois neste momento era a possibilidade de as mulheres atingirem paridade e, 

portanto, poderem fazer tudo que um homem podia fazer, que se queria alcançar.  

De uma perspectiva da AD, o que ocorreu durante a segunda onda do feminismo foi 

um processo de deslocamento de sentido, que permitiu que através das condições de 

produção e do contexto sócio-histórico do momento, um novo sentido fosse inferido da 

peça criada durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, foram o momento histórico e todos 

                                                           
11 WILLARD, C. AMY.Symbols of Feminism: Past, Present and Outside the Box.Vitamin W. Disponível em: 
<http://vitaminw.co/change/symbols-feminism-past-present-and-future#sthash.SfDlhCN5.dpuf>. Acesso em 
13 jun 2015. 
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os elementos discursivos existentes na época que possibilitaram que o sentido produzido 

pelo slogan e pela imagem do cartaz fossem resignificados de maneira a gerar uma nova 

produção de identidade, uma identidade com força e empoderamento feminino. Neste 

sentido, “Rosie the Riveter” pode ser lida como ícone feminista e tal associaç~o gerou 

consequentes interdiscursividades, nas quais foi possível, tendo em mente este significado 

provocado pelo deslocamento, que novos deslocamentos fossem feitos a partir de então. 

Foi através desse deslocamento, por exemplo, que a cantora Beyoncé pôde ser 

associada ao feminismo quando se retratou como Rosie, usando os elementos icônicos que 

marcadamente representam o cartaz em termos visuais (cores, posição espacial, 

indumentária, etc). Foram os elementos de interdiscursividade, possibilitados (e limitados) 

por nosso condicionamento histórico atual que permitiram essa aferição de sentido — 

Beyoncé se retratar como “Rosie” faz dela feminista — por parte da mídia e das pessoas de 

forma geral. Já a crítica apontada no início deste trabalho, que se refere ao fato de Beyoncé 

não poder ser entendida como feminista pelo fato de “Rosie” n~o ter sido criada como 

símbolo de empoderamento feminino, se trata de uma leitura exclusivamente sincrônica, 

pois enxerga o sentido como estático, sem levar em consideração as mudanças 

proporcionadas pela passagem do tempo e inúmeros acontecimentos que modificaram 

todo o contexto sócio-histórico. 

É a percepção da interdiscursividade e de condições de produção diversas que nos 

possibilitam aferir sentido para discursos como “somos todos X”. Um discurso cuja origem 

até se pode identificar, mas não é relevante, uma vez que o efeito pretendido é que é o 

ponto relevante do uso da express~o. Este efeito é a identificaç~o de “todos” com aqueles 

que se sentem representados por determinada ideia, como o caso de “somos todos 

macacos” amplamente utilizado e difundido por brasileiros, após a ofensa sofrida pelo 

jogador de futebol Daniel Alves, durante uma partida de futebol do time espanhol 

Barcelona em 2014, em que um torcedor arremessou uma banana em campo a fim de 

chamar o jogador de macaco (para que esta ofensa fosse entendida como tal também são 

necessárias condições de produção que permitam entender que: 1 — banana é o maior 

ícone que pode ser identificado como alimento de macaco; e, 2 — macaco ser considerado 

como uma forma racista de se referir a um indivíduo de pele negra). A ligação entre esse 
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caso e o primeiro que deu origem { “fórmula” “somos todos X” é apenas o efeito de sentido 

pretendido, respeitando-se, é claro, as devidas alterações de sentido em cada caso, como 

quando a sentença fórmula passou a ser “somos todos Charlie” em decorrência do atentado 

ocorrido em janeiro de 2015 contra o jornal francês Charlie Hebdo. 

Voltando { “Rosie”, podemos dizer que o deslocamento de sentido, proporcionado 

pelo contexto histórico da segunda onda feminista, se tornou um elemento para demais 

ressignificações e apropriações do ícone, sem fazermos julgamento de valor em relação a 

essas apropriações.  

Um exemplo atual, e local, é uma campanha disseminada pela Prefeitura de Curitiba 

nos ônibus da cidade, referente à violência e absuso sexual sofrido pelas mulheres no 

transporte público municipal (cf. anexo 4). A campanha é feita com a caracterização de 

modelos como “Rosie”, reproduzindo os elementos visuais que t~o marcadamente 

representam esta imagem: as cores, a posição da modelo, o bíceps à mostra e reprodução 

da indumentária. A campanha, porém, pode ter um problema: talvez não seja possível para 

seu público alvo (mulheres que utilizam diariamente o transporte público em Curitiba) 

alcançar o efeito de sentido desejado. Isso se dá pela possibilidade de ausência, por parte 

desse público alvo, de elementos da formação discursiva que possibilitam a leitura da 

campanha de forma a identificar as modelos com o efeito gerado por “Rosie” nas condições 

de produção feministas oriundas da segunda onda, ou seja, criar o efeito de sentido de 

mulheres que têm o poder ou a força para não serem inferiorizadas de nenhuma forma. De 

qualquer forma, a imagem remete a um imaginário coletivo, ainda que sem uma 

identificação particular a este ou àquele efeito de sentido e, ainda, apresenta um slogan 

linguístico. Essa campanha que também dispõe de um elemento linguístico, que substitui o 

slogan “we can do it” pela frase “eu n~o tolero abuso”, permite que a mensagem de força 

feminina contra a violência ainda pode ser transmitida, mas a interdiscursividade com a 

“Rosie” n~o é necessariamente garantida, nem com a “Rosie feminista” e nem com a “Rosie 

rebitadeira”. 

 

Anexos 
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1. Rosie the Riveter, 1942 por J. Howard Miller. Fonte:

 <https://en.wikipedia.org/wiki/We_Can_Do_It!#/media/File:We_Can_Do_It!.

jpg>. Acesso em 10 jun 2015. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/We_Can_Do_It!#/media/File:We_Can_Do_It!.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/We_Can_Do_It!#/media/File:We_Can_Do_It!.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/We_Can_Do_It!#/media/File:We_Can_Do_It!.jpg
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2. Poster “Get a war job”, criado por Lawrence Wilbur in 1944 para o War Manpower 

Commission. Disponível em: <https://www.loc.gov/>. Acesso em 10 jun 2015. 

 

 

 

3. Símbolo feminista. Disponível em:

 <http://pt.wikipedia.org/wiki/Feminismo#/media/File:Woman-

power_emblem.svg>. Acesso em 15 jun 2015. 
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4. Campanha da Prefeitura Municial de Curitiba no transporte público, 2014/2015. 

Disponível em: <http://www.curitiba.pr.gov.br/busaosemabuso/>. Acesso em 13 

jun 2015. 
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A minoria cassúbia na Polônia – sua história, língua e 

situação sociolinguística. 

 

Alicja Goczyła Ferreira 

 

Perguntado pela variedade étnica e linguística do seu país, um polonês médio 

responderia provavelmente com uma constatação sobre uma considerável homogeneidade 

da sua sociedade, onde quase todosconsideram-se poloneses e usam a mesma língua de 

uma maneira que raramente permite a identificação da origem geográfica do interlocutor. 

Esta observação, conquanto generalizadora, não está longe de ser verdadeira, pois os 

rastros da Segunda Guerra Mundial e das políticas antiminoritárias do governo polonês 

pós-guerra marcam ainda hoje a estrutura étnica da população que reside no território da 

Polônia atual. Não obstante a reviravolta da atitude política para com as minorias após a 

data simbólica do ano de 1989, a Polônia continua relativamente homogênea 

nacionalmente e etnicamente com 94% dos seus 38,5 milhões de habitantes identificando-

se poloneses e somente poloneses. (GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 2012). O último 

senso nacional conduzido em 2011 permitiu, pela primeira vez após a Segunda Guerra, 

uma declaração de identidade étnica ou nacional dupla o que certamente impactou os 

resultados da pesquisa, porém também impossibilitou a comparação dos dados históricos 

do senso anterior.  

A alteração na forma da interpelação pela identidade étnica parece haver 

influenciado imensamente as respostas dos pesquisados que se autodenominaram 

cassúbios. Enquanto no senso do ano 2002 somente 5000 pessoas apontaram a identidade 

cassúbia como a sua, apenas nove anos depois esse número mostrou-se 

incomparavelmente maior com 229 000 pessoas. É necessário acrescentar que para 212 

000 dos entrevistados a identidade cassúbia foi a segunda mencionada, após a identidade 

polonesa. Essa identidade compartilhada, polonesa e cassúbia, é característica para a 

minoria cassúbia que se revelou a segunda maior na Polônia, após a silesiana. No caso 
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dessa última, a identidade é de uma natureza mais exclusiva: 44% dos 817 000 silesianos 

consideram-se somente silesianos, não poloneses.  

Para a maioria dos leitores deste artigo o termo “cassúbio” deve ser desconhecido. 

Sem dúvida, conhecido é o nome do escritor, Günter Grass; talvez não seja novidade o nome 

do atual presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk. Nas veias de ambos, um alemão e 

um polonês, corria ou corre sangue cassúbio. Esse simples fato de representantes de 

nações diferentes terem vínculos com a etnia cassúbia reflete a volúvel situação política 

daquele povo no decorrer dos tempos. Uma curta incursão na história dos cassúbios nos 

permitirá entender melhor as características da sua identidade, língua e atual situação 

sociolinguística.  

O povo cassúbio estabeleceu-se no século VI d. C. no território da Pomerânia 

histórica, marcada pelas fronteiras naturais do Mar B|ltico ao norte, o rio Noteć ao sul, o 

baixo rio Vístula ao leste e o baixo rio Odra ao oeste. Tanto as origens geográficas do povo 

como a etimologia do seu nome permanecem até hoje objeto de discussões e hipóteses de 

historiadores e linguistas. Provavelmente, o termo “cassúbio” surgiu durante as grandes 

migrações eslavas entre os séculos V e VII d.C. para denominar as tribos eslavas que 

habitavam a costa sul do Mar Báltico. (BORZYSZKOWSKI, 1999).  Durante oito séculos, até o 

fim do século XIII, os cassúbios criaram e mantiveram na Pomerânia uma comunidade 

linguística e cultural, como também uma estrutura política que consistia de vários 

pequenos estados regidos por distintas dinastias cassúbias. (LABUDA, 2007). A primeira 

menç~o da palavra “cassúbio” na escrita ocorreu na bula do Papa Gregório IX no ano 1238, 

na qual aparece o nome do príncipe Bogusław acompanhado pela descriç~o dux Cassubie. 

A partir do ano 1000 d. C. a região cassúbia, onde até então reinavam os dialetos 

cassúbios, transformou-se em um território de interferência e rivalidade entre a língua 

falada por seus habitantes e as línguas dos conquistadores: o polonês e o alemão. Ainda que 

o cassúbio tivesse sido a língua da maioria neste território, devido às políticas de 

assimilação conduzidas por poloneses ou por povos germânicos, nunca na sua longa 

história funcionou nas esferas formais, tais como esfera política ou administrativa. 

(MAKURAT, 2007b).  
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A região na fronteira de dois grandes mundos e culturas, a eslava e a germânica, 

tornou-se o palco da rivalidade entre os estados germânicos do oeste e o crescente estado 

polonês do sul. Por dez séculos, a sua paisagem político-histórica parecia um tabuleiro de 

xadrez, onde os grandes jogadores, intercalando-se, decidiam o destino do povo 

conquistado. Assim, ainda no século XII, a Pomerânia Ocidental encontrou-se sob a 

influência do Império Romano-Germânico, separando-se dessa maneira da Pomerânia 

Oriental que a partir do ano 1282 dependia do Principado da Polônia Maior. Nos anos 1309 

até 1466, o Estado da Ordem Teutônica exercia seu domínio germânico naquele território, 

que depois foi anexado pelo estado polonês e submetido a um processo de polonização. No 

ano 1648, a Pomerânia Ocidental encontrou-se novamente no raio das influencias 

germânicas, as quais ocuparam o inteiro território cassúbio no ano 1772 — ano da 

primeira partilha da Polônia. Pelos próximos 146 anos a região fazia parte da Prússia 

Ocidental e, depois, do Império Alemão, submetida à forte germanização e às políticas de 

assimilação do estado dominante.  

Apesar das opressões, foi o século XIX, o século da Primavera dos Povos, que 

testemunhou a centelha do renascimento do espírito cassúbio e da identidade étnico-

linguística do seu povo. O principal incitador desse despertar foi um médico e etnógrafo 

cassúbio, Florian Ceynowa (1817 – 1881). Diante de fogo cruzado da germanização 

prussiana na esfera educacional e administrativa de um lado e da polonização exercida pela 

igreja católica do outro lado, Ceynowa chegou a conclusões consideradas radicais por 

muitos de seus compatriotas. Acreditava que a salvação dos fundamentos da existência da 

comunidade cassúbia era possível somente através do estabelecimento de um caminho 

próprio dos cassúbios, eventualmente com o apoio dos poloneses, mas não como parte da 

luta deles. O ativista era um oponente convicto do estatuto da língua usada na região 

cassúbia, fundida com a língua polonesa e considerada, tanto pelos usuários como pelos 

eslavistas, um dialeto do idioma polonês. A criação do cassúbio literário com a ortografia e 

a gramática estandardizadas foi a solução proposta e posta em prática por Ceynowa, autor 

das primeiras gramáticas normativas do cassúbio, dos dicionários, como também dos 

primeiros textos literários. Embora as ideias de Ceynowa, não só políticas mas também 

linguísticas, enfrentassem a falta de interesse ou até hostilidade dos seus contemporâneos, 
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seu legado fez com que a língua cassúbia tornasse-se um meio de expressão literária e de 

aperfeiçoamento civilizatório para as futuras gerações. (TREDER, 2002). 

O programa cassúbio, proposto pelo movimento da inteligência cassúbia “Jovem 

Cassúbia” na virada dos séculos, ainda que inspirado nas ideias de Ceynowa, foi mais 

ameno politicamente e mais pragm|tico. Com o lema “o que é cassúbio, é polonês”, os 

jovens cassúbios caminhavam na direção do renascimento da cultura cassúbia sob as asas 

do (futuro) estado polonês. A rica produção literária e jornalística enfatizava a força da 

identidade cassúbia, porém sempre acompanhada pela identificação com a nação polonesa. 

(BORZYSZKOWSKI, 1999). 

O fim da Primeira Guerra Mundial, durante a qual os cassúbios foram incorporados 

ao exército alemão, trouxe a volta para a Polônia, tão almejada pelo movimento cassúbio. 

Contudo, logo a situação política e social do povo cassúbio se mostrou nada perfeita. O 

território cassúbio foi divido em três partes: a oriental integrada ao território polonês que 

constituía o único acesso da Polônia ao mar, a parte ocidental pertencente à Alemanha e a 

independente Cidade Livre de Gdańsk, considerada pelos cassúbios a sua capital histórica. 

Além da divisão do seu território, o povo autóctone da Pomerânia precisou defrontar-se 

com a hostilidade do exército e da população poloneses, para os quais ser cassúbio 

equivalia a ser alemão – o eterno inimigo do estado polonês. Aleksander Labuda, um 

escritor cassúbio, assim relembra esses tempos de desapontamento: 

 

No ano 1920 [...] apareceu na Cassúbia uma falange de pessoas mal intencionadas, 
que ganhavam suas riquezas às custas da população autóctone. [...] Essa falange foi, 
felizmente, passageira. Muito mais perigosa foi a segunda onda de migrantes – a 
pseudointeligência. As pessoas da segunda falange nos anos vinte [...] dominaram 
todos os cargos mais altos, não permitiam acesso da população daqui às funções 
mais bem remuneradas, [...] eliminaram-na totalmente das suas corrupções. 
(LABUDA, 1986: 218-219). 

 
A descrição da Comissão Parlamentar da Pomerânia da paisagem dos municípios 

cassúbios completa a imagem desoladora da regi~o onde “um desapontamento profundo 

reina nas almas dos pescadores cassúbios.” (SEJM..., 1985: 44). O governo polonês 

autorizava as ações de promoção da cultura cassúbia, porém qualquer tipo de atividades de 

conscientização linguística ou nacional cassúbia era julgado separatista. Apesar das 

perseguições, a vida literária cassúbia desse período deu vários frutos, entre eles uma das 
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maiores obras de literatura escrita em cassúbio, a epopeia “Żëcé i przigodë Remusa. 

Zvjercadło kaszubskji” (“Vida e aventuras de Remus. O espelho cassúbio”) de Aleksander 

Majkowski do ano 1938.  

A eclosão da Segunda Guerra Mundial significou para a toda Cassúbia uma ocupação 

imediata pelos alemães, seguida por uma exterminação em massa dos ativistas políticos, 

sociais e econômicos da região. Após a liquidação da elite intelectual da comunidade, tendo 

em vista a conexão histórica do território e povo cassúbio com Alemanha, o ocupante 

decidiu incorporar a comunidade cassúbia à nação alemã. Os resultados do senso 

conduzido pelos alemães no outono de 1939 indicaram a clara preferência pela 

nacionalidade polonesa da população que falava a língua cassúbia. (KARGUL).  No entanto, 

os alemães introduziram inicialmente uma possibilidade, depois uma obrigação, da 

inscrição dos habitantes cassúbios na assim chamada Lista do Povo Alemão (Deutsche 

Volksliste, DVL). Os homens inscritos eram obrigados a lutar no exército alemão 

Wehrmacht, contra a sua pátria até então, ao passo queos que negaram a inclusão na 

sociedade alemã corriam o perigo de morte no campo de concentração de Stutthof. Os 

numerosos desertores cassúbios reforçavam as tropas polonesas na fronte ocidental e 

oriental como também faziam parte da maior organização de resistência clandestina na 

Polônia ocidental — a cassúbia Gryf.  

O novo formato geográfico do estado polonês após a Segunda Guerra incluía entre as 

suas fronteiras os mais recentes e os mais antigos territórios cassúbios – a Pomerânia 

Oriental e a Pomerânia Ocidental. Enquanto as pessoas incapazes de comprovar que antes 

do ano 1939 eram cidadãos poloneses tiveram que deixar o território polonês na direção 

da Alemanha, os inscritos na DVL que possuíam a documentação necessária eram 

submetidos a um processo de assim chamada “reabilitaç~o”. De 50% até 80% da populaç~o 

cassúbia havia se inscrito na Lista do Povo Alemão o que podia ser agora anulado sob a 

condiç~o de declarar a “fidelidade { naç~o e ao estado polonês”. (BYKOWSKA, 2008).  

Um sucedido processo de reabilitação não significava porém a supressão do 

preconceito e da desconfiança para com os cassúbios, suspeitos pelo estado polonês de 

simpatias pró-alemãs. Uma das políticas facilitadoras na manutenção do regime não 

democrático do governo polonês foi a política de homogeneização da população e de 
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discriminação das línguas minoritárias. Até o ano 1989, os cassúbios permaneceram ativos 

no âmbito de promoção do seu folclore e de algumas tradições, porém as ações da 

Associação Cassúbia existente desde o ano 1956 não podiam extrapolar os limites estreitos 

estabelecidos pelas autoridades.  

A data simbólica do ano 1989, o começo da democracia na Polônia pós-guerra, é 

tomada também como o inicio de uma transição da política para com as minorias e sua 

línguas, passando gradualmente de uma política de homogeneização para 

heterogeneização linguística. Uma ordem do Ministério de Educação e Ciência de 1990 

regulava o ensino da língua cassúbia como uma disciplina optativa em todos os níveis 

educacionais. No ano 2013 mais de 15 000 estudantes aprendiam a língua dos seus 

antepassados em quase 400 escolas na região da Cassúbia. (TREDER, 2002). A partir de 

2009 os alunos de letras da Universidade de Gdańsk têm a possibilidade de se especializar 

em língua e cultura cassúbia. Ademais, os primeiros alunos do curso de licenciatura em 

etnofilologia cassúbia estão chegando neste momento ao fim do seu primeiro ano 

acadêmico.  O cassúbio tornou-se também uma parte da paisagem midiática da região, 

ressoando em alguns programas emitidos na Televis~o e no R|dio Gdańsk desde 1990 e do 

Rádio Kaszëbë desde 2004. É importante ressaltar que as publicações das mídias cassúbias 

raramente são unilíngues, valendo-se da língua polonesa como mediadora entre o 

remetente e o maior número de destinatários da mensagem.  

O estatuto legal e político do idioma falado pela população cassúbia foi regularizado 

no ano 2005 através da “Lei de minorias nacionais e étnicas e de língua regional”. Conforme 

a lei, considera-se a língua regional uma língua usada tradicionalmente no território de um 

país por seus cidadãos, que constituem um grupo quantitativamente menor do que o 

restante da população desse país. Ademais, a língua deve diferir da língua oficial do estado. 

À luz da lei, na Polônia existe apenas uma língua regional – a cassúbia. (SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2005). Esse fato não só confere prestígio ao idioma, por 

muitos ainda tratado com condescendência, como também tem seu reflexo prático nas 

obrigações do estado e nos direitos da comunidade. Nos municípios onde ao menos 20% da 

população utiliza cassúbio, a língua regional pode ser introduzida na administração como 

uma língua auxiliar. As autoridades têm obrigação legal de apoiar as ações que almejam a 
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manutenção e o desenvolvimento da língua em questão. A mudança facilmente perceptível 

na linda paisagem cassúbia, com seus lagos, morros, florestas, dunas e mar, foi a inserção 

das placas bilíngues com os nomes das cidades e elementos fisiográficos.  

Em nossa curta viagem ao passado das terras ao oeste do baixo rio Vístula e ao sul 

do Mar Báltico e do seu povo, várias vezes referimo-nos a língua cassúbia, sem especificar 

suas características. Se voltarmos aos dados do acima mencionado Senso Nacional Polonês 

do ano 2011, depararemo-nos com a informação que mais de 108 000 pessoas usam a 

língua cassúbia em casa, das quais 96% vivem em casas bilíngues, onde a língua autóctone 

é acompanhada pela língua polonesa. (GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 2012). Observa-

se um crescimento expresso do número de falantes, já que no ano 2002 apenas 52 000 

admitiram o uso do cassúbio nos contatos familiares. O território cassúbio de hoje em dia 

encontra-se dentro dos limites do Distrito de Pomerânia (Województwo Pomorskie), onde 

4,7% dos habitantes falam a língua cassúbia, porém em 19 municípios mais de 20% dos 

moradores usam a língua autóctone no dia a dia.  

A língua cassúbia pertence ao grupo de línguas eslavas ocidentais e emergiu 

lentamente das línguas lequíticas, que abrangem também o polonês e o extinto polábio, e 

dos dialetos pomerânios. Desde seus primórdios, em torno do ano 1000 d. C., sofria 

influencia dos dialetos poloneses e depois do polonês literário. (TREDER, 2002). No virar 

dos séculos XII e XIII o cassúbio começou a manifestar a sua separação das outras línguas 

lequíticas, com as quais compartilhava até então os traços distintivos do protoeslavo em 

desintegração. A tabela 1 ilustra algumas das características fonéticas do cassúbio em 

comparação com o polonês. 

Tabela 1 — Algumas características fonéticas da língua cassúbia. 

Descrição da característica do cassúbio (em comp. 

com o polonês) 

Exemplo em 

polonês 

Exemplo em 

cassúbio 

 

Falta de consoantes [ɕ], [ʑ], [ʨ̑], [ʥ̑] substituídas por [s], 

[z], [ʦ̑], [ʣ̑]. 

 

siedzieć 

[ɕɛʥ̑ɛʨ̑] 

 

sedzec 

[sɛʣ̑ɛʦ̑] 
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Surgimento da vogal [ə] a partir das vogais curtas [i], [ɨ] 

e [ɔ]. 

 

 

 

zima [ʑĩma] 

 

zëma [zəma] 

 

Africatizaç~o das consoantes k’, g’ respectivamente em 

[ʧʲ] e [ʤ̑ʲ]. 

taki [taki] 

długi [dwugi] 

 

taczi [taʧʲ] 

dłudżi 

[dwuʤ̑ʲ] 

 

Ditongaç~o das vogais arredondadas posteriores [ɔ] e [u] 

no começo da palavra e após consoantes labiais e 

velares. 

 

owca [ɔfʦ̑a] 

buda [buda] 

 

 

 

òwca [wofʦ̑a] 

bùda [bwuda] 

 

 

Fonte: Treder, 1997 e Treder, 2002. 

O sistema vocálico da língua cassúbia é mais variado comparado com o polonês. Em 

sua pesquisa, CHOLEWA (2012) distingui seis vogais na língua polonesa enquanto na 

língua cassúbia observa onze, entre elas a vogal meio-fechada frontal [e] e a vogal meio-

fechada posterior [o].  

Cassúbio manteve algumas formas arcaicas de inflexão nominal e conjugação verbal, 

o que exemplifica a forma dual da conjugação preservada na língua cassúbia. O vocabulário 

cassúbio representa uma grande riqueza de arcaísmos, mas também de inovações próprias. 

Em vez de chamar gilete de “żyletka”, a palavra adquirida tanto por português como por 

polonês a partir do nome do inventor do objeto em questão, o cassúbio criou o substantivo 

“golëtka” do verbo j| existente “golëc” (barbear). (TREDER, 1997). Em vista da 

instabilidade política da região cassúbia durante séculos, não surpreende a visível 

influência das línguas polonesa e alemã no vocabulário cassúbio, especialmente nos 

âmbitos de administração, educação e áreas técnicas. As palavras da origem alemã, após 
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terem passado pelo processo de assimilação fonética e morfológica, constituem 

aproximadamente 5% do léxico cassúbio. (TREDER, 1997). A sintaxe cassúbia parece-se 

altamente com a polonesa, contudo demonstra vários exemplos de construções tipicamente 

alemãs.  

É importante ressaltar que a diversidade das variações da língua cassúbia existentes 

ainda hoje dificulta a descrição mais detalhada desse idioma em apenas algumas palavras. 

No território onde no inicio do século XX distinguiu-se 76 dialetos do cassúbio, encontra-se 

ainda vilas que valem-se de seu próprio sistema vocálico. (TREDER, 2002).  

Essa heterogeneidade da língua é um dos motivos da disputa conduzida pelos 

linguistas e dialetólogos poloneses há mais de cem anos quanto à classificação do cassúbio 

como língua ou como dialeto da língua polonesa. Para objetivo dessa discussão, cita-se a 

explicaç~o de COSERIU quanto { diferença entre esses dois termos: “Um dialeto, sem deixar 

de ser intrinsecamente uma língua, se considera subordinado a outra língua, de ordem 

superior. [...] o termo dialeto, enquanto oposto a língua, designa uma língua menor incluída 

em uma língua maior [...].” (1982: 11-12 apud FERREIRA, CARDOSO, 1994: 16). 

Sem adentrar a questão da definição de ambos os termos, segundo POPOWSKA-

TABORSKA (1988), a resposta a essa pergunta depende dos critérios escolhidos para 

análise. A pesquisadora salienta que a aplicação dos critérios referentes à cronologia de 

desenvolvimento linguístico e do alcance geográfico de certo fatos linguísticos leva 

linguistas poloneses muito frequentemente à conclusão que o cassúbio é um dialeto da 

língua polonesa. Contudo, os argumentos de natureza sócio-cultural, tais como a existência 

de uma longa tradição literária, a normatização da ortografia cassúbia ou a forte 

identificação da comunidade cassúbia com a seu idioma, convencem vários linguistas a 

considerá-lo uma língua distinta da língua polonesa.  

Edward Breza, linguista cassúbio, usou o argumento da falta da consciência de uma 

nacionalidade distinta entre cassúbios para classificaç~o do cassúbio como dialeto: “Desse 

ponto de vista, deve-se, indubitavelmente, considerar cassúbio um dialeto, pois a 

consciência que os cassúbios s~o a étnica variaç~o da naç~o polonesa é universal” (BREZA, 

1986 apud POPOWSKA-TABORSKA, 1988: 96). Seu colega da Universidade de Gdańsk, 
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Jerzy Treder, ainda no final dos anos oitenta teve a opinião bastante divergente sobre esse 

assunto: 

 

Se a noção de língua for vinculada a um grupo étnico e cultural (não a um estado e 
a uma nação), mas principalmente a uma consciência de diferenciação 
condicionada com a peculiaridade da esfera linguística, a existência de literatura 
separada, a considerável singularidade de costumes, o cultivo consciente da língua, 
da literatura e da cultura própria [...], nesse caso deve-se considerar o cassúbio 
(literário, escrito) uma língua. (TREDER, 2013: 423). 

 
Aparentemente, foram os argumentos do último dos pesquisadores citados que 

convenceram legisladores poloneses a reconhecer cassúbio, língua ameaçada de extinção, 

como a única língua regional na Polônia. O território cassúbio é hoje em dia a região mais 

heterogênea linguisticamente do país, cujos habitantes não só são bilíngues, como também 

utilizam diferentes variações da língua autóctone: a variante normatizada (literária, 

idêntica ao cassúbio escrito) e a não normatizada (dialetos do cassúbio presentes na 

“língua viva” da regi~o).  

De acordo com o que afirma MAKURAT (2007a), observa-se o fenômeno de regresso 

no bilinguismo natural, pois a transmissão intergeracional do cassúbio parece 

enfraquecida. Nos contatos familiares entre a geração mais velha e a mais nova ocorre 

frequentemente um modelo assimétrico de uso da língua, no qual os mais velhos usam o 

código cassúbio, porém os seus netos lhes respondem em código polonês. Não raramente, a 

questão subjacente a essa tendência é a convicção das famílias cassúbias que a limitação do 

uso da língua autóctone pelas crianças facilite a aprendizagem “correta” do idioma polonês. 

Um resultado dessa estratégia é a presença de uma mistura linguística nas casas cassúbias, 

o que mostraram os dados do senso nacional citadas acima.  

O processo da sucessiva retirada da língua cassúbia do uso doméstico é 

acompanhado pelo fenômeno de fortalecimento da funcionalidade do variante 

estandardizado que evolui na direção de uma língua universal, de certa maneira a língua da 

intelectualidade local. (MAKURAT, 2007a). No entanto, o cassúbio continua marcado, 

também entre os seus próprios usuários, como uma língua de baixo prestígio e pouca 

utilidade econômica. Nas palavras de MAKURAT (2007a: 93): “Para que o cassúbio 
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conquiste realmente o estatuto de língua da cultura, é necessária em primeiro lugar a sua 

aceitaç~o como língua culta entre os membros da comunidade cassúbia”. 

Apesar das dificuldades enfrentadas pela língua cassúbia em conquistar seu lugar 

não só nas cartas das leis, mas principalmente nos corações e nas falas do seu povo, as 

mudanças legais, políticas e sociolinguísticas dos últimos vinte e cinco anos permitem um 

certo otimismo. Os dados do último senso nacional indicam um resurgimento de 

consciência e talvez até de orgulho da identidade e língua cassúbia. O artigo 7 da Carta 

Europeia das Línguas Regionais ou Minoritárias, ratificada pela Polônia no ano 2009, diz 

que a política, as leis e a pr|tica dos países signat|rios devem se basear “no 

reconhecimento das línguas regionais ou minorit|rias como express~o da riqueza cultural” 

(COUNCIL OF EUROPE, 1992: 5). Em vista dessas palavras, há uma esperança que a 

diversidade linguística ou étnica nunca mais seja percebida como um perigo à integridade 

de uma nação, mas antes como uma oportunidade de enriquecimento cultural e humano. 

No caso específico da minoria aqui apresentada, tanto a população polonesa como a 

própria comunidade cassúbia precisam reconhecer a verdade nas palavras do escritor 

polonês oriundo de Gdańsk, Paweł Huelle: “Os cassúbios são muito importantes, pois na 

história cambiante de Gdańsk, da Pomer}nia constituem um elemento de continuidade. 

Tudo mudava, mas os cassúbios permaneciam sempre aqui. Com a sua língua e com a sua 

cultura.” (LEWANDOWSKI, 2012: 10). 
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Relato de experiência: oito dias como intérprete do 

diretor irlandês Brendan McDonnel 

 

Maria Consuelo Graciolli Bond 

 

Introdução 

No mercado de interpretaç~o h| uma modalidade chamada “intérprete 

acompanhante” em que o intérprete acompanha o cliente em viagem a trabalho ou passeio 

como mediador da comunicação dele em todas as situações possíveis nesse período.  

A profissão de intérprete acompanhante é uma modalidade nova e não há muito 

material teórico específico para ela, portanto, para fins acadêmicos, este trabalho baseia-se 

nas definições de Gile (2004) de interpretaç~o e seus “tipos intermedi|rios”, dentre eles a 

interpretação consecutiva frase-a-frase, em que o falante da língua fonte dá pausas entre as 

frases para que sejam traduzidas diretamente pelo intérprete sem que haja necessidade de 

fazer anotações. Este tipo de interpretação predominou no período aqui relatado, porém 

em um trabalho de imersão, como neste caso, com diferentes tipos de compromissos 

agendados todos os dias, houve a necessidade de mesclar outras modalidades de 

interpretação devido a diversidade de situações às quais os falantes foram expostos. 

Grande parte dos estudos relacionados à interpretação consecutiva leva em consideração o 

fato de que o intérprete está fazendo parte de um congresso, uma reunião de negócios ou 

similares eventos isolados. Este trabalho descreve as diversas habilidades exigidas do 

intérprete para que esta justaposição de eventos e situações sociais e a consequente 

oscilação de modalidades de interpretação necessárias para dar conta dessa 

heterogeneidade resulte no sucesso da comunicação da equipe durante todo o período. 

 

A pesquisa sobre o caminho sagrado do Peabiru e o surgimento do documentário 

A pesquisadora e escritora Rosana Bond - autora das obras A Saga de Aleixo García: 

o Descobridor do Império Inca e A História do Caminho do Peabiru Volume I e Volume II   e 
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minha irmã - foi quem “desenterrou e deu vida” a história desse caminho indígena que 

remonta parte da história da América do Sul desde antes da chegada dos europeus. Na 

cultura guarani o que é conhecido como o caminho do Peabiru é uma construção iniciada 

por diferentes tribos indígenas anteriores aos Guarani. Eles uniram os trechos já existentes 

para tornar possível sua saída do interior em direção à costa sul brasileira em busca da 

Terra sem mal e facilitar as relações com outras tribos. 

Essa temática vem despertando interesse de várias pessoas envolvidas com as 

histórias dos povos nativos do continente sul-americano, entre elas a produtora cultural 

Brenda Silveira que vinculou o trabalho da Rosana Bond com a trajetória de documentários 

produzidos e dirigidos por Brendan Mc Donnell.  

Após convidá-lo para dirigir o documentário a produtora entrou em contato com a 

Rosana para desenvolverem o projeto e decidiram então que seria fundamental uma fase 

de sondagem para aclimatar o diretor em relação ao assunto e percorrer pontos por onde 

passava o Peabiru para definir o foco do documentário que será filmado numa grande 

expedição no segundo semestre de 2015. Nesta primeira etapa fui convidada a trabalhar 

como intérprete da equipe a fim de transladar o diretor irlandês. 

 

A expertise para me tornar a intérprete da equipe 

Antes de ser chamada para participar da equipe de trabalho para a pré-produção do 

documentário, nunca havia atuado profissionalmente como intérprete, porém minha 

trajetória de vida já havia me proporcionado inúmeros momentos que me fizeram 

experimentar o gosto da profissão e cobiçá-la. 

Sempre me interessei por línguas e culturas estrangeiras e sempre tive facilidade 

em aprender e relacionar aspectos de diferentes línguas e compreendê-las. Mesmo antes de 

ter fluência na língua inglesa já tinha amigos estrangeiros que muitas vezes precisavam que 

eu “traduzisse” suas conversas. 

Em 2002 fui morar na Inglaterra, onde fiquei até 2005. Durante esse tempo estudei, 

trabalhei e me casei. Nesse período, recebi visitas de familiares e amigos brasileiros que 

não falavam nada de inglês e eu tinha que passar todo o tempo livre servindo de intérprete 

para eles. Mesmo depois de voltar da Inglaterra, por diversas ocasiões, recebi amigos da 
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Inglaterra e outros estrangeiros e novamente me deparei com a situação de estar atuando 

informalmente como intérprete. Logo após meu retorno ao Brasil, passei a dar aulas de 

inglês e português para estrangeiros, o que me permitiu permanecer em contato constante 

com a língua inglesa e me obrigou a continuar a estudá-la. Seguindo este fluxo, em 2013 

ingressei na UFPR – Universidade Federal do Paraná, no curso de Letras – Inglês e passei a 

atuar como professora de inglês no Centro de Línguas e Interculturalidade da UFPR – Celin.  

 

A fase de sondagem e o roteiro de viagem 

O diretor Brendan Mc Donnell faz documentários sobre jornadas que transformam 

as pessoas profundamente e, antes de ser convidado para esta produção, sua intenção era 

fazer um documentário sobre o Caminho de Santiago de Compostela. Tendo isso em mente 

ele vislumbrou a possibilidade de estabelecer uma rota do Peabiru para ser percorrida 

assim como é em Santiago de Compostela. Todavia, a extensão do caminho é 

transcontinental e tem vários ramais. Seria, portanto, inviável percorrê-la a pé, gravar ao 

longo do caminho e depois editar as cenas como ocorreu com alguns dos projetos que ele 

desenvolveu previamente.  

 

 

Mapa do Caminho do Peabiru: tronco principal e ramais adjacentes 
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O roteiro percorreu pontos iniciais do Caminho do Peabiru em seu ramal litorâneo, 

partindo de Florianópolis-SC, onde visitamos praias onde há vestígios indígenas que 

confirmam os relatos das pesquisas sobre o caminho e sobre a cultura guarani, visitamos a 

aldeia Guarani do Morro dos Cavalos, no município de Palhoça, onde entrevistamos a líder 

Eunice e concedemos entrevista ao jornal Voz Palhocence, nos encontramos com a 

antropóloga Dorothea Post Darella da UFSC e com o Professor Paul Richard Momsen Miller, 

também da UFSC. De Florianópolis partimos à Paranaguá para visitarmos o museu da UFPR 

e, no caminho, passamos por Joinville para uma reunião com a arqueóloga Dione Ribeiro. 

Em seguida fomos à Campo Mourão – local onde a pesquisa foi iniciada – e  concedemos 

uma entrevista para uma emissora de TV local e, na volta, visitamos no município de 

Pitanga um trecho ainda intacto do Caminho do Peabiru. 

 

A preparação para o trabalho de intérprete acompanhante  

Quando recebi o convite para participar desta etapa do projeto percebi que tinha 

que atualizar minhas leituras sobre o assunto visando a construção de um glossário 

específico com termos que seriam utilizados para falar do caminho, em uma caderneta que 

fosse de fácil manuseio para me auxiliar durante as reuniões em caso de esquecer algum 

termo ou para fazer anotações durante as reuniões.  

Minha intenção desde o início era fazer tradução consecutiva frase-a-frase, uma vez 

que era a única técnica que já havia utilizado anteriormente. Eu acreditava que a 

interpretação simultânea – em que o intérprete traduz a língua fonte conforme a fala se 

desdobra, com um intervalo de apenas alguns segundos entre a produção do falante e a 

versão do intérprete (GILE em Shäffner, 2004:12) – era muito distante da minha 

capacidade e que esta seria a modalidade ideal para um trabalho dinâmico envolvendo 

vários falantes em reuniões e eventos envolvendo a mídia. Ao contrário de todas as minhas 

ideias iniciais, nem a possibilidade de realizar a interpretação simultânea estava tão 

distante das minhas capacidades, nem era essa a modalidade mais apropriada para cada 

uma das diversas situações com as quais lidamos durante o trabalho. 

Selecionei alguns voc|bulos do gloss|rio que montei e apelidei de “Gloss|rio 

Peaberuano” por grau de relev}ncia e frequência de uso. 
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 Caminho: path, track, footpath, pathway; 

 Índios: indigenous group, native people, ou os nomes das tribos, como Guarani, Inca, 

etc.; 

 Tribo: tribe 

 Aldeia: settlement, village; 

 Tronco (eixo principal): trunk; 

 Ramal: branch, extension; 

 Trecho (intervalo de estrada): stretch; 

 Vestígio: trace, sign, track, evidence 

 

Além do estudo de vocabulário, fui pesquisar sobre o cliente e seu trabalho e fiquei 

bastante aliviada quando soube que ele era irlandês e morava em Londres, pois eu não 

teria trabalho para me adaptar ao sotaque e também já tinha familiaridade com a 

comunicação extralinguística que ele viesse a usar. 

 

O roteiro da viagem e as modalidades de interpretação 

Dia 10 de março de 2015: a equipe reuniu-se pela primeira vez em Florianópolis 

para apresentações iniciais em um almoço informal que foi tomado por perguntas do 

diretor Brendan McDonnell à Rosana Bond sobre o Peabiru, que continuaram durante o 

encontro do jantar.  

Nesse primeiro dia também falei sobre como seria minha atuação durante a viagem 

e pedi a todos a colaboração para que fizessem pausas regulares em suas falas para que eu 

pudesse traduzir integralmente o que estava sendo dito. 

Dia 11 de março: fizemos uma visita a um assentamento guarani no município de 

Palhoça, onde fomos apresentados à cacique Eunice (da aldeia Morro dos Cavalos). Ao 

contrário do costume tradicional de poucas palavras, ela aceitou gentilmente conversar um 

longo tempo conosco. Durante a conversa ela confirmou as informações que Rosana havia 

repassado ao Brendan e que o surpreenderam muito sobre a cultura guarani. O ritmo da 

fala da cacique Eunice era bastante tranquilo e me permitiu fazer a interpretação integral 

do que ela explicava. 
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Terminada a conversa, Brendan foi entrevistado por um jornal local, cuja matéria foi 

colocada na internet no dia seguinte sob o título de “A caminho da Terra Sem Mal”. O 

jornalista que entrevistou o Brendan sabia falar inglês e só precisou de ajuda com umas 

poucas palavras durante a conversa. 

Dia 12 de março: antes de sairmos para as praias do Santinho e Ingleses tivemos 

uma breve reunião a respeito das obras rupestres indígenas que iríamos visitar naqueles 

locais. À tarde, na UFSC, tivemos reunião com a professora-doutora antropóloga Dorothea 

Post Darella, que nos acompanhará na grande expedição de filmagem no segundo semestre 

de 2015. Esta reunião foi um pouco mais formal, e para evitar interferências nas falas da 

professora Dorothea, eu passei a utilizar outra técnica de interpretação consecutiva. Nessa 

o intérprete anota os tópicos principais trazidos pelo falante da língua fonte e reformula a 

informação para a versão na língua alvo. Segundo Gile (em Schäffner, 2004), essa 

modalidade é chamada por intérpretes de conferência como interpretação consecutiva 

verdadeira. 

Dia 13 de março: Às 10 horas, Brendan, Rosana e Brenda foram entrevistados no 

famoso programa matutino de Mário Motta, na rádio CBN Diário. Esta entrevista foi feita ao 

vivo para a rádio no formato da tradução consecutiva frase-a-frase. A maior parte da 

entrevista era sobre a filmagem do documentário e, portanto, quem mais falou sobre o 

assunto foi a escritora Rosana Bond, provendo informações acerca de suas pesquisas e a 

produtora Brenda Silveira sobre o projeto de filmagem. A Brendan Mc Donnell foi 

perguntado sobre sua carreira e formação numa parcela curta da entrevista em que utilizei 

a interpretação consecutiva frase-a-frase. 

Em seguida realizamos visita às rochas antropomórficas da praia de Itaguaçu e, após 

o almoço fizemos uma reuni~o sobre meu mapeamento de pontos “peabiruanos” sugeridos 

para as filmagens. 

Depois acompanhamos Brendan a uma conversa com o respeitado professor-doutor 

Paul Richard Monsen Miller, do Centro de Ciências Agrárias da UFSC. O professor Miller é 

estadunidense e não foi necessária minha intervenção em momento algum durante esta 

reunião. 
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Dia 14 de março: no percurso rumo ao PR, paramos em Joinville para uma reunião 

com a professora-doutora arqueóloga Dione Bandeira. Essa foi a reunião mais desafiadora 

para mim, pois o ritmo da fala da arqueóloga era extremamente rápido. Apesar deu ter me 

preparado para utilizar a técnica de interpretação consecutiva verdadeira, fui obrigada a 

interrompê-la pedindo pausas para que eu não perdesse informações.  

Após Joinville seguimos a Paranaguá, com a intenção de ver no Museu da UFPR, a 

canoa voadora que segundo a mitologia guarani (narrada numa tese de doutorado de 

Antropologia) esteve na Terra Sem Mal e retornou. Mas a canoa não estava lá. Conforme 

uma funcionária, talvez esteja em restauração. Devido ao adiantado da hora não pudemos 

ver a Estrada da Graciosa e seguimos diretamente à Curitiba. 

Dia 15 de março: partimos de Curitiba para Campo Mourão, passando por Pitanga, 

onde conversamos com o Clemente, conhecido como o “guardi~o do Peabiru”, e 

combinamos passar lá novamente no caminho de volta para que ele nos mostrasse um 

trecho do caminho e outros vestígios indígenas encontrados na região.  

Dia 16 de março: participamos de um programa de entrevistas chamado “Tudo para 

Mudar” da TV Caraj|s, emissora local de Campo Mour~o-PR. Nesse ponto da viagem já 

havíamos conversado muitas vezes sobre o projeto do documentário e sobre nossas vidas 

pessoais, o que possibilitou que eu fizesse a tradução simultânea da entrevista que durou 

aproximadamente uma hora. 

Dia 17 de março: visitamos o trecho do caminho do Peabiru em Pitanga e 

retornamos à Curitiba. 

 

Conclusão 

A imersão neste trabalho de intérprete me levou a perceber que as diferentes 

técnicas foram empregadas de forma adaptativa e aberta como exigência para as demandas 

da equipe da produção deste documentário.  

Esta experiência inicial me leva a buscar estudo e pesquisa mais atuais sobre 

modalidades de interpretação para conceituar a atuação do que foi tratado como 

“intérprete acompanhante” e esclarecer se este termo, além do mercado de trabalho, 

também é utilizado na linguagem acadêmica. 
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As Unidades Temáticas no Ensino do Português 

Brasileiro no Projeto PBMIH 

 

Rebeca Pinheiro Queluz 

 

Introdução  

Este trabalho tem como objetivo apresentar o modo como são elaboradas as 

unidades temáticas para o projeto de extensão do Curso de Letras da Universidade Federal 

do Paraná (UFPR) em parceria com o Centro de Línguas e Interculturalidade da 

Universidade Federal do Paran| (Celin UFPR), “Português Brasileiro para Migraç~o 

Humanit|ria” (PBMIH). Para isso, ser| realizada uma breve explanaç~o sobre o projeto, que 

tem por intento proporcionar formação em língua portuguesa para a população de 

migrantes, principalmente haitianos, de Curitiba e região. Em seguida, serão feitos 

comentários sobre as aulas do PBMIH e algumas de suas principais características. 

Finalmente, serão abordadas as unidades temáticas preparadas no projeto. 

No que diz respeito ao PBMIH, este é um programa de ensino, pesquisa e extensão 

desenvolvido em Curitiba por docentes, estudantes e servidores técnicos administrativos 

de diversos Setores e Departamentos da UFPR – nomeadamente: Letras, Direito, 

Informática, Psicologia e História – juntamente com o Celin UFPR. Voltado para migrantes 

na condição de refugiados e/ou em situação de vulnerabilidade social, o programa está em 

funcionamento desde 2013. Ele surgiu a partir de um chamado da ONG Casa Latino-

Americana (CASLA) e de outros setores sociais, incluindo a Prefeitura de Curitiba, a Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB) e o Celin, da UFPR. A primeira reunião do projeto ocorreu 

em setembro de 2013 e as primeiras turmas começaram no mês seguinte. A demanda era 

específica: a necessidade mais urgente era fornecer uma formação em língua portuguesa 

para a população de migrantes, especificamente de haitianos, que se concentrou na cidade. 

De acordo com a página do PBMIH no Facebook (29 out. 2014), aproximadamente 

250 migrantes estão sendo beneficiados pelo programa com:  
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• Aulas de português (Letras UFPR e Celin) 

Projeto Português brasileiro para migração humanitária - PBMIH 

• Assessoria jurídica (Direito UFPR) 

Projeto Refúgio, Migrações e Hospitalidade 

• Aulas de inform|tica (Informática UFPR) 

• Aulas de história do Brasil (História – UFPR) 

• Acolhimento e atendimento psicológico (Psicologia – UFPR) 

 

Além das aulas e do atendimento psicológico e jurídico, o programa organiza 

eventos visando promover a inclusão dos migrantes em Curitiba. Um exemplo disso seria a 

festa “Plas Ayisien – Somos Todos Migrantes”, realizada na Praça de Bolso do Ciclista no dia 

6 de dezembro de 2014, que contou com uma exposição de fotos, uma oficina de estêncil, 

debates, um show com a banda Recif e a degustação da sopa joumou, um prato típico 

haitiano e um dos símbolos da independência do país. Conforme Bruna Ruano, uma das 

coordenadoras do PBMIH,  

 

O evento foi pensado de maneira a proporcionar uma reflexão sobre a condição do 
migrante e abrir um canal de diálogo entre as diversas culturas que compõem a 
nossa cidade atualmente. Além disso, como parte do encerramento das atividades 
de 2014, o evento tem a ideia de celebração e artistas locais e haitianos mostrarão 
o seu trabalho em uma grande festa. (RUANO In: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAL UFPR 2014). 

 

Outro evento articulado pelo PBMIH, desta vez em parceria com o Governo do 

Estado do Paraná e organizações civis (como a Secretaria do Estado da Justiça, Cidadania e 

Direitos Humanos, a Secretaria do Estado da Educação, a Secretaria do Estado da Saúde, 

Secretaria do Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, entre outras), foi o “Dia de 

Mobilizaç~o pelos Direitos dos Migrantes e Refugiados”. Realizado no dia 25 de abril de 

2015, esse evento contou com a oferta de serviços a migrantes e refugiados por parte das 

instituições participantes, além de apresentações culturais e a exposição do fotógrafo 

Brunno Covello. O principal acontecimento do dia foi o lançamento do Plano Estadual de 

Políticas Públicas para Promoção e Defesa dos Direitos de Refugiados, Migrantes e 

Apátridas do Paraná. 
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Aulas de português brasileiro  

A preparação das aulas leva em consideração as características e as necessidades 

dos alunos que frequentam o projeto. O público é predominantemente masculino (em uma 

turma chega a haver uma ou duas alunas e dezoito alunos, por exemplo) e heterogêneo em 

sua formação: ainda que grande parte dos estudantes possua formação secundária 

completa e às vezes universitária (completa ou incompleta), há alunos com baixa 

escolaridade, que não dominam o francês oral ou escrito e nem mesmo o kréyol escrito. 

Além disso, os estudantes possuem níveis distintos de conhecimento de português e estão 

em contato com essa língua há mais ou menos tempo, dependendo da sua estadia no Brasil. 

Há alunos e alunas de diferentes faixas etárias – numa mesma turma convivem alunos de 

cinquenta, sessenta anos e de dezoito, dezenove. 

Como, em sua maioria, o público-alvo do projeto é constituído por trabalhadores 

(que atuam na construção civil, em restaurantes, no comércio, em serviços de limpeza), o 

horário do curso se definiu tomando por base os seus horários. Dessa forma, as aulas 

ocorrem sempre aos sábados, tendo início às 15h00 e terminando às 18h00, na Reitoria da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), no edifício Dom Pedro I, nos 10º e 11º andares. 

As aulas do PBMIH diferem de outros cursos de português como língua estrangeira 

(como os oferecidos no Celin, por exemplo) por levarem em conta o perfil específico dos 

seus alunos. Como entram e saem alunos a todo o momento no projeto, as aulas foram 

desenvolvidas para se enquadrarem em um formato chamado de “porta-giratória”, em que 

se supõe o desenvolvimento completo de uma atividade dentro do período de três horas 

que cada encontro possui. Em outras palavras, as aulas são elaboradas com começo, meio e 

fim, de forma que não haja uma necessidade de se fazer referência a algum conteúdo dado 

em um momento passado, nem deva haver continuidade obrigatória em algum momento 

futuro.  

Ao serem chamados para participar do projeto, os estudantes assinam um termo, 

comprometendo-se a respeitar o horário de início das aulas, a cumprir 75% de frequência 

no curso, para terem direito ao certificado de participação e, principalmente, a não faltar 
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três aulas, sob pena de desligamento automático do curso. Esse último item foi criado pelo 

fato de existir uma lista de espera imensa, sobretudo nos níveis mais básicos.  

Em cada turma, há muitos professores em sala de aula, com níveis de experiência 

diversos. Além disso, a dinâmica varia de uma para outra: há professores com mais 

experiência que atuam com auxiliares, outros que se revezam na preparação e na atuação 

em sala de aula e, ainda, outros que dividem de forma igual suas funções dentro de sala. 

Todos são voluntários ligados de alguma forma ao Curso de Letras da UFPR ou da UTFPR 

ou ao Celin UFPR. Os estudantes presenciam, inicialmente, certo choque cultural ao 

frequentarem as aulas, por não estarem acostumados com tantos docentes em sala, ou 

mesmo por ter uma relação diferente com a escola do Haiti.  

Há um compromisso no projeto em se ensinar o português brasileiro falado. As 

outras competências (compreensão e produção escrita) em alguma medida também são 

trabalhadas, entretanto, a prioridade é dada para o domínio da fala (compreensão e 

produção oral). O domínio do português padrão só será pedido nos níveis mais adiantados. 

 

Unidades temáticas 

No que concerne às unidades temáticas, cada turma se responsabiliza pelo seu 

preparo. Na prática, isso quer dizer que pode haver diversas aulas para um mesmo nível: o 

Básico 1 A (B1A) prepara aulas distintas do Básico 1 B (B1B) e do Básico 1 C (B1C). São 

marcadas reuniões (semanais) para a elaboração da aula (incluindo a revisão do material, a 

discussão do que deu certo e do que não funcionou tão bem na última aula, etc.). Também 

há reuniões/encontros com os outros grupos, onde são discutidas questões referentes ao 

português brasileiro falado em oposição ao que encontramos na gramática, à fonologia do 

português e do crioulo haitiano, às unidades temáticas e aos problemas/características de 

cada grupo. 

As unidades temáticas são elaboradas a partir de tarefas comunicativas que 

preveem situações de uso concretas. Enfatiza-se a construção de andaimes linguísticos, isto 

é, ao longo da unidade o aluno vai obtendo condições de se expressar e de discutir o 

assunto tratado. Segundo Ausubel, 
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para uma aprendizagem ser significativa a informação nova deve ser ligada a 
conceitos já existentes, porque se estabelecem relações entre os novos conceitos e/ou 
informações e os conceitos e conhecimentos já existentes ou com alguma experiência 
prévia. (AUSUBEL 1978 apud FERREIRA DA CRUZ 2011, p. 191) 

 
Portanto, busca-se trabalhar a partir do universo já conhecido do estudante para 

que depois possa ser apresentado o desconhecido, o novo. As unidades são divididas por 

temas ligados às necessidades e aos interesses dos estudantes. Assim sendo, no início do 

semestre sempre se pergunta aos alunos sobre suas expectativas, seus interesses e 

dificuldades. Exemplos de temas abordados com os alunos são: apresentação pessoal, 

rotina, família, saúde (cadastro no SUS, sintomas, doenças, partes do corpo humano, 

simulação de consulta no consultório médico), emprego (carteira de trabalho, anúncio de 

vaga, agência do trabalhador), currículo (formação, escolaridade, experiência), despesas 

pessoais (água, luz, telefone), moradia (aluguel, imóvel), localização (indicação de direção, 

expressões para pedir informações), alimentação (mercado, feira, padaria, formas de 

pagamento), lazer (música, artes, novela, cinema), pontos turísticos. Em relação aos 

objetivos linguísticos, são trabalhados (no Básico 1, turma em que a autora deste artigo 

atua): presente simples e contínuo, artigos definidos e indefinidos, pronomes pessoais, 

possessivos, demonstrativos, verbos [ser, estar e ficar], entre outros. 

A seguir, serão exibidas duas unidades temáticas aplicadas no Básico 1, a primeira 

intitulada “Cuidados com a saúde” (figura 1) e a segunda, “Brasil: um país de preconceitos?” 

(figura 2). 
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Figura 1: Unidade Temática sobre saúde utilizada com a turma do Básico 1. 

Fonte: Material elaborado no PBMIH pelas professoras Carla Cursino, Lais Carvalho e 

Rebeca Queluz. 

 

Essa primeira unidade começa com uma atividade para ampliar o vocabulário. 

Conforme o enunciado: “Você conhece as partes do corpo humano? Com a ajuda das 

professoras, escreva o nome de cada parte do corpo indicada pela seta (→)”. Em seguida, h| 

uma figura de um corpo masculino com vários espaços para serem preenchidos. Tal 

atividade pode ser aplicada de modos distintos: os alunos individualmente escrevem as 

partes do corpo e depois é realizada uma conferência; as professoras perguntam quais 

partes do corpo os alunos sabem e escrevem as respostas no quadro; a turma é dividida em 

duas equipes e os alunos conversam entre si dentro de cada grupo para obterem as 

respostas, havendo uma pequena competição. Tudo depende do perfil da turma, da 

facilidade dos estudantes de trabalhar em grupos ou individualmente.  

Em seguida,  na segunda p|gina, h| um primeiro exercício (intitulado “O que estas 

pessoas têm?) que apresenta algumas expressões como: dor de cabeça, dor de ouvido, dor 

de estômago, febre, tosse, enjoo, dor nas costas. Ao lado desse quadro, há seis figuras de 

pessoas com problemas de saúde. A atividade requer que os alunos identifiquem os 

sintomas a partir das expressões do quadro. Talvez fosse necessário separar gripe e 

resfriado para que os alunos não confundam essas doenças com os sintomas.  

A próxima atividade solicita que os alunos deem conselhos para: um colega que está 

com gripe e febre; um amigo que está com enjoo/náusea; alguém que está com dor de 

dente; um parente que está com dor de cabeça. Ao mesmo tempo em que trabalha 

indiretamente com o imperativo, o exercício faz uma retomada da atividade anterior. 

Depois, há uma tarefa de compreensão oral, em que os alunos escutam um áudio sobre as 

viroses e suas características e devem responder a algumas perguntas, como: “O que s~o as 

viroses?”; “Como o médico sabe que o paciente est| com virose?”; “Quais s~o as viroses 

mais comuns?”; “Quais as diferenças entre gripe e resfriado?”, entre outras. O vídeo é um 

material autêntico, feito por profissionais do Hospital Israelita Albert Einstein. Ele é curto 
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(possui cerca de três minutos e meio) e razoavelmente fácil de entender, visto que a Dra. 

Milena de Paulis explica tudo com muito cuidado, fala articuladamente e apresenta vários 

dados por escrito. Assim, mesmo que os alunos não compreendam boa parte do que ela 

fala, eles podem ler nos quadros apresentados no vídeo alguns dos tópicos que a médica 

menciona. 

Na terceira página h| uma seç~o chamada “bate-papo”, em que os alunos conversam 

(em pares ou abertamente para a turma) sobre suas experiências no hospital ou no médico 

no Brasil. Pergunta-se, ainda, se eles conhecem o Sistema Único de Saúde (SUS) e se a 

resposta for negativa, apresenta-se esse sistema para eles. Os estudantes recebem uma 

folha de cadastro do SUS (um material extra) para que entrem em contato com esse tipo de 

gênero e saibam que documentos lhes serão pedidos, que informações são solicitadas. 

Posteriormente, é realizada mais uma atividade de produção oral com o seguinte 

enunciado: 

 

Trabalhe em dupla. Encene a seguinte situação: você trabalha muitas horas por dia, 
não faz exercício físico, não come direito. Um de vocês será o médico; o outro, o 
paciente. Primeiro, treine o diálogo com o seu colega. Você pode utilizar as 
seguintes expressões: 
Doutor, não estou me sentindo bem. 
Tenho sentido dores de cabeça/de garganta/no corpo. 
Tenho febre/dor de estômago/insônia. 
(CARVALHO; CURSINO; QUELUZ 2014, p. 3). 

 

Apesar de os alunos poderem utilizar as estruturas prontas, o exercício abre espaço 

para a criatividade e para as eventuais dúvidas que eles possam ter. Ele simula uma ida ao 

consultório, situação próxima da realidade dos alunos. É de extrema importância que eles 

adquiram esse novo vocabulário para relatarem corretamente os sintomas ao médico, 

facilitando a comunicação entre eles e esse profissional. 

Após essa atividade, desenvolve-se o trabalho com a estrutura da língua. Nessa 

unidade estudam-se os pronomes possessivos. H| uma afirmaç~o indicando que “os 

pronomes possessivos acrescentam { noç~o de pessoa gramatical uma ideia de posse”, 

seguida de exemplos (“Minha saúde vai bem, obrigado!; Doutor, meu peito está doendo; O 

braço dele est| quebrado”). Como a explicaç~o é curta, exige-se que o professor saiba 
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explicar de outras maneiras, talvez até com mais exemplos. Em seguida há um exercício 

para completar a lacuna com os pronomes possessivos. 

Finalmente, há uma atividade de prática de pronúncia, em que os alunos, 

juntamente com as professoras, apontam quais são as partes mais fortes (as sílabas 

tônicas) das seguintes palavras: garganta, gripe, resfriado, febre e paciente. Em todas as 

aulas é realizado um exercício referente à pronúncia das palavras. Tais palavras estão 

relacionadas com a temática da aula e são escolhidas levando em consideração as maiores 

dificuldades dos alunos. 

Como lição de casa é proposto um exercício de produção escrita com a seguinte 

contextualizaç~o: “Você trabalha muito, está doente e precisa ir ao médico durante o 

horário de trabalho para se consultar. Explique a situação para o seu chefe num e-mail”. 

Como não foi trabalhado esse gênero com os alunos, faz-se necessário realizar uma breve 

explicação verbal sobre a forma como deve ser confeccionado o e-mail. Logo abaixo do 

enunciado h| um endereçamento para o aluno preencher (“Sr. (nome do chefe) 

_________________”). O objetivo da tarefa é que o aluno possa justificar por escrito sua ausência 

no trabalho, revisar o vocabulário que viu em sala e treinar a escrita. 

A ideia desta segunda unidade temática (figura 2) surgiu quando um dos alunos do 

PBMIH, vítima de racismo e de xenofobia, sofreu agressões físicas em seu emprego. 

Somaram-se a isso as reportagens da Gazeta do Povo sobre haitianos que foram agredidos 

verbal ou fisicamente no Paraná. Foi realizada uma reunião entre os professores do projeto 

para discutir quais medidas seriam tomadas. Cada grupo elaborou uma aula em torno 

desse tema e foi orientado a explicar para os alunos que no Brasil o racismo é crime e que 

há instâncias às quais eles poderiam recorrer para terem seus direitos assegurados. 
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Figura 2: Unidade Temática sobre preconceito utilizada com a turma do Básico 1. 

Fonte: Material elaborado no PBMIH pelas professoras Carla Cursino, Lais Carvalho e 

Rebeca Queluz. 

 

A primeira atividade nesse material trabalha com leitura e compreensão de texto. O 

enunciado diz: “Vamos ver em sala uma matéria do jornal Gazeta do Povo sobre Xenofobia”. 

Em seguida, há um recorte da matéria e a fonte de onde ela foi retirada. Ao lado, há um 

pequeno quadro com a palavra “xenofobia”, em que os alunos devem depreender, a partir 

da leitura do texto, o seu significado. O próximo exercício afirma que a matéria trabalhada 

no exercício anterior explica a diferença entre dois termos – injúria e racismo. Ele 

apresenta uma tabela com a definiç~o desses termos e propõe três questões: “Injúria racial 

e racismo s~o crimes no Brasil?”; “O que caracteriza a injúria racial?” e “O que caracteriza o 

racismo?”. Ao mesmo tempo em que as duas primeiras atividades introduzem o tema e 

fornecem vocabulário para os alunos, elas demandam a localização e compreensão das 

informações lidas.  

Já na segunda página a primeira tarefa propõe uma atividade de produção oral, em 

que os alunos são solicitados a expor suas opiniões sobre o assunto. H| perguntas como: “O 

que você sabia sobre racismo no Brasil antes de vir para o país?”; “Sua vis~o sobre racismo 

no Brasil mudou agora que você mora aqui?” e “Você acredita que o racismo no Brasil est| 

ligado apenas aos estrangeiros que vieram para c| recentemente?”. Em geral, surge um 

interesse pela história do Brasil, e se aborda a questão do processo de escravidão pelo qual 
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o país passou. Ouvem-se histórias doloridas sobre as experiências que os alunos tiveram 

com preconceito – desde pessoas se levantando no ônibus quando um deles senta, até 

problemas salariais, em que o aluno, por ser haitiano ou, por ser negro, recebe menos do 

que o colega brasileiro e branco. Quando ocorre um caso como este último, o aluno é 

encaminhado para a equipe de Direito da UFPR, para que possa ser mais bem orientado. 

A próxima atividade é de compreensão oral. Foram selecionados alguns vídeos e 

imagens sobre o assunto (figura 3), e os alunos ficam livres para tecerem comentários a 

respeito. Algumas situações foram tiradas do futebol, como o caso da torcedora do grêmio 

que ofendeu o goleiro Aranha e a banana que foi atirada em Daniel Alves em um jogo entre 

o Barcelona e o Villarreal. Também é mostrado o Facebook da Prefeitura de Curitiba, que 

lançou uma campanha intitulada “O Haiti é aqui” e que gerou muita repercuss~o, tanto 

negativa, quanto positiva. Os alunos, a partir desses materiais extras, comentam e fornecem 

mais exemplos. 

 

 

Figura 3: Materiais extras utilizados na aula sobre racismo. 

Fontes: http://radios.ebc.com.br/viva-maria/edicao/2015-05/estudantes-da-usp-

protestam-contra-racismo-na-universidade; http://retironoticias.com.br/policia-prende-

em-villarreal-torcedor-que-lancou-banana-em-daniel-alves/; 

http://www.jaenoticia.com.br/noticia/10877/Fatima-Bernardes-leva-torcedora-do-

Gremio-ao-%E2%80%9CEncontro%E2%80%9D-e-da-aquele-tapa-com-luva-de-pelica; 
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http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/caixa-zero/10-comentarios-que-curitibanos-

fizeram-no-facebook-contra-a-imigracao-dos-haitianos/. Acesso em: 05/06/2015, às 

11:09. 

 

A partir desses dados, realiza-se um exercício com o vídeo da reação do jogador 

brasileiro Daniel Alves. Os alunos precisam responder a três questões: “Como o jogador lida 

com as atitudes negativas?”; “Esse acontecimento com Daniel Alves ficou famoso em todo o 

mundo. O que o jogador espera alcançar com a repercuss~o?”; e “Como lidar com os 

insultos racistas?”. H| um quadro logo abaixo com frases com pronomes indefinidos (todo, 

alguns, nenhum, muitos e poucos).  

Na terceira e última página há apenas duas atividades. A primeira exercita a 

produção oral dos alunos. Em duplas, pede-se que eles deem conselhos para os brasileiros 

que são racistas, preconceituosos e xenófobos. O segundo exercício trabalha com a 

competência escrita. Solicita-se que os estudantes escrevam uma carta para os leitores do 

jornal Gazeta do Povo sobre os casos de xenofobia. Há um comando indicando que o texto 

deve conter a opinião deles sobre a xenofobia e conselhos para os brasileiros que são 

racistas. A atividade é iniciada em sala de aula, mas pode se estender como tarefa de casa se 

não sobrar tempo. Esse é o momento em que os alunos irão sistematizar as ideias no papel, 

utilizar o vocabulário visto em sala e poderão se expressar individualmente. 

 

Considerações finais 

Neste artigo, procurou-se apresentar o processo de elaboração do material didático 

das aulas de língua portuguesa no projeto de extensão do Curso de Letras da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR) em parceria com o Centro de Línguas e Interculturalidade da 

Universidade Federal do Paran| (Celin UFPR), “Português Brasileiro para Migraç~o 

Humanit|ria” (PBMIH). Após a contextualizaç~o do projeto, explicou-se o funcionamento 

das aulas e a forma de preparação das unidades temáticas. Esse material é singular, visto 

que é confeccionado tendo em vista as necessidades e os interesses dos migrantes 

haitianos que chegam ao Brasil (especificamente, no caso dos alunos do PBMIH, em 
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Curitiba) em busca de melhores condições de vida, tendo tido graus variados de contato 

com a língua portuguesa. As unidades temáticas procuram dar conta não apenas dos 

objetivos gramaticais, lexicais e fonéticos, mas também optam por apresentar situações 

reais de uso dessas estruturas. Há uma tentativa de se criar uma contextualização em torno 

da temática escolhida (seja ela saúde, emprego, alimentação, lazer, localização, moradia, 

documentação, entre outras). Além disso, trabalha-se com a construção de andaimes 

linguísticos, de modo que são oferecidas condições para que os alunos possam se expressar 

e discutir o assunto tratado. Isso posto, foram exibidas e comentadas duas unidades com 

temáticas distintas aplicadas em uma turma de Básico 1 do projeto. Através desta 

exposição pôde-se demonstrar um pouco do funcionamento do projeto de extensão PBMIH 

e sua importância na inserção social dos migrantes, principalmente haitianos, em Curitiba. 
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Observações Sobre os Desafios da Escrita Acadêmica em 

Língua Inglesa 

 

Patricia Barreto Mainardi Maeso 

 

A escrita acadêmica configura um desafio para todo e qualquer ser humano que 

busque aventurar-se nas veredas da área acadêmica, seja qual for o seu campo de estudo 

ou objeto de pesquisa. Em seus muitos gêneros e múltiplas especificidades, ela implica, por 

si só, um escopo de conteúdos e constitui um campo de conhecimento dentro do âmbito 

linguístico. Produzir conhecimento não significa multiplicar conhecimento: tratam-se de 

tarefas diferentes, que o acadêmico de graduação, pós-graduação ou mesmo o pesquisador 

experimentado deve, e precisa, enfrentar. Ora, transformar uma pesquisa ou experimento 

em relatório, artigo, monografia, dissertação, tese, ou outro gênero textual acadêmico traz 

novos questionamentos e pode transformar-se em um obstáculo intransponível. 

Entretanto, tais desafios, se o objetivo é o de produzir texto em uma língua estrangeira, 

mais especificamente a língua inglesa, podem ser potencializados amplamente em função 

das diferenças entre a língua nativa e a língua alvo em termos de estrutura, vocabulário e 

significado. Segundo Hanauer e Englander,  

 

pesquisas mostram que cientistas solicitados a publicar suas pesquisas científicas 
em inglês como segunda língua enfrentam dificuldades (Ammon, 1998, 2006; 
Flowerdew, 2007; Hanauer & Englander, 2009; Salager-Meyer, 2008). No entanto, 
é uma questão aberta estabelecer em qual nível escrever sobre ciência em inglês 
como segunda língua é mais difícil do que escrever sobre ciência na primeira 
língua. (2011, p. 404) 

 

Num momento em que as universidades brasileiras enfrentam a necessidade de 

internacionalização, como, por exemplo, por meio de programas como o Ciência sem 

Fronteiras, e se estabelece a tarefa de multiplicar saberes aqui produzidos em publicações 

internacionais, de que maneira estão as Instituições de Ensino Superior (IES) preparando 

seus quadros de professores e seu contingente de alunos para participar da produção 



ISSN 2237-7611 

 
 
100 

científica no mundo globalizado? O presente artigo tem o objetivo de caracterizar uma das 

iniciativas existentes nesse sentido, elaborada para preparar estudantes e pesquisadores 

brasileiros para esta troca de saberes e experiências, por meio do ensino da língua inglesa 

com um objetivo bastante específico: a produção escrita no curso de Escrita Acadêmica 

ministrado no contexto do programa Inglês sem Fronteiras. Nas páginas a seguir são 

relatados os processos de decisão pela abertura do curso de Escrita Acadêmica em Língua 

Inglesa na Universidade Federal do Paraná (doravante UFPR), de planejamento deste curso 

e de condução das atividades com uma de suas três primeiras turmas, ministrada no 

período de agosto a novembro de 2014 na UFPR no contexto do programa Inglês sem 

Fronteiras. 

 

Por que Escrita Acadêmica? 

O programa Inglês sem Fronteiras (daqui em diante IsF) já vinha oferecendo, desde 

o início do ano de 2014, cursos de língua inglesa para alunos de graduação e pós-graduação 

na UFPR. As atividades começaram com os cursos de Leitura e Compreensão de Textos e 

Preparatório de TOEFL iBT. O primeiro, como o nome já denuncia, foi criado para trabalhar 

habilidades de compreensão de leitura e, embora inclua atividades de escrita, o faz como 

parte do contexto de interpretação textual; o segundo, considerando a sua função de 

preparação para o TOEFL iBT, exame de proficiência em língua inglesa, incluía (e inclui até 

hoje) atividades de escrita. Entretanto, tais atividades são voltadas às características 

impostas pelo exame em si, atendendo a necessidades bastante específicas de produção 

textual.  

Considerando a função do IsF de promover condições para que os alunos se incluam 

no meio acadêmico internacional, incentivando um intercâmbio efetivo de pesquisadores e 

entre pesquisadores, era preciso ir além e oferecer, mais do que as condições de admissão 

em uma universidade em outro país, os meios para produzir textos acadêmicos que 

pudessem entregar conteúdos e pesquisa de maneira eficaz. A necessidade de produção 

textual acadêmica em língua inglesa se tornara mandatória, e a elaboração de um curso que 

permitisse aos alunos, acadêmicos e pesquisadores, o desenvolvimento de habilidades de 

escrita em inglês foi percebida não apenas pelos coordenadores do programa na UFPR e 
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pelos professores-bolsistas, mas também pelo alunos que passaram a sugerir com mais e 

mais frequência um espaço de aprendizado e prática de escrita em moldes acadêmicos.  

É imprescindível fazer aqui um parênteses para ir um pouco mais a fundo na 

caracterização do universo dos alunos do IsF e entender mais claramente as motivações do 

programa e da criação do curso. Como já explicitado, os alunos são de graduação e pós-

graduação (mestrado e doutorado) vinculados à UFPR. Se no início das atividades do IsF o 

universo de alunos estava restrito aos discentes dos cursos elegíveis para o programa 

Ciências sem Fronteiras, no momento da criação do curso de escrita acadêmica o grupo já 

se tinha ampliado para todos os cursos oferecidos na UFPR, em Humanas, Exatas e 

Biológicas, em todos os níveis. Atualmente, o universo possível inclui ainda os professores 

de todos os cursos da universidade, bem como os servidores concursados.  

Considerando este perfil e os fatores elencados, houve a decisão dos coordenadores 

do IsF pela criação do curso, com o nome de Escrita Acadêmica em Língua Inglesa, com 

duração de 48 horas.   

 

Estruturação do curso de Escrita Acadêmica 

A estruturação do curso de escrita acadêmica do IsF iniciou-se em julho de 2014 a 

partir da demanda por cursos que abordassem as especificidades e exigências da vida 

acadêmica, tornando-os atrativos para os alunos e, ao mesmo tempo, interessantes para a 

UFPR, instituição na qual o processo de internacionalização era crescente. Formou-se um 

grupo de trabalho inicial, que contava com seis professores-bolsistas do IsF, com a 

orientação e supervisão das coordenadoras pedagógica e geral do programa. Dos 

professores-bolsistas, três viriam a ministrar o curso em sua primeira oferta, para turmas 

de nível intermediário (B1) ou intermediário-avançado (B2-C1), em campi diferentes da 

universidade, de maneira a aproximar a iniciativa e os alunos.  

O formato escolhido foi o de longa duração, com um total de 48 horas presenciais, 

divididas em dois encontros semanais de duas horas (24 semanas) conduzidos em língua 

inglesa, além de atividades a serem realizadas em casa, conforme a solicitação dos 

professores-bolsistas em sala de aula. A opção por um curso extensivo se baseou na 

necessidade de tempo tanto para a prática de escrita em sala e em tarefas determinadas 
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como para a realização de reuniões de feedback para os alunos ao longo do curso, num 

processo individualizado que pudesse focar em pontos fortes e fracos e ao mesmo tempo 

motivar os alunos a continuarem o curso.  

Com relação ao material didático a ser utilizado, inicialmente foram analisados 

livros de língua inglesa que incluíam unidades voltadas a escrita acadêmica. No entanto, tal 

análise mostrou que os livros disponíveis para o trabalho com escrita acadêmica em Inglês 

como Língua Estrangeira (English as a Foreign Language, ou EFL) eram por demais 

voltados ao ensino de conteúdos gramaticais em detrimento de temas como organização 

textual, estrutura, coesão e coerência. Ao mesmo tempo, livros específicos de escrita 

acadêmica voltados para falantes nativos de língua inglesa se mostraram além das 

habilidades do perfil dos alunos do IsF. A escolha final para o curso foi a de pesquisa e 

elaboração contínuas de materiais didáticos pelos docentes para o trabalho em sala, 

atendendo às especificidades da escrita acadêmica e às necessidades e expectativas dos 

alunos.  

A partir desta escolha, optou-se pelo planejamento de um eixo orientador para o 

curso, com o escopo de conteúdos a serem abordados em sala de aula. Para cada um dos 

itens constituintes deste planejamento foram realizadas pesquisas de materiais a serem 

utilizados, entre definições, atividades, temas para o desenvolvimento de ensaios e 

avaliações.  A partir dele, cada professor-bolsista poderia estruturar a sua prática em sala 

de aula, em conformidade com o perfil de cada turma, que seria certamente bastante 

heterogêneo em função do universo de alunos já caracterizado. Este tipo de abordagem 

evidencia o caráter de piloto do curso, que viria a ser discutido posteriormente e lançaria 

as bases para o trabalho com novas turmas. 

Cabe, neste artigo, uma apresentação dos temas definidos como essenciais para o 

escopo do curso no eixo orientador. Foram eles: Definição de tema – recorte; Pre-writing 

techniques; Outline; Estrutura de parágrafo; Parágrafo de introdução – Thesis statement; 

Parágrafo no corpo do texto – argumentação; Parágrafo de conclusão; Textos de opinião, 

narrativos, dissertativos; Connectors; Reference words; Resumo; Paráfrase; Referências e 

plágio; Introdução ao APA format. Como temas transversais, seriam abordados ainda os 

gêneros discursivos acadêmicos (essay, abstract, article, dissertation, thesis, email, 
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statement of purpose, entre outros), com espaço para gêneros não-acadêmicos, definidos a 

partir do contato com os alunos.  

A metodologia de avaliação escolhida foi a de duas provas, realizadas a primeira na 

metade do curso e a segunda ao final, correspondentes a 60% da nota final. Um journal, no 

qual os alunos escreveriam suas tarefas de casa e atividades de prática de texto, contaria 

como 30% da nota, o que buscou incentivar a produção contínua durante o curso, tanto em 

sala como em casa, em atividades a distância. Os outros 10% da nota seriam dados pela 

avaliação de um ensaio acadêmico produzido pelos alunos ao longo do curso. 

Uma última consideração importante de planejamento e metodologia é o formato de 

feedback para os alunos. Desde o planejamento ficou claro que a quantidade de material 

para correção seria grande e que haveria a necessidade de oferecer aos alunos um retorno 

sobre a produção escrita individual. Tal retorno seria dado mediante anotações nos textos, 

em notação convencionada com o grupo desde o início (convenção usada também nas 

atividades de peer-editing, ou edição de textos dos colegas) e em reuniões individuais 

durante as aulas, ou em horários agendados entre alunos e professores-bolsistas. 

 

Condução em sala de aula e observações  

A primeira aplicação do curso de escrita acadêmica ocorreu em três turmas 

concomitantes, cada uma conduzida por uma professora-bolsista do programa IsF. O relato 

a seguir se refere a uma destas turmas, acompanhada pela autora (que atuou como 

ministrante do curso) entre agosto e novembro de 2014.  

O grupo consistiu em onze alunos (entrada real) de graduação e pós-graduação em 

cursos das áreas de Exatas e Biológicas com nível B2 – C1 (high intermediate). Havia uma 

expectativa de que estes alunos tivessem um bom nível de língua portuguesa (doravante 

L1), boa capacidade de estruturação de textos em L1 — inferência baseada no fato de que 

foram capazes de ingressar em um curso de graduação ou pós-graduação mediante 

processo seletivo que inclui a escrita — e nível intermediário/avançado de língua inglesa 

(doravante L2). Dos alunos inscritos, mais de 70% era proveniente de cursos de pós-

graduação (mestrado ou doutorado). Três alunos eram de cursos de graduação, sendo dois 

de primeiro ano. Finalizaram o curso seis alunos, sendo que dois deles eram de cursos de 
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graduação. A retenção foi considerada boa, uma vez que se tratava de um curso de longa 

duração.  

Observou-se que entre os alunos envolvidos ao longo do curso havia um alto nível 

de comprometimento com os conteúdos e as aulas. A participação em sala era alta, com 

interferências e perguntas constantes. Com relação ao perfil do grupo, foi percebido ainda 

que todos tinham interesse pessoal por leitura e escrita.  

A pergunta inicial do trabalho em sala, respons|vel por orientar as atividades, foi “O 

que é um texto bem escrito?”. A partir dela, os alunos e a professora-bolsista chegaram, 

por meio de discussões e debate em sala, a uma definição específica: Um texto acadêmico 

bem escrito tem um propósito claro em si mesmo, comunica ideias de forma clara e 

eficiente, é coerente em termos de argumentação, é coeso em termos de estrutura e 

linguagem e mostra o uso eficiente da estrutura da língua, contemplando o interlocutor. 

Esta resposta, construída em sala nos primeiros encontros, foi balizadora da construção 

dos textos durante o período do curso e trouxe como benefício importante a ideia de que as 

atividades em sala seriam construídas em conjunto, com a participação ativa dos alunos. 

Este benefício está relacionado a um elemento chave do processo de aprendizado de língua 

estrangeira: a percepção da importância da autonomia do aluno com relação ao 

aprendizado e de seu papel em sala não apenas como sujeito-paciente, mas como sujeito-

construtor de conhecimento.  

A partir de tal definição, foram estruturadas as atividades, aula a aula, por meio de 

pesquisa realizada pela professora-bolsista, com a contribuição dos alunos. Não que os 

alunos tenham sugerido atividades determinadas, mas, ao longo do curso, foram realizados 

levantamentos para descobrir interesses dos participantes do grupo de modo a integrá-los 

aos conteúdos, aproximando os alunos do processo de escrita e valorizando os inputs que 

estes poderiam trazer para a prática em sala de aula. Neste sentido, houve atividades de 

produção escrita com temas apontados pela professora-bolsista e também atividades com 

tema livre, que poderia estar relacionado tanto com a pesquisa do aluno ou sua área de 

estudo, como com seus interesses pessoais.  

Um exemplo foi a criação de atividade de diário de leitura no journal. O propósito foi 

o de que os participantes mantivessem registros sobre as leituras que realizassem ao longo 
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do curso, tanto dos textos lidos em sala como de textos lidos em seus cursos de graduação 

ou pós, ou mesmo leituras de entretenimento — de livros, revistas, sites, tanto em inglês 

como em português. A meta era a de promover o máximo possível de prática escrita, 

mesmo fora de sala de aula, estimulando o grupo a produzir num ritmo constante. A 

aproximação com os interesses pessoais dos alunos foi essencial para obter este ritmo, que 

foi crescendo aula a aula, conforme percebido na avaliação dos journals ao longo do curso.  

Um ponto interessante com relação ao fomento da escrita sobre temas de interesse 

pessoal de cada participante foi perceber que os textos produzidos em temas livres ou 

temas alinhados com o gosto/interesse apresentavam um desempenho melhor em termos 

de organização, fluidez e vocabulário do que textos de temas pré-definidos. Eram textos 

mais bem escritos e estruturados, o que permitia, mediante as reuniões de feedback, 

apontar o progresso do aluno em questão e motivá-lo a estender as habilidades presentes 

nestes textos a outros, de tema indicado previamente ou em áreas diretamente ligadas a 

sua pesquisa.  

Outro aspecto digno de nota é a transferência de habilidades de escrita de L1 para 

L2. Foi solicitado que os alunos trouxessem amostras de textos escritos em L1, textos que 

eles mesmos considerassem bem escritos. Tal procedimento provou a inferência inicial de 

que o grupo apresentava um nível bom de escrita em L1. Mais que isso, permitiu à 

professora-bolsista ter uma ideia de transferência de habilidades de escrita entre L1 e L2. 

Os alunos, em suas produções em L2, demonstravam um nível de organização e estrutura 

de texto bastante compatível com a produção em L1, indicando que este talvez seja um 

ponto que mereça maiores investigações. Segundo Jun,  “Ma e Wen (1999), encontraram 

evidências de que a habilidade de escrita em L2 de escritores com diferentes níveis de 

proficiência em L2 pode ser significativamente prevista pela habilidade de escrita em L1” 

(JUN, 2008, p.93). Embora tais estudos tenham sido conduzidos com falantes de japonês e 

chinês, é possível (e talvez provável, segundo a observação inicial realizada com o grupo no 

presente relatório) que falantes de português como L1 apresentem resultados 

semelhantes.  

Ainda que em termos de estrutura as habilidades tenham parecido se transferir de 

L1 para L2, o mesmo não se verificou com outras características do texto, a saber as ligadas 
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a aspectos de sintaxe e semântica. Foram solicitadas aos alunos amostras de textos em L2 

que escreveram antes da participação no curso, amostras estas que se resumiam a 

abstracts de trabalhos acadêmicos, em geral produzidos em L1 e depois vertidos para L2. 

As amostras indicavam uma transferência da sintaxe de L1 para L2, expressa em 

construções sem sujeito típicas de L1, assim como o uso do verbo to have em lugar de there 

is/ there are, e o uso de termos cognatos com grande frequência, inclusive falsos cognatos. 

Estes tipos de construção foram verificadas ainda nos textos produzidos em sala, mas 

mostraram tendência decrescente com o passar do tempo.  

Foram ainda verificados problemas de vocabulário, como o uso de estruturas muito 

coloquiais e ainda alta repetição de termos de alta generalidade semântica, como do, have, 

get, make e put. Muito embora, segundo Seidlhofer (apud JENKINGS, 2006, p.170), tal uso 

de linguagem “n~o seja geralmente problem|tico ou configure obst|culo para o sucesso 

comunicativo”, é preciso considerar que o processo de escrita acadêmica pressupõe 

considerável precisão de linguagem, o que faz com que a necessidade de correção pelo 

instrutor seja alta, tanto na indicação dos pontos fracos como na orientação para a busca de 

parâmetros semânticos  que possam mostrar controle de L2. Neste sentido, os pontos 

foram apontados para os alunos nas reuniões de feedback e nos textos; além destes 

procedimentos, foram indicados recursos para a busca de vocabulário, como dicionários 

inglês-inglês, thesaurus, programas de tradução, etc.   

Por último, mas também de importância, está a utilização do recurso de peer-editing 

durante o curso. Em todas as atividades realizadas em sala, foram conduzidas correções 

neste formato, com os participantes avaliando os textos de seus colegas e realizando 

correções conforme notação convencionada no início do curso. O procedimento 

demonstrou grande valia, na medida que, por meio dele, os alunos puderam avaliar 

criticamente textos em L2, o que permite o desenvolvimento de autonomia e 

argumentação, assim como da capacidade de encontrar formas diferentes de expressão em 

L2.     

 

Considerações finais 
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O curso de Escrita Acadêmica em Língua Inglesa aqui descrito não tinha e não tem, 

uma vez que continua a ser ministrado, a pretensão de esgotar para os alunos os temas 

dentro da prática de escrita acadêmica. Ao contrário, é preciso ter em mente que, muito 

embora os participantes tivessem um nível intermediário de proficiência em L2 e alguma 

experiência na escrita acadêmica em L1, para todos eles o curso foi uma primeira 

oportunidade de praticar a escrita em L2 de maneira dirigida, não voltada à tradução, mas 

às especificidades de L2. De forma geral, os alunos demonstraram alto comprometimento 

com o curso e foram capazes de cumprir as atividades de forma satisfatória, como 

progressiva evolução em termos de qualidade de escrita e desenvolvimento de autonomia. 

As diferenças entre gêneros textuais, bem como a organização e a estrutura do texto, 

parecem ter sido transferidas de L1 para L2, com a realização de correspondências 

importantes de uma língua para a outra.  

Verificou-se que há uma percepção geral entre os participantes de que a escrita em 

L2 é mais direta e objetiva do que em L1. Talvez esta ideia se deva à estrutura altamente 

sistematizada do formato de ensino da escrita em língua inglesa, com procedimentos 

formais de planejamento (como pre-writing e outlining) que são tradicionalmente parte do 

processo de formatação; talvez, ainda, tal percepção tenha relação com as diferenças de 

estrutura entre as duas línguas, ponto que merece atenção e pesquisa no futuro. 

Mas talvez o principal êxito alcançado com a turma tenha sido a difusão da ideia de 

autonomia no processo de aprendizado de escrita. Seria ingênuo dizer que os participantes 

não trouxeram seu próprio repertório linguístico em L1 e em L2 para a sala de aula e isso 

incrementa a experiência com uma riqueza de conteúdos que merece, certamente o seu 

lugar. É papel do professor/ instrutor de língua estrangeira reconhecer a contribuição do 

aluno ao ambiente de sala de aula e ao processo de aprendizado e oferecer condições para 

o desenvolvimento de autonomia para a prática num ambiente seguro, no qual cada 

participante possa incluir-se de maneira ativa.  

Como recomendações, o acompanhamento da turma pareceu indicar a necessidade 

de estudos mais aprofundados a respeito da transferência de habilidades entre L1 e L2 

entre falantes nativos de português, assim como sobre o impacto das diferenças culturais 

imbricadas nas duas línguas.  
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O Cachorro de Goya em Beirute – Dificuldades de 

Leitura no Ensino Fundamental 

 

Ana Laura de Brum Kury da Silva 

Bruna Rafaela Motta 

 

Introdução 

O projeto PIBID Português 3 —Formação de Leitores: Integrando Biblioteca e Sala de 

Aula— tem como objetivo entender e auxiliar a educação básica por meio da leitura. No ano 

de 2014, tal projeto foi coordenado pela professora Milena Martins, cujo interesse era 

apresentar aos alunos do Ensino Fundamental e Médio os livros do PNBE (Programa 

Nacional de Biblioteca na Escola). Tais obras são distribuídas pelo MEC a escolas da rede 

pública, e s~o escolhidas por professores que fazem parte do projeto e que as julgam “nota 

10” (Paiva, 2012). Este projeto foi realizado no Colégio Estadual Leôncio Correia, com 

turmas de sétimo ano do Ensino Fundamental e turmas de primeiro e segundo anos do 

Ensino Médio. É importante salientar que a atuação dos bolsistas em sala de aula só 

poderia acontecer com a presença das professoras supervisoras, as quais eram professoras 

regentes das turmas. Elas tinham a liberdade de fazer comentários e sugestões quanto a 

livros e atividades a serem realizadas, além de deverem participar das reuniões semanais 

com os bolsistas e a professora coordenadora.  

Para o primeiro semestre, os bolsistas responsáveis pelo Ensino Fundamental 

trabalharam com o livro “James e o pêssego gigante”, de Roald Dahl, enquanto o Ensino 

Médio leu obras relativas ao período da Ditadura Militar, tema sugerido pela professora 

responsável por essas turmas. Para iniciar o segundo semestre, foi levantada a ideia de 

realizarmos a leitura de um conto com todas as turmas que participavam do projeto. A 

professora Milena sugeriu o conto “O Cachorro de Goya em Beirute”, presente no livro “Sete 

x Sete Contos Crus”, de Ricardo Gómez. Após a leitura do conto, foi decidido que este seria 

trabalhado em todas as turmas, mudando apenas a abordagem e atividades realizadas de 

acordo com as séries.  
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Para a elaboração das atividades — n~o apenas para o conto “O Cachorro de Goya 

em Beirute”, mas também nas atividades anteriores e posteriores — foram realizadas 

leituras teóricas que auxiliariam essa produção. Além de ajudar os bolsistas durante as 

elaborações, esses materiais também foram de grande importância para a compreensão do 

funcionamento “ideal” do ensino de literatura na escola (Cosson, 2009; Machado, 2002; 

Paiva, 2012; Petit, 2009). Para que a promoção da leitura e o incentivo ao aluno deem 

resultados, deve-se, principalmente, entender as dificuldades dos alunos e tentar 

solucioná-las e dar importância à escolarização da literatura e ao valor social que ela 

representa (COSSON, 2009). Petit (2009, p. 76), somando a essa ideia do valor social da 

literatura, coloca que “trata-se n~o de uma evas~o do mundo, mas de ‘inventar um ponto de 

apoio para lidar com o mundo aqui e agora’, de ‘introduzir um canto na realidade’”. O conto 

escolhido retoma de forma quase espelhada essa noção da relação da leitura literária com o 

real. Entretanto, mesmo com a tentativa de motivação dos alunos para com a leitura e de 

compreensão e produção da atividade realizada na pós-leitura, foram encontrados 

problemas quanto ao auxílio e entendimento das dificuldades apresentadas. 

Os bolsistas eram divididos em duplas/trios dentro dos suas respectivas séries. 

Desta forma, este trabalho se concentrará nos resultados obtidos e dificuldades 

encontradas na realização da atividade de produção de texto por uma turma específica de 

sétimo ano.  

 

Método 

Os resultados a serem apresentados neste trabalho foram obtidos a partir de uma 

atividade feita com 28 alunos de uma turma de 7° ano (antiga 6° série) no Colégio Leôncio 

Correia, em Curitiba. A atividade, como foi mencionado anteriormente, foi produzida a 

partir do conto “O Cachorro de Goya em Beirute”, o qual retrata um dia da rotina de Fairuz, 

uma menina libanesa. Entretanto, essa rotina é quebrada por momentos típicos de guerra, 

como sirenes que avisam sobre ameaças de bombardeios, o medo dos pais que seus filhos 

brinquem na rua e, por fim, um bombardeio de fato. Além das atividades exercidas por 

Fairuz, o conto apresenta as ações, percepções e sentimentos de um cachorro, o cachorro 
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de Goya, que pressente o bombardeio e, desta forma, ajuda as crianças que estão na rua a 

escapar. 

Como sugerem Cosson (2009) e Paiva (2012), o conto foi lido em sala, junto com os 

alunos. Antes do início da leitura, entretanto, foi mostrado aos alunos o quadro que 

inspirou o conto, “Perro semihundido”, de Francisco Goya, seguido de uma breve discuss~o 

sobre o que eles acreditavam que aquele quadro retratava. Como o nome do quadro só foi 

mencionado após essa discuss~o, os alunos n~o chegaram a interpretar o “objeto” no centro 

do quadro como um cão, apenas como uma pedra ao pé de uma montanha ou de 

escombros. Após as estagi|rias revelarem o nome do quadro em português (“Cachorro 

semiafundado”), v|rios estudantes arregalaram os olhos como express~o de surpresa e até 

mesmo de concord}ncia, como se pensassem “sim, claro!” ou “como n~o havia pensado 

nisso antes?”. Essas reações serviram de base para que lhes fosse dito que, ao interpretar 

obras de arte, sejam elas pinturas ou literatura, lhes é permitido que, como crianças dessa 

idade dizem, “viajem”. Dentro da arte h| v|rias possibilidades e a exploraç~o delas 

enriquece o trabalho de análises, discussões e produções.  

 

Figura 1: Quadro “Perro semihundido”, de 1823, por Francisco Goya. 
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(Fonte: http://goo.gl/CUxWc3) 

 

Após essa breve contextualização e discussão, a leitura foi iniciada. Eram feitas 

algumas pausas tanto para explicações de vocabulário e expressões, como para discussões 

acerca de algumas passagens que pudessem se relacionar com o quadro. Como a leitura 

levou uma aula, foi pedido como tarefa de casa que metade dos alunos marcasse no texto 

situações que fossem semelhantes ao seu cotidiano, e que a outra metade marcasse 

situações com as quais eles não se identificavam. Na aula seguinte, foi pedido para que os 

grupos se organizassem e discutissem as passagens escolhidas. A seguir, foi feita uma 

discussão no grande grupo. As respostas foram as esperadas: acordar cedo, tomar café da 

manhã e ir para a escola foram atividades consideradas cotidianas; ouvir sirenes e se 

esconder no ginásio da escola, ter os professores se despedindo de cada aluno 

individualmente com pedidos de cuidado e se esconder de bombas, não foram. A partir 

dessa atividade, foi feita outra discussão sobre as situações de guerra vividas no Brasil, 

como o que ocorre entre polícia e traficantes, traficantes e população e traficantes e 

traficantes, no Rio de Janeiro, por exemplo. 
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Para a atividade de produção, foi escolhido partir da ideia de Gómez: criar um conto, 

ou um pequeno texto, baseado em um quadro. Assim, foi mostrado aos alunos os quadros 

“Ofélia Morta” (MILLAIS, 1852) e “O Grito” (MUNCH, 1893). Os quadros foram escolhidos 

por apresentarem imagens concretas que permitam interpretações mais imediatas. Além 

disso, “Ofélia Morta” foi escolhida especialmente porque, após o trabalho com o conto, os 

bolsistas do Ensino Médio iriam trabalhar com Hamlet, e assim como houve a integração 

entre os dois grupos a partir do livro, foi decidido mantê-la com o quadro. 

 

Figura 2: Quadro “Ofélia Morta, de 1852, por John Everett Millais. 

 

(Fonte: http://goo.gl/1lcxks) 

 

Figura 3: Quadro “O Grito”, de 1893, por Edward Munch. 
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(Fonte: http://goo.gl/gNZI87) 

 

Para que os alunos não fossem influenciados pelos títulos, os nomes dos quadros 

não foram revelados. Foi pedido aos alunos que descrevessem os quadros, tanto em relação 

a cores e formas quanto a imagens. Em seguida, foi proposta a atividade: compor um 

pequeno texto seguindo o modelo cronológico do conto lido baseado em um dos quadros 

apresentados.  

Ao contr|rio de grande parte dos textos levados aos alunos anteriormente, “O 

Cachorro de Goya em Beirute” n~o segue uma ordem cronológica dos fatos, e sim uma 

ordem decrescente, como no excerto a seguir: 

 

TREZE HORAS antes de o cachorro semiafundado erguer a cabeça por 
cima daquele monte de terra, Fairuz Mernisi se levantou como todas as manhãs 
para ir à escola. 

DOZE HORAS antes de o cachorro levantar a cabeça para contemplar a 
devastação, Fairuz saiu de casa vestida com o uniforme; levava na bolsa os 
cadernos com os deveres feitos na véspera. Ela e a mãe percorreram o caminho até 
a escola cantando uma canção que falava de ratinhos brancos. 

ONZE HORAS antes de o cachorro meditar, ainda assombrado sobre a 
explosão brutal que arrasara a praça, Fairuz estudava a tabuada com os colegas de 
turma. Em Beirute, sete vezes sete dava o mesmo que em outros cantos do mundo, 
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e como em outros lugares do planeta, e a professora se esforçava para que aquele 
exercício rotineiro trouxesse normalidade a um dia que não tinha nada de comum. 

 

Foi explicado aos alunos, então, que a estrutura do texto era dividida em três partes:  

1. Medida de tempo em ordem decrescente; 

2. Descrição do quadro e; 

3. Complemento no tempo recorrente. 

Mesmo com a explicação, foi percebida a dificuldade encontrada pelos alunos 

durante a produção. Os resultados desta serão apresentados a seguir. 

 

Resultados  

Durante a primeira aula utilizada para a produção, percebeu-se que os alunos não 

tinham compreendido a estrutura do conto, como em “Três dias antes da moça estar morta 

no rio, ela estava com as roupas molhadas pela água/Dois dias antes das árvores 

balançarem com o vento, a moça boiava sem vida”. Como Ofélia poderia estar com as 

roupas molhadas três dias antes de estar no rio? Percebendo os problemas enfrentados 

pelos alunos, a professora regente da turma, então, decidiu explicar mais uma vez. 

Entretanto, nem mesmo ela havia entendido a proposta, pois ao invés de explicar que as 

descrições do quadro deveriam focar em um mesmo elemento todas as vezes, ela fez uma 

exemplo em que cada frase descrevia um elemento diferente. A confusão dos alunos 

tornou-se mais visível, e então foi combinado entre as estagiárias que, na semana seguinte, 

elas fariam um exemplo junto com a turma, tomando como base o quadro “O Grito”. 

O exemplo foi feito com a ajuda dos alunos, os quais deram nome ao personagem, 

escolheram quanto tempo teria entre cada ação, e o que aconteceria em cada situação. O 

resultado obtido foi: 

 

Sessenta segundos antes + de Fred soltar um grito de horror + ele andava 

calmamente pela ponte enferrujada; 

Trinta segundos antes + de Fred ver arregalar os olhos assustado + um barulho de 

buzina chamou a sua atenção; 
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Cinco segundos antes + de Fred colocar as mãos no rosto em desespero + ele viu os 

faróis do caminhão chegando mais perto; 

Um segundo antes + de Fred estar paralisado de medo + ele sabia que seria 

atropelado. 

 

Após a criação conjunta, percebeu-se uma melhoria da compreensão dos alunos. 

Entretanto, a maioria das produções obtidas não seguiam as orientações dadas. Pode-se 

encontrar textos que seguiam a explicação dada pela professora, com descrições de 

elementos diferentes da pintura, cópias do exemplo feito no quadro, com pequenas 

mudanças de tempo e elementos descritos, e ainda produções que não apresentavam a 

ordem decrescente do tempo.  

Na semana seguinte à correção dos textos, foi levantada a ideia de retomarmos a 

atividade, mas a professora regente aconselhou que seria melhor passar para a atividade 

seguinte (o trabalho com “A reforma da natureza”, de Monteiro Lobato) pois ela acreditava 

que aquele tipo de estrutura e a atividade proposta eram muito exigentes e que “bater na 

mesma tecla” desmotivaria os alunos. 

 

Discussão 

Mesmo com formas variadas de explicações, e amplo espaço de tempo para a 

produção, o resultado dessa atividade foi frustrante tanto para as bolsistas e, 

possivelmente, para os alunos. Era perceptível o cansaço em suas faces ao final da última 

aula com esse exercício. Para as bolsistas, além de também demonstrarem sinais de 

cansaço, elas se sentiram desmotivadas – mesmo que por apenas um momento. Seus 

esforços não alcançaram os resultados esperados e, ademais, não tinham certeza do 

porquê. 

Pensando nisso, foram levantadas possíveis razões para as dificuldades encontradas 

tanto pelas bolsistas em explicar a atividade, quanto pelos alunos em atender as 

orientações. Primeiramente, deve-se pensar no texto escolhido. Alunos do 7° ano 

dificilmente terão encontrado textos que não seguem o padrão cronológico, além de 

enquadrar duas situações com pontos de vista distintos em um mesmo parágrafo da forma 
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que o conto faz. Desta forma, a complexidade “d’O Cachorro de Goya” poderia ter sido um 

fator de relevância uma vez que, de acordo com os relatos feitos pelos grupos do Ensino 

Médio, os alunos mais velhos não tiveram problemas quanto à compreensão da estrutura. 

Entretanto, seria essa uma razão suficiente?  

Outras duas hipóteses levantadas sobre os problemas encontrados relacionam-se 

com a falta de discussão sobre os quadros apresentados. Primeiramente, pode-se pensar 

que a an|lise comparativa feita entre o quadro “Perro semihundido” e o conto “O cachorro 

de Goya em Beirute” foi muito superficial. Ao invés de apenas apresentar o quadro e 

relacioná-lo brevemente com passagens do conto, uma atividade de motivação mais 

objetiva poderia ter sido proposta, podendo ser quanto aos artistas ou contexto histórico, 

ou até mesmo pedir para que eles descrevessem a cena do quadro de três ou quatro formas 

diferentes, já prevendo a atividade de produção. Esse mesmo tipo de atividade poderia ter 

sido feito com os dois quadros seguinte. Além de pedir para que os alunos descrevessem 

oralmente os quadros, um breve rascunho com maneiras distintas de descrever um mesmo 

elemento poderia servir de guia. 

Por fim, a última suposição levantada foi falta de clareza durante a explicação e/ou 

abordagem ineficaz. O exemplo dado na segunda tentativa de explicação poderia ter 

aparecido desde o começo, ou talvez as descrições dadas pelos alunos pudessem ter sido 

escritas no quadro para ilustrar de maneira mais imediata o que estava sendo esperado 

deles. O desmembramento da estrutura do texto também poderia ter acontecido no 

primeiro momento de contato dos alunos com o texto, antes mesmo da leitura e da 

atividade de identificação. Uma possível discussão sobre os motivos que levaram o autor a 

escolher esse formato e que reações essas intenções causaram poderiam ter sido 

abrangidas.  

 

Considerações finais 

Sabe-se que ensinar é muito mais do que estar à frente de vários alunos e dar-lhes 

informações que, para eles, parecem inúteis. Ensinar não é uma via de mão única na qual 

apenas o professor é detentor do conhecimento e único locutor. Pelo contrário: o processo 

ensino-aprendizagem depende dos alunos tanto quanto dos professores. Entretanto, a 
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contribuição dos alunos não está presente somente no que eles compartilham verbalmente 

com o professor e com os colegas; também está nos silêncios constrangedores após uma 

explicação não entendida, nos olhares de compreensão e de dúvida, na ponta do lápis 

pairando por minutos sobre o papel ainda em branco. O projeto PIBID promove a 

oportunidade para futuros professores a perceberem essas questões muito sutis e que, 

muitas vezes, nem professores veteranos percebem. 

Ficaram notórios os olhares perdidos e as folhas de caderno sem palavras. A dúvida 

dos alunos se fez clara para as estagiárias. Caso isso não tivesse acontecido, o 

conhecimento de que os alunos ainda não estavam preparados para a produção só 

ocorreria duas semanas mais tarde, em um momento muito afastado para a retomada da 

explicação.  

A percepção das dúvidas e o engajamento das estagiárias em saná-las da forma mais 

clara e satisfatória possível podem ser considerados vitórias, uma vez que não existiu 

desistência mesmo com evidente cansaço. Entretanto não poder apontar exatamente em 

que momento ocorreu o erro que resultou na dificuldade de produção é frustrante. Vários 

fatores podem ter acarretado esse fim, começando por um e virando uma bola de lã até que 

todos estivessem tão misturados que a tentativa de desembaraçar acabaria embaraçando 

ainda mais. Um estudo mais aprofundado, talvez com a participação de um terceiro para a 

análise das aulas, seria necessário para realmente entender as dúvidas levantadas neste 

trabalho.  

Algumas questões nunca são, de fato, respondidas com certeza, porém é importante 

ressaltar que um professor sempre deve buscar melhorar suas aulas, pesquisar novos 

métodos. Deve-se pensar nos alunos e qual o perfil da turma ao invés de sempre se manter 

na sua zona de conforto e se contentar com poucos alunos compreendendo o que foi 

explicado. Mudanças são necessárias, e os alunos merecem o melhor que cada professor 

tem a oferecer. 
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Construções Discursivas do Programa Inglês sem 

Fronteiras 

 

Camila Haus 

 

Introdução 

A express~o “An|lise de Discurso Crítica” (ADC) foi utilizada pela primeira vez na 

década de 1980 por Norman Fairclough, estudioso da Universidade de Lancaster. Esta área 

de estudo é considerada por Izabel Magalhães (2005) como uma continuação da Linguística 

Crítica (LC), abordagem de estudo desenvolvida na década anterior. Considerando que esta 

pesquisa se baseia no potencial analítico da (ADC), explorando como o programa Inglês 

sem Fronteiras (IsF) é discursivamente construído em dois veículos midiáticos, faz-se 

necessário entender o que esta área de estudo propõe. Para este fim, as considerações de 

Magalhães (2005) e Viviane de Melo Resende e Viviane C. Vieira Sebba Ramalho (2004) são 

a seguir resumidas. 

O modelo teórico-metodológico da ADC situa-se na interface entre a Linguística e a 

Ciência Social Crítica, buscando debater o discurso como prática social. Em outras palavras, 

o objetivo é estudar como eventos ou sujeitos são construídos nos textos, identificando 

possíveis conexões entre relações de poder e os recursos linguísticos utilizados. Investigar 

essas relações de poder e compreender o discurso como prática social tem a ver com 

entender qual a natureza da relação entre mundo social e linguagem, visando à observação 

de transformações e mudanças na sociedade. Mas o que exatamente significa entender o 

discurso como prática social? Nesta concepção, os discursos constroem e constituem o 

social, pois “variam segundo os domínios sociais em que s~o gerados, de acordo com as 

ordens de discurso a que se filiam”. (RESENDE & RAMALHO, 2004, p. 186). 

A ADC adquire reconhecimento através do trabalho de diversos proponentes 

(Norman Fairclough, Ruth Wodak, Teun A. van Dijk), mas esta pesquisa irá focar na 

abordagem de ADC proposta por Fairclough.  
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Fazendo uma releitura das três macro-funções da linguagem de Halliday (1985), 

Fairclough (2003) aponta que os textos possuem três tipos principais de significados: 

acional, representacional e identificacional. Apesar de estes significados ocorrerem 

simultaneamente nos textos, este trabalho terá como foco o significado representacional, 

ou seja, o discurso em si. Na ADC, não se separam as análises linguísticas das sociais. Por 

isso, os dados linguísticos colhidos em minha análise serão correlacionados a possíveis 

implicações sociais nas considerações finais.  

Em seus livros Language and Power (1989) e Analysing Discourse (2003), Fairclough 

propõe diversas categorias de análise de textos. Esta pesquisa utilizará as categorias de 

transitividade (em que medida a forma como o texto se organiza produz sentido) e 

lexicalização (como o vocabulário utilizado nos textos constrói efeitos de sentido). 

 

O contexto: Inglês sem Fronteiras 

Em 2013, o Ministério da Educação (MEC) juntamente com a Secretaria de Educação 

Superior (SESu) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), criam o programa Inglês sem Fronteiras (IsF). Este surge após a criação do 

Ciências sem Fronteiras (CsF), o qual tem como finalidade a expansão e internacionalização 

da inovação, ciência e tecnologia por meio de bolsas para promover intercâmbio para 

alunos de graduação e pós-graduação do Brasil. Depois da criação do CsF, surge a 

necessidade de proporcionar oportunidades de acesso a universidades onde a educação é 

conduzida em inglês, por isso o surgimento do IsF. O programa tem as seguintes ações 

específicas: 

— Ensino de inglês online, através do site My English Online (MEO); 

— Ensino presencial; 

— Testes de proficiência no idioma (TOEFL ITP); 

Tais ações são efetivadas através dos Núcleos de Línguas (NucLi) de cada instituição 

de ensino superior (IES) convencionada. A equipe é formada por um coordenador geral e 

um pedagógico (professores do curso de Letras da IES) e professores bolsistas (alunos de 

Letras da IES). Este grupo supervisiona o ensino online e aplica os testes TOEFL ITP, assim 
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como providenciam os cursos presenciais, desenvolvendo materiais e ementas, divulgando 

o programa dentro da IES, organizando ensalamentos e ministrando as aulas.  

 

O corpus 

A análise que será realizada terá como objetivo confrontar imagens criadas nos 

meios de comunicação sobre o programa Inglês sem Fronteiras (IsF) e a realidade vivida 

dentro do NucLi da Universidade Federal do Paraná (UFPR). A investigação terá como 

corpus dois veículos: o site do Idiomas sem Fronteiras (http://isf.mec.gov.br/) e o 

programa jornalístico Jornal Hoje, da emissora rede Globo. 

O primeiro veículo, o qual surgiu anteriormente como site do Inglês sem Fronteiras 

em 2013, foi criado através do site oficial do Ministério da Educação (MEC). Dentro deste 

veículo, foram selecionados textos que tinham como objetivo dar informações a respeito 

das ações do IsF para professores e alunos do país. Os textos que serão analisados se 

encontram nos seguintes links: O Programa (http://isf.mec.gov.br/ingles/pt-br/o-

programa), Histórico (http://isf.mec.gov.br/ingles/pt-br/historico), Ações 

(http://isf.mec.gov.br/ingles/pt-br/acoes), e Posso Participar? 

(http://isf.mec.gov.br/ingles/pt-br/posso-participar). Todos estes endereços foram 

acessados dia 14 abril de 2015. 

O segundo veículo a ser utilizado no corpus é o programa jornalístico Jornal Hoje, da 

emissora Rede Globo. Os textos selecionados para a análise da construção discursiva do IsF 

s~o duas reportagens apresentadas no ano passado: “Começam as inscrições para o 

programa ‘Inglês sem Fronteiras’ que oferece aulas de graça”, veiculada em 31 janeiro de 

2014, e “Inscrições para o programa Inglês Sem Fronteiras começam nesta sexta (31)”, 

veiculada em 31 julho de 2014. Ambas as reportagens foram acessadas através do site 

Globo.tv (http://globotv.globo.com/) dia 14 abril de 2015. 

 

A construção do IsF no site do MEC 

Para esta parte da análise, os textos dos diferentes endereços do site do MEC 

previamente mencionados foram lidos em conjunto. Frases e excertos foram escolhidos 

com o objetivo de investigar a construção do Inglês sem Fronteiras (IsF); ou seja, foram 
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selecionados alguns dados linguísticos que possibilitassem entender como o programa 

estava sendo construído nesse veículo.   

Em um primeiro momento, a categoria de análise utilizada foi a transitividade. Como 

já mencionado, esta categoria busca entender em que medida a estrutura organizacional do 

texto contribui para a construção de sentidos. Para isso, Fairclough (2003), com base em 

Halliday (1985), afirma que existem três elementos principais em uma representação: 

Processos (verbos), Participantes (sujeitos, objetos diretos ou indiretos), e Circunstâncias 

(elementos adverbiais). Dentro dos processos, existem diferentes tipos, como materiais, 

verbais, relacionais e etc. Para iniciar a análise dos textos do site do MEC, foram 

selecionados excertos com processos materiais (ações concretas feitas por alguém a 

alguém, em alguma circunstância): 

1. “Promovido pelo Ministério da Educação (MEC) através da Secretaria de 

Educação Superior (SESu) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES)”; 

2. “[...] essas ações também atendem a comunidades universitárias brasileiras 

enquanto aumentam o número de professores e alunos estrangeiros em seus 

campi”; 

3. “O programa Idiomas sem Fronteiras - Inglês abrange três ações específicas”; 

Considerando os processos em negrito nas frases acima (atender, aumentar, 

abranger, promover) vemos processos materiais que destacam ações positivas. Este 

destaque simboliza uma valoração do programa, ou seja, uma apresentação promocional 

do mesmo, uma vez que suas ações são sempre benéficas. Pensando nos participantes 

destes processos, vemos que os que atuam (ou seja, participantes ativos) são o MEC, as 

ações e o programa Idiomas sem Fronteiras – Inglês. Fairclough (2003) menciona que 

“where social actors are mainly activated, their capacity for agentive action, for making 

things happen, for controlling others and so forth is accentuated” (p.150). O destaque dado à 

agentividade destes sujeitos parece construir uma imagem positiva do MEC e do IsF, 

promovendo e legitimando o Ministério da Educação e o programa por ele implantado.  

Porém, o mais relevante nesses processos está na omissão de outros possíveis 

participantes, sendo que a exclusão de elementos em uma representação pode ser 
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politicamente ou socialmente significativo (FAIRCLOUGH, 2003). Neste caso, ao priorizar o 

IsF fazendo com que este ocupe lugar de sujeito dos processos, o texto do site deixa de 

ressaltar agentes importantes como os coordenadores e os professores bolsistas 

envolvidos no programa IsF. Como mencionado anteriormente, são estes indivíduos que 

colocam em prática as ações do programa e sua agência aqui está apagada.  

Após analisar esses processos materiais, excertos com processos relacionais 

identificacionais foram selecionados. O primeiro deles: 

1. “o principal objetivo do Programa Idiomas sem Fronteiras - Inglês é incentivar o 

aprendizado da língua inglesa, além de propiciar uma mudança abrangente 

e estruturante no ensino...”; 

Processos relacionais identificacionais recebem este nome pois neles vemos sujeitos 

aos quais são relacionados aspectos que os identificam. Precisamente por estar definindo o 

programa, os textos do site apresentam inúmeros processos relacionais identificacionais 

que trazem como sujeito o IsF, ou no caso do excerto 1, os objetivos do mesmo. Em outra 

sentença: 

2. “O programa IsF - Inglês foi elaborado com o objetivo de proporcionar 

oportunidades de acesso a universidades...”; 

No caso do excerto 2 verifica-se não propriamente um processo relacional 

identificacional, mas uma oração na voz passiva que traz um processo relacional. Contudo, 

podemos inferir mais dados sobre o programa. Juntando as duas sentenças, temos que o 

programa busca: incentivar o aprendizado da língua inglesa, propiciar uma mudança 

abrangente e estruturante no ensino, e proporcionar oportunidades de acesso a 

universidades.  

Assim como nos processos materiais, vemos processos relacionais identificacionais 

que remetem a ações positivas. O texto, assim, contribui para uma construção favorável do 

programa, promovendo o IsF como algo bom, que deve ser desejado. Além disso, o fato do 

excerto número 2 utilizar-se de passivizaç~o em “o programa IsF - Inglês foi elaborado”, 

há novamente a omissão da agência de quem atua cotidianamente no programa – 

professores e bolsistas –, trazendo o programa para o primeiro plano. Até aqui, incluindo os 

processos materiais e relacionais identificacionais, nota-se (e outros dados linguísticos vão 
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corroborar tal observação) que um texto que se propõe como informativo, uma vez que se 

apresenta como uma sessão do site onde é possível conhecer o programa IsF, acaba por 

usar um discurso publicitário. 

Como previamente mencionado, Fairclough (2003) aponta as Circunstâncias como 

um dos elementos das representações nas sentenças. O que se pode notar durante a leitura 

de todos os textos escolhidos do site do MEC é a ausência de qualquer marca de tempo. Isto 

parece ser uma tentativa de construir um programa que não apresenta prazos para se 

efetivar, para as ações acontecerem. Outro elemento que não aparece no decorrer dos 

textos é a negaç~o: “[n]egation obviously has experiential value in that it is the basic way we 

have of distinguishing what is not the case in reality from what is the case” (FAIRCLOUGH, 

1993, p. 125). Não existindo nenhuma frase negativa, o site deixa de mencionar qualquer 

aspecto que não ocorra na realidade, que o programa possa não colocar em prática e etc. 

Isto poderia ser prejudicial se o objetivo é promover o IsF. 

Outro aspecto mencionado por Fairclough em seu livro Language and Power (1993) 

e que não está presente nos textos do site selecionados para análise é a modalidade:  

 

[m]odality is to do with speaker or writer authority (…). [I]f it is a 

matter of the speaker or writer's authority with respect to the truth or 

probability of a representation of reality, we have expressive modality, 

i.e. the modality of the speaker/writer's evaluation of truth 

(FAIRCLOUGH, 1993, pp. 126-127). 

 

A ausência de modalidade faz com que todas as afirmações nos textos sejam 

categóricas, em outras palavras: verdades não questionáveis. Não modalizando, o site 

parece construir uma imagem do programa sem margem para dúvidas, propondo que tudo 

o que está sendo dito é verdade, e realmente se efetiva dentro do programa. 

Para concluir a análise dos textos do site do MEC, passamos para a questão da 

lexicalização. Retomando, lexicalização é a categoria de análise que foca em como as 

palavras utilizadas constroem efeitos de sentido. Um primeiro uso que chama atenção é o 

pronome “você”: “Conheça cada uma das ações do IsF e de quais delas você pode participar 
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de acordo com seu perfil” (Posso Participar?). O uso desse pronome causa identificação por 

parte do leitor, que se sente incluído no processo:  

 

the direct address of members of the audience on an individual basis 

with you is very common indeed. (…) Such simulated personal address 

has a wide currency in advertising and elsewhere, presumably as an 

attempt to remedy increasing impersonality (FAIRCLOUGH, 1998, p. 

128). 

 

Assim sendo, o texto parece promover no leitor uma vontade de participar do 

programa, o que caracteriza novamente um discurso publicitário. Ainda no âmbito da 

lexicalização, temos um destaque para o seguinte trecho: 

“Conta com um Núcleo Gestor, cujos propósitos s~o: 

ORGANIZAR 

GERENCIARe 

PROMOVER AÇÕES do IsF junto aos parceiros.”; 

Vemos aqui duas palavras em negrito: organizar e gerenciar. Estes termos 

pertencem a um discurso que podemos chamar de administrativo, ou seja, voltado para a 

área de negócios. Entretanto, o programa IsF e o site em si pertencem ao âmbito 

educacional, o que implicaria no uso do discurso da área da educação. O processo de adotar 

um termo de um discurso para usar em outro caracteriza-se como interdiscursividade: 

“analysis of the particular mix of genres, of discourses, and of styles upon which it draws, and 

of how different genres, discourses or styles are articulated (or ‘worked’) together in the text” 

(FAIRCLOUGH, 2003, p. 218). É possível que haja aqui, portanto, uma tentativa por parte do 

site de demonstrar eficiência e legitimação para o IsF através do uso destes dois termos. 

 

A construção do IsF nas reportagens do Jornal Hoje 

Como mencionado anteriormente, a segunda parte do corpus deste trabalho é 

composto por duas reportagens do programa jornalístico Jornal Hoje, da emissora Rede 

Globo. Assim como os textos do site do MEC, as reportagens foram analisadas em conjunto 
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e excertos foram selecionados com o objetivo de analisar a construção do programa Inglês 

sem Fronteiras (IsF). 

A categoria de análise mais utilizada nesta parte do corpus foi a lexicalização. 

Lembrando que esta categoria de Fairclough parte da ideia de que palavras não têm 

sentidos pré-existentes; o sentido das palavras pode ser alterado de acordo com o contexto 

e ideário de quem produz o texto: “[i]n some cases, what is ideologically significant about a 

text is its vocabulary items per se” (FAIRCLOUGH, 1993, p. 113). 

O primeiro conjunto de excertos aponta para uma construção da gratuidade do 

curso: 

1. “Começam as inscrições para o programa ‘Inglês sem Fronteiras’ que oferece 

aulas de graça” (título da primeira reportagem); 

2. “o curso é de graça e o aluno paga apenas o material did|tico”; 

3. “os cursos s~o gratuitos...”; 

Vemos aqui a repetição da ideia de que o curso IsF é totalmente gratuito. Segundo 

Fairclough (1993), as características de um texto podem ser analisadas como escolhas 

entre diferentes opções possíveis: “[i]n order to interpret the features which are actually 

present in a text, it is generally necessary to take account of what other choices might have 

been made” (FAIRCLOUGH, 1993, p. 110). No título de uma das reportagens, vemos que o 

autor optou por descrever o programa como aquele que “oferece aulas de graça”, quando 

poderia ter falado sobre as aulas presenciais, sobre a importância do aprendizado de inglês 

e etc. Esta ênfase dada à gratuidade já aponta para o fato (o qual outros excertos também 

vão demonstrar) de que as reportagens do Jornal Hoje parecem construir o programa IsF 

como um produto a ser adquirido. 

Além da ênfase no curso como gratuito, um segundo conjunto de excertos 

demonstra um vocabulário voltado para a ideia de oportunidade: 

1. “entrar numa oportunidade dessa com o inglês subdesenvolvido pode acabar 

por limitar sua oportunidade no exterior” (Pedro, aluno que voltou ao Brasil 

após intercâmbio pelo Ciências sem Fronteiras); 
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2. “ele aperfeiçoa os seus conhecimentos e ele evidentemente vai usufruir melhor 

de todas as oportunidades que ele tem na universidade” (Paulo Speller, 

secretário de Educação Superior/MEC); 

Aqui temos duas vozes incorporadas à reportagem. A primeira delas é a de Pedro, 

um aluno que teria aproveitado a oportunidade de estudar no exterior e que hoje estaria 

“colhendo os frutos”, pois foi contratado pela agência espacial brasileira. O uso desta 

história na reportagem remonta à narrativização, estratégia de um dos modos de operação 

da ideologia identificados por John B. Thompson (1990). Segundo o autor, a estratégia de 

narrar fatos que exemplifiquem uma ideia ou uma ideologia tem como objetivo legitimar a 

mesma, e fazer com que o receptor da mensagem entenda o porquê da importância de uma 

prática. Aqui, portanto, a reportagem parece construir a imagem de que o programa é uma 

oportunidade e que Pedro é o exemplo de alguém que aproveitou a mesma. Outro elemento 

que enfatiza esta ideia é a palavra oportunidade repetida três vezes nas duas falas. 

Neste outro conjunto, as expressões em negrito indicam ainda mais a ideia de que o 

ingresso nos cursos do IsF traz benefícios ou pode mudar a vida do aluno positivamente: 

1. “2012 foi marcante na vida de Pedro” 

2. “Pedro diz que a fluência no inglês fez diferença” 

3. “Pedro sabe que o esforço para estudar no exterior vale a pena” 

Além disso, vemos na frase número 3 o processo “saber”. Como j| mencionado, as 

escolhas em um texto s~o definidoras das características do mesmo, e ao usar “saber” ao 

invés de “acreditar”, “achar”, “pensar”, h| uma implicaç~o de que o conhecimento é 

verdadeiro, e não opinião. Portanto, oesforçopara estudar no exterior como algo que vale a 

pena é um fato. Por fim, a palavra “esforço” na frase 3 é um exemplo da ideia veiculada no 

vocabulário do próximo conjunto de frases: 

1. “estudantes que precisam aprimorar o idioma para disputar uma vaga numa 

universidade estrangeira.” 

2. “para a maioria dos brasileiros que quer estudar fora, o inglês é uma barreira” 

3. “a gente precisa ganhar mais vocabulário, a gente precisaevoluir” 

Nestes excertos, a ideia que parece estar sendo colocada é a de urgência em 

participar do programa, uma vez que não é fácil conquistar este sucesso disponibilizado 
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pela oportunidade de se estudar no exterior. As palavras esforço, disputar e precisar 

enfatizam esta necessidade de empenho e dedicação. Além disso, o uso do termo barreira 

para se referir ao inglês constitui-se como uma metáfora, a qual indica que o inglês é algo 

que precisa ser transposto, supostamente com a ajuda do programa IsF. Por fim, o uso do 

verbo “evoluir” também se torna ideologicamente significativo na medida em que traz ao 

consciente o sentido de “aprimorar”, “progredir”. Ou seja, aprender inglês é uma 

necessidade para ser alguém melhor. Ainda neste sentido de urgência, as sentenças a seguir 

contribuem para a construção da impressão de que as vagas do IsF são limitadas: 

1. “quantas vagas existem nesse programa?”  

2. “o candidatoprecisa participar de um outro curso de inglês pela internet, 

oferecido pelo governo” 

3. “as inscrições só podemser feitas pela internet” 

4. “têm prioridade aqueles estudantes da |rea de exatas...” 

O fato de que as vagas são construídas como limitadas e portanto difíceis de se 

adquirir contribuem para que o receptor da mensagem do jornal sinta ainda mais urgência 

de participar do programa. 

Até agora, vemos uma construção do programa IsF como um produto que precisa 

ser adquirido a fim de se conquistar o sucesso. Outro elemento que contribui para que o 

receptor da mensagem se sinta responsável por buscar tal oportunidade está no fato de 

que o aluno/estudante é sempre alguém ativo nas frases: 

1. “o candidato precisa participar” 

2. “o aluno paga” 

3. “Ele conseguiu uma bolsa para estudar nos EUA e trabalhou” 

4. “os candidatos precisam...” 

5. “ele aperfeiçoa os seus conhecimentos e ele evidentemente vai usufruir” 

Como já mencionado, Fairclough (2003) aponta que quando o participante é ativo, 

ele controla as coisas a seu redor, a responsabilidade para fazer as coisas acontecerem lhe é 

dada. Outro momento em que o texto parece construir esta responsabilidade no receptor 

está na fala de outro aluno: 

1. “a gente precisaganhar mais vocabulário, a gente precisa evoluir” 
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Esta frase já foi aqui destacada devido ao uso do processo “precisar”. Entretanto, o 

que se ressalta aqui é o pronome “a gente”: “the so-called 'inclusive' we, inclusive that is of 

the reader as well as the writer” (FAIRCLOUGH, 1993, p. 127). Em outras palavras, aqui 

quem ouve está sendo incluído no processo, o que novamente pode estar trazendo a 

responsabilidade para o receptor da mensagem. 

 

Considerações finais 

Quando se reconhecem os efeitos sociais dos textos e as ideologias que discursos 

podem buscar manter ou alterar, a Análise de Discurso Crítica torna-se extremamente 

importante para a formação de indivíduos críticos capazes de entender que existem 

diferentes construções da realidade e que é preciso buscar entender estes processos de 

construção e divulgação do conhecimento. Ao analisar a imagem do programa Inglês sem 

Fronteiras em determinados veículos midiáticos, é possível perceber algumas ideologias 

imbricadas que precisam ser comparadas com a realidade vivida dentro do programa no 

contexto das universidades. 

No que concerne aos textos do site do MEC, vimos que os dados linguísticos 

apontam para uma valoração do programa IsF. O site que supostamente se propõe como 

informativo apresenta um discurso propagandista, destacando ações positivas do 

programa ou incluindo o leitor no processo para que o mesmo sinta vontade de participar. 

Além disso, ao contrapor os textos com a realidade do Núcleo de Línguas (NucLi) da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), vemos que os mesmos omitem diversos 

elementos. Primeiro, nenhuma das ações ou processos possui tempo, eles apenas 

acontecem, sendo que nas universidades vemos que demoram um certo período para se 

efetivarem. Um possível exemplo é a inscrição para as aulas presenciais, pois os alunos 

precisam primeiro fazer o teste TOEFL e aguardar os 45 dias até que chegue o resultado 

para então realizarem a matrícula. Segundo, o fato de o texto não modalizar e não 

apresentar negações omite qualquer problema que o programa possa ter. Na realidade, 

vemos que complicações existem, tais como evasão de alunos ou dificuldade em se 

encontrar materiais didáticos disponíveis para compra por parte dos mesmos. Por fim, e 

aqui mais relevante, os textos do site excluem a participação de atores fundamentais para a 
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realização do programa: os professores e os alunos bolsistas. Não há menção aos mesmos 

em todo o site, o qual apresenta o próprio programa ou o MEC em primeiro plano como 

participantes ativos. Ao refletir sobre a realidade do país, percebemos que os 

conhecimentos das áreas de exatas e da saúde recebem maior atenção e são considerados 

superiores no que concerne ao desenvolvimento econômico e social do país. O fato de o site 

do MEC omitir a agência dos professores e alunos de Letras em um programa tão 

importante em nível nacional apenas mantém e reforça este pensamento. Esta deveria ser a 

oportunidade do Ministério da Educação de dar mais visibilidade aos sujeitos que aqui 

atuam na base. 

Considerando as duas reportagens do Jornal Hoje da emissora Globo, também 

verifica-se um discurso propagandista e mercadológico. Apesar de o foco desta pesquisa 

ser o significado representacional, como mencionado anteriormente, em termos de 

significado identificacional é possível afirmar que o discurso das reportagens estaria 

posicionando o sujeito receptor. Isto porque estaria criando no mesmo uma urgência de 

consumir um produto, no caso, o programa IsF. Percebemos que os textos apresentam o 

programa como gratuito, como uma oportunidade de conquistar algo que não é fácil, como 

uma chave para o sucesso. A última frase de uma das reportagens sintetiza todas estas 

características: “Nada vai cair no seu colo, nada vai acontecer se você n~o se mexer” (Fala 

de Pedro, em “Inscrições para o programa Inglês Sem Fronteiras começam nesta sexta 

(31)”, 2014). O fechamento é feito usando o pronome “você”, que como j| indicado causa 

uma sensação de identificação por parte do receptor, e mais uma vez trazendo a urgência e 

importância de se buscar o programa. 

Neste trabalho foi ressaltada a realidade do IsF em contraposição com as imagens 

construídas em dois veículos midiáticos, sendo que discrepâncias e principalmente, a 

omissão de figuras importantes como os alunos e professores de Letras, foram 

encontradas. Fazer a análise crítica de discursos é muito mais do que perceber o que dados 

linguísticos apontam. É reconhecer que o mundo é “um complexo de processos em 

articulação e modificação ininterrupta. Uma nova articulação oriunda da agência do sujeito 

(na ação) pode reestruturar, transformar ou destituir o poder hegemônico vigente (na 

estrutura)” (RAMALHO & RESENDE, 2004, p. 199). 
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Na leitura de qualquer texto é preciso ter em mente que a realidade sempre é 

acessada através de um filtro, sendo este nossas próprias interpretações e ideologias ou as 

de outros a nossa volta. 
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O Título “Espelho” como Chave-Semântica do Poema de 
Sylvia Plath 

 

Rebeca Lessmann 

 

O poema “Espelho” suscita um primeiro efeito no leitor que alia a impress~o visual 

com a percepção de um significado relevante para a interpretação de seu conteúdo. O título 

— um substantivo concreto — gera uma imagem de reflexão no imaginário do leitor que é 

instantaneamente relacionada à estrutura formal — dezoito versos divididos em duas 

estrofes simétricas de nove versos cada. Assim, uma proposta inicial de análise sugere a 

existência de uma correlação—que pode ser tanto de similaridade quanto de 

dissemelhança — entre a primeira estrofe e a segunda, ou seja, há um espelhamento, o que 

remete ao título “Espelho”. Essa hipótese pode ser justificada pela an|lise dos elementos 

formais e do conteúdo do poema, que se dar| na sequência com base no manual “Versos, 

sons, ritmos” de Norma Goldstein. 

A primeira estrofe introduz o “eu lírico” do poema — o “Espelho” — o qual, mesmo 

não sendo explicitado, é facilmente deduzível, a partir de adjetivos e expressões que o 

caracterizam, tais como “prateado”, “exato” e “com quatro cantos”. Nos seis primeiros 

versos, o “eu lírico” fala sobre si de forma clara e objetiva, sem qualquer invers~o sint|tica 

ou complexidade no vocabul|rio empregado. Por exemplo, o primeiro verso (“Sou prateado 

e exato”) apresenta uma estrutura recorrente no português brasileiro, um sujeito oculto 

(“eu”) seguido do verbo ser e complementos. 

 Todavia, nos três últimos versos da primeira estrofe, esse “eu lírico” menciona outro 

elemento — o outro lado da parede — que ser| o foco de suas digressões e meditações (“O 

tempo todo medito do outro lado da parede” — v. 6). Ambos, parede e espelho, são 

elementos artificiais e inanimados, portanto não têm outra escolha que não a de 

permanecer indefinidamente diante um do outro. Por isso, o espelho declara “H| tanto 

tempo olho para ele (o outro lado da parede) / Que acho que faz parte do meu coraç~o” (v. 

7 e 8). 

Na sequência, o “eu lírico” (o espelho) afirma que “(...) ele falha.” (v. 8). Esse 

pronome “ele” carrega uma ambiguidade, presente também no original em inglês (por meio 
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do pronome “it”), que pode se referir tanto ao outro lado da parede quanto a um “coração 

do espelho”. Nesta an|lise, preferiu-se a segunda interpretação, pois ela sugere uma 

tentativa frustrada por parte do espelho de sentimentalizar a sua existência artificial e 

inanimada. Essa hipótese pode ser embasada por meio de expressões revelam a 

inexistência de um sentimentalismo nesse “eu lírico”, tais como “N~o tenho preconceitos”, 

“(...) sem manchas de amor ou desprezo” e “N~o sou cruel, apenas verdadeiro”, presentes 

nos versos um, três e quatro, respectivamente. 

Diferentemente de Lopes e Mendonça, André Cardoso, tradutor de outra versão em 

língua portuguesa, opta por traduzir “ele falha”, presente no oitavo verso, como “ela oscila”, 

diferença essa que desfaz a ambiguidade e torna a interpretaç~o do tradutor (“ela” faria 

menção à parede) como parte constituinte do poema. Por isso, nesta análise, preferiu-se 

trabalhar com a tradução de Rodrigo Garcia Lopes e de Maurício Arruda Mendonça, que 

mantém a ambiguidade de sentido. 

O último verso da primeira estrofe menciona “escurid~o e faces”, que separariam o 

espelho e a parede. A escuridão pode ser interpretada como o elemento oposto à luz, que é 

necess|ria para que haja reflex~o; assim, a escurid~o impede o “contato visual” entre 

espelho e parede. Já as faces podem ser interpretadas como pessoas que se interpõem e 

impedem, mesmo que momentaneamente, essa relação entre espelho e parede — os quais, 

é conveniente lembrar, são frutos da existência humana — sugerindo, assim, certa 

impessoalidade, a qual se relaciona diretamente à ausência de sentimentalismo. 

Ao se chegar à segunda estrofe, torna-se possível esmiuçar as relações existentes 

entre as duas partes do poema. O primeiro verso da segunda estrofe se apresenta de forma 

semelhante ao primeiro verso da primeira estrofe — “Sou prateado e exato” e “Sou um 

lago, agora”. Um novo “eu lírico” surge — o lago, elemento animado e natural (não 

artificial). N~o obstante, o advérbio “agora” sugere que esse “eu lírico” transformou-se de 

“espelho” em “lago” de uma estrofe para a outra, relaç~o que tanto pode ser estabelecida 

pela existência de características comuns a ambos, como a reflexão, ou pela existência de 

características distintas, tais como a exatidão e o elemento inanimado versus a ondulação 

(o inexato) e o elemento animado. 
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Por seguinte, o “eu lírico” introduz outro personagem, a mulher, que 

semelhantemente ao lago, é animada e natural. Além disso, o “eu lírico” focar| sua atenç~o, 

por toda a segunda estrofe, na mulher — outro ponto de conexão entre as estrofes, pois, 

contando o número de vezes em que pronomes pessoais e possessivos são empregados, 

tem-se que, na segunda estrofe, a terceira pessoa do singular “ela” (a mulher) aparece doze 

vezes e a primeira pessoa do singular “eu” (o lago) apenas nove; no entanto, na primeira 

estrofe, tem-se a relaç~o de cinco “ele” (o outro lado da parede) para sete “eu” (o espelho). 

Segundo palavras do “eu lírico”, a mulher busca, nas margens dele, “sua imagem 

verdadeira” (v. 11). O adjetivo “verdadeiro” aparece também no quarto verso da primeira 

estrofe, referindo-se ao espelho. Essa conexão entre dois verdadeiros – a imagem e o 

espelho — suscita a dúvida se a mulher deseja realmente conhecer a verdade sobre sua 

imagem ou se ela busca apenas a ilusão que um lago turvo e não preciso pode conceder. O 

leitor, então, depara-se com o “eu” em busca de sua identidade, personificado na primeira 

estrofe pelo espelho (o “eu”), exato e preciso, e pela mulher (o “ela”), inexata e imprecisa, 

carregando consigo a complexidade da existência humana (como se confirmará no verso 

15), na segunda estrofe, estabelecendo nova ponte entre as duas partes do poema. 

Neste ponto, mais uma vez, a comparação entre traduções é pertinente, pois André 

Cardoso manteve uma traduç~o literal do inglês: o equivalente de “(...) sua imagem 

verdadeira” em Lopes e Mendonça é a sentença ”(...) o que ela realmente é”. Nesse sentido, 

a tradução de Cardoso apresenta uma dualidade interessante para a análise, já que a 

mulher não buscaria apenas sua imagem física, mas também o sentido de sua existência e 

sua essência, num contexto mais metafísico. 

Entre os versos doze e dezesseis, alguns eventos relacionados ao lago e à mulher 

formam um “jogo de espelhos”, no qual v|rias interpretações de sentido s~o possíveis e 

nenhuma delas é conclusiva ou absoluta. Por mais que, novamente, não haja o emprego de 

vocabulário complexo ou de inversões sintáticas — as sentenças continuam a seguir a 

ordem sujeito, verbo e objeto —, o sentido é obscuro e místico, contrapondo-se com a 

primeira estrofe, que é muito mais clara e precisa, não suscitando dúvidas na interpretação. 

Os versos doze e treze mostram uma mudança nas intenções e/ou na atitude da 

mulher, visto que ela desvia seu olhar da margem do lago para fitar “as velas ou a lua” (v. 
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12) — que são focos de luz e, portanto, essenciais para a existência do processo de reflexão. 

No verso treze, o “eu lírico” declara que ele reflete “fielmente” as costas da mulher, ou seja, 

constrói-se assim uma forte contradição: o lago considera que sua reflexão das costas da 

mulher é fiel; todavia, tal reflexão não existiria sem a luz das velas ou da lua, a quem o lago 

chama, por sua vez, de “mentirosas” (v. 12). 

Prosseguindo-se com a análise, os versos catorze e quinze sugerem a presença de 

um sentimentalismo na mulher que se estabelece não explicitamente, mas sim por ações 

que carregam uma motivaç~o sentimental, como nos versos “Me retribui com l|grimas e 

acenos” (v. 14) e “Sou importante para ela” (v. 15), nos quais as l|grimas podem tanto 

sugerir alegria ou tristeza. O verso quinze sugere um apreço sentimental da mulher para 

com o lago, o que justifica a inconst}ncia do “(...) vai e vem” — contraposto à constância da 

parede na primeira estrofe. 

O verso dezesseis, além de conter uma contradição interna — a concorrência das 

palavras “manh~” e “escurid~o” — liga-se à primeira estrofe pela repetição das palavras 

“rosto/face” e “escurid~o”, presentes no nono verso, expressões centrais para a construç~o 

do imaginário do poema. Esse décimo-sexto verso pode simbolizar tanto a escuridão 

“projetada” na superfície do lago advinda da interposiç~o da mulher entre ele e a luz 

quanto uma escuridão estampada na imagem da mulher ou em sua imagem interior — 

certa decrepitude e mesmo uma concepção de morte. 

Os dois últimos versos de “Espelho” sustentam a hipótese previamente levantada de 

que a “imagem verdadeira” desta mulher — imagem exterior ou interior — carrega a ideia 

de deterioração/envelhecimento e o advento inevitável da morte. No verso dezessete, uma 

menina — vista como a juventude e a vitalidade — é afogada no lago. Em seguida, uma 

velha — em comparaç~o a “um peixe terrível” (v. 18) — emerge na direção dessa mesma 

mulher diariamente. Esses dois versos podem ser interpretados como uma analogia ao 

ciclo da vida, pois, a cada dia que a mulher “vai e vem” (v. 15) para mirar-se no lago, está 

mais velha e mais próxima da morte. Nesse sentido, é possível relacionar a decrepitude da 

morte ao repúdio que a mulher sente por sua “imagem verdadeira” ao permanecer de 

costas para o lago (versos 11, 12 e 13).  
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Alguns elementos formais presentes nos dois versos finais do poema são relevantes 

para a formulação das imagens referidas acima: primeiramente, a contraposição entre os 

verbos “emergir”, ligado a uma aç~o do lago no verso dezoito, e “engolir”, ligado a uma aç~o 

do espelho no segundo verso. Outra estrutura — presente apenas na tradução — é o 

encontro entre “mim” e “mim” no verso dezessete: a progress~o segue o sentido de afogar 

“em mim, e em mim” emerge. Neste caso, a sintaxe (conjunç~o “e”) indica o vínculo mental 

existente entre essas duas imagens (afogar e emergir). 

 

Anexos 

Espelho (tradução: Rodrigo Garcia Lopes e Maurício Arruda Mendonça) 

1. Sou prateado e exato. Não tenho preconceitos. 

2. Tudo o que vejo engulo no mesmo momento 

3. Do jeito que é, sem manchas de amor ou desprezo. 

4. Não sou cruel, apenas verdadeiro — 

5. O olho de um pequeno deus, com quatro cantos. 

6. O tempo todo medito do outro lado da parede. 

7. Cor-de-rosa, malhada. Há tanto tempo olho para ele 

8. Que acho que faz parte do meu coração. Mas ele falha. 

9. Escuridão e faces nos separam mais e mais. 

 

10. Sou um lago, agora. Uma mulher se debruça sobre mim, 

11. Buscando em minhas margens sua imagem verdadeira. 

12. Então olha aquelas mentirosas, as velas ou a lua. 

13. Vejo suas costas, e a reflito fielmente. 

14. Me retribui com lágrimas e acenos. 

15. Sou importante para ela. Ela vai e vem. 

16. A cada manhã seu rosto repõe a escuridão. 

17. Ela afogou uma menina em mim, e em mim uma velha 

18. Emerge em sua direção, dia a dia, como um peixe terrível. 
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Mirror (Sylvia Plath) 

1. I am silver and exact. I have no preconceptions. 

2. Whatever I see I swallow immediately 

3. Just as it is, unmisted by love or dislike. 

4. I am not cruel, just truthful — 

5. The eye of a little god, four cornered. 

6. Most of the time I meditate on the opposite wall. 

7. It is pink, with speckles. I have looked at it so long 

8. I think it is a part of my heart. But it flickers. 

9. Faces and darkness separate us over and over. 

 

10. Now I am a lake. A woman bends over me, 

11. Searching my reaches for what she really is. 

12. Then she turns to those liars, the candles or the moon. 

13. I see her back, and reflect it faithfully. 

14. She rewards me with tears and an agitation of hands 

15. I am important to her. She comes and goes. 

16. Each morning it is her face that replaces the darkness. 

17. In me she has drowned a young girl, and in me an old woman 

18. Rises toward her day after day, like a terrible fish. 

 

Espelho (tradução: André Cardoso) 

1. Sou prateado e exato. Não tenho preconceitos. 

2. Tudo o que vejo engulo imediatamente 

3. Do jeito que for, desembaçado de amor ou aversão. 

4. Não sou cruel, apenas verdadeiro — 

5. O olho de um pequeno deus, de quatro cantos. 



ISSN 2237-7611 

 
 
141 

6. Na maior parte do tempo medito sobre a parede em frente. 

7. Ela é rosa, pontilhada. Já olhei para ela tanto tempo, 

8. Eu acho que ela é parte do meu coração. Mas ela oscila. 

9. Rostos e escuridão nos separam toda hora. 

 

10. Agora sou um lago. Uma mulher se dobra sobre mim, 

11. Buscando na minha superfície o que ela realmente é. 

12. Então ela se vira para aquelas mentirosas, as velas ou a lua. 

13. Vejo suas costas, e as reflito fielmente. 

14. Ela me recompensa com lágrimas e um agitar das mãos. 

15. Sou importante para ela. Ela vem e vai. 

16. A cada manhã é o seu rosto que substitui a escuridão. 

17. Em mim ela afogou uma menina, e em mim uma velha 

18. Se ergue em direção a ela dia após dia, como um peixe terrível. 
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A Figuração da Ideologia Comunista em Três Romances 

Lusófonos: As Aventuras de Ngunga, O Exército de um 

Homem Só e Bom Dia Camaradas 

 

Clarissa Loyola Comin 

 

Introdução 

No presente trabalho temos por objetivo demonstrar como o modelo de ideologia 

comunista presente no romance As Aventuras de Ngunga é desconstruído nos romances O 

Exército de um Homem Só e Bom Dia Camaradas. Tal desconstrução se mostra com o uso de 

recursos estilísticos como a ironia — que é a tônica em O Exército de um Homem Só —, a 

paródia humorística e a homenagem — presente em Bom Dia Camaradas — e a alegoria. 

No romance de Pepetela, publicado em 1976, há o uso recorrente das ideias 

marxistas-leninistas entabulando a narrativa. Escrito em um contexto político-histórico 

específico — os anos que antecederam a independência da Angola — o intuito do autor, 

que também tomou parte nesta luta, era o de convidar seus leitores ao engajamento junto a 

uma causa coletiva. Ou seja, a leitura da obra demonstra a confiança no regime comunista 

que, teoricamente, seria capaz de reestabelecer a ordem no país. 

Em contrapartida, O Exército de um Homem Só, publicado em 1973 — 

coincidentemente contemporâneo de As Aventuras de Ngunga —apresenta um enredo que, 

apesar de bem-humorado, é bastante crítico com relação ao imaginário comunista, bem 

como ao fanatismo político que lhe é geralmente associado. Se resgatarmos seu contexto de 

produção, a ditadura militar brasileira, é flagrante o gesto de coragem empreendido pelo 

autor que, ao lançar um olhar crítico para as ideias comunistas, acaba fazendo uma crítica a 

toda espécie de autoritarismo.  

Bom Dia Camaradas, publicado em 2003, opera a partir de um discurso paródico 

sobre o sistema comunista. Aparentemente mais descontraído e menos pretensioso que os 

outros dois romances, seu autor vale-se de uma suposta ‘leveza’ para tecer suas críticas 
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cifradas ao passado pós-colonial. O enredo se concentra na Luanda pós-descolonização e 

foca no cotidiano de um jovem rapaz que vive com sua família em plena guerra civil. A 

partir deste olhar, que é o do narrador-personagem, temos cenas em que as contradições e 

injustiças do novo regime implantado após a saída dos portugueses se manisfestam, mas 

fica a cargo do leitor a tarefa reflexiva.  

A seguir, demonstraremos como se comporta certo tipo de discurso comunista em 

As Aventuras de Ngunga e como nos outros dois romances este discurso vai ser posto em 

cheque, seja pela ameaça do capitalismo — em O Exército de um Homem Só — ou pela 

denúncia velada de uma ditadura comunista que se instala na Angola, em Bom Dia, 

Camaradas.  

 

A ideologia levada a sério em As Aventuras de Ngunga 

As aventuras de Ngunga é considerado uma das produções literárias mais relevantes 

sobre a guerra colonial contra os portugueses no continente africano. Para além da 

propagação do discurso comunista, o romance traz uma intenção pedagógica explícita, 

posto que este foi utilizado no processo de alfabetização de crianças e jovens angolanos 

após sua publicação.  

O narrador apresenta o percurso do jovem de 13 anos, Ngunga, e posiciona-se desde 

o início favorável aos guerrilheiros que lutam pela independência. A coragem do 

protagonista é vista j| no primeiro capítulo: “Ngunga é um órf~o de treze anos. Os pais 

foram surpreendidos pelo inimigo, um dia, nas lavras. Os colonialistas abriram fogo. O pai, 

que era já velho, foi morto imediatamente. A mãe tentou fugir, mas uma bala atravessou-lhe 

o peito.” (p.10). Ou seja, apesar do destino tr|gico que lhe fora reservado, Ngunga segue sua 

vida rumo a um engajamento junto às guerrilhas locais. Sua má sorte não sofre nenhum 

tipo de dramatização, mas antes aparece como maneira de exaltar a coragem do jovem 

herói.  

Assim, mapeamos duas possibilidades de leitura a serem exploradas na obra: i) 

did|tica, cujo alvo s~o os jovens leitores interessados pelas ‘aventuras’ sugeridas no título e 

pela linguagem de fácil mimetização 
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Par ailleurs, l’écriture de ce texte est assez dépouillée car il convient de ne pas 
brouiller le message : l’intertextualité et la distanciation ironique en sont absentes, 
les phrases, à la syntaxe simple, sont plutôt courtes, dans les dialogues comme dans 
les passages narratifs, qui sont en quelque sorte oralisés (VITORINO, 2010, p. 10)  

 

ii) alegórica, destinada àqueles capazes de compreender as alegorias ao sistema comunista, 

como por exemplo a repetiç~o no decorrer do livro do mote “um dia venceremos”, que 

remete ao mito da vitória marxista, e o contexto político-histórico da época.  

 

Ideologia como alegoria 

No que tange a onomástica da obra, alguns exemplos podem ser recuperados para 

ilustrar a presença da ideologia comunista. Primeiro, a escolha dos nomes de personagens 

marcantes para o imaginário de Ngunga: o guerrilheiro Nossa Luta e o professor União. 

Estes são personagens actanciais, que encarnam certos valores morais na narrativa e agem 

em nome de uma coletividade. Aliás, o próprio nome do protagonista — Ngunga — 

significa uma lança típica da Angola, objeto este que é carregado simbolicamente junto à 

cultura africana. Em seguida, o uso reiterativo da palavra camarada12, remetendo ao 

universo marxista-leninista, que no romance tem valor de pronome de tratamento 

(camarada socorrista, camarada comandante); por fim, as escolhas lexicais para designar os 

portugueses (inimigos, colonialistas e turgas), que são sempre pejorativas, como vemos 

nesta passagem, em que o médico socorrista fala para Ngunga: “Houve uns dias com um 

bocado de fome, porque os colonialistastinham destruídos as nossas lavras.” (PEPETELA, 

2012, p. 13).  

Sobre o ponto de vista estilístico, a ausência de uma abordagem subjetiva das 

personagens, sobretudo do protagonista, parece ser proposital e tem em vista um maior 

enfoque na mensagem ideológica a ser transmitida. Recuperando as funções da linguagem 

propostas por Roman Jakobson, neste romance a função fática sobrepõe-se à poética e 

emotiva.  

Ainda a respeito da alegoria, notamos o estabelecimento de uma visão maniqueísta 

de mundo na obra, que se encerra na dicotomia bem x mal e amigos x inimigos. Não há uma 

                                                           
12

 Essa menção desaparece nas edições seguintes, pois uma vez que a guerra estava terminada seu 
uso já não era mais necessário.  
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polifonia de vozes, mas sim um monólogo guiado por um ponto de vista específico: o das 

pessoas que lutam (Ngunga e seus amigos). Grosso modo, o bem é representado pelos 

sujeitos engajados na luta de libertação do país, enquanto o mal é encarnado pelos 

opressores e contrários a libertação, sejam os portugueses ou aqueles que Ngunga chama 

de “animais domésticos”: os angolanos que servem aos colonizadores. Nesse sentido, o 

narrador aborda sem romantismos a luta travada naquele momento em seu país, 

evidenciando as corrupções e a má fé de alguns — como a do presidente Kafuxi que 

sonegava alimento aos guerrilheiros em troca de favores materiais. 

 

Intertextualidade com o texto bíblico 

Em um trecho da narrativa, fica clara a intertextualidade com a passagem bíblica da 

luta do gigante Golias contra Davi. A imagem do jovem Ngunga, com uma humilde fisga nas 

mãos, remete à desigualdade da disputa entre os angolanos, desprovidos de recursos, 

versus os colonizadores portugueses, gigantes armados e ameaçadores. Ainda, o retrato de 

Ngunga como um sujeito errante em busca de um protetor, remete ao destino dos judeus 

no Antigo Testamento, obrigados a abandonar seu local de origem em busca da terra 

prometida. A idade do nosso herói também não é casual pois aos treze anos é quando se dá, 

na cultura judaica, o ritual de passagem entre a infância e a vida adulta. No caso de Ngunga, 

de modo bastante dramático e cruel.  

 

Alegoria no espaço da escola 

Talvez, por se tratar de um romance com intuito pedagógico e direcionado para um 

público jovem, a escola aparece enquanto alegoria para o conhecimento como libertação.13 

Isso fica claro quando Mavinga deixa o jovem Ngunga na escola, aos cuidados do professor 

Uni~o, e diz: “O Ngunga precisa de estudar, para n~o ser como nós” (PEPETELA, 2012, p. 

71). Ou seja: por um lado o romance se constrói a partir de uma incitação à luta, que 

naquele momento era necessária e urgente, mas por outro chama atenção para o 

                                                           
13

 Esta aproximação entre poder e conhecimento é feita inicialmente por Francis Bacon e retomada por 
Adorno e Horkheimer, ambos advindos de uma orientação marxista, no texto “O conceito de 
esclarecimento”.  
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conhecimento enquanto arma de esclarecimento e, consequentemente, libertação, que 

seria necessária nos anos seguintes à independência, afim de reconstruir o país. Assim, a 

escola é o espaço de transformação, e fica claro que não é graças aos portugueses que 

Ngunga consegue esta oportunidade, mas sim devido ao auxílio de um dos companheiros 

de luta. 

 

Violência reforçada pela ideologia 

Ora, o uso da violência na obra apoia-se em um discurso de legitimação. Pensando 

nos Estados como indivíduos, o que eles tentam fazer, de alguma maneira, é 

desculpabilizarem-se. Ou seja, a violência aparece como a única saída possível para se 

alcançar a independência. 

Outro aspecto flagrante de uma violência — no campo da linguagem — é o uso da 

língua dos colonizadores para escrever a obra, que nada mais é que um libelo à guerra. Ou 

seja, é feita uma apropriação da língua dos inimigos para incitar atos de violência, o que 

parece reiterar duplamente o universo dos dominadores. Sabemos que dominar uma língua 

é dominar uma forma de viver, uma cultura, mas, nesse caso, esse gesto pode ser visto 

como tentativa de propagação imediata das ideias do autor. Mesmo assim, não podemos 

deixar de encarar este gesto como uma infeliz continuidade da barbárie, que começou com 

os portugueses mas prosseguiu na Angola mesmo após sua independência, configurando, 

assim, um certo paradoxo. 

 

Ideologia comunista e o conflito pessoal x coletivo 

O romance é construído desde o começo chamando atenção para a necessidade da 

luta coletiva em nome de um futuro melhor para o país. O ponto de inflexão é quando o 

jovem Ngunga se apaixona por Uassamba, que fora vendida ao seu marido pelos próprios 

pais. Esse talvez seja o único momento em que o protagonista se deixa levar mais por sua 

subjetividade do que pela racionalidade costumeira. No entanto, o que prevalece é o 

projeto coletivo — a luta pela melhoria de vida de seus compatriotas — em detrimento do 

possível projeto pessoal — o amor, o casamento, a constituição de uma família. E essa 

decisão tomada pelo protagonista está de acordo com as prescrições dos partidos de 
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orientação marxista-leninista, que exigiam de seus integrantes total dedicação à causa 

coletiva e recusa dos planos individuais, considerados muitas vezes como sonhos pequeno-

burgueses.  

No capítulo vinte e oito, o desfecho da narrativa: Uassamba e Ngunga não ficam 

juntos. A decisão é de grande sobriedade se pensarmos que ambos são muito jovens. A 

jovem tem consciência de suas responsabilidades junto à família e pensa também no 

destino de Ngunga ao seu lado, que teria de abandonar a luta em nome do bem-estar da 

família. Ngunga desapontado, mas ainda confiante nos seus ideais, decide mudar de nome 

— deixando para trás uma parte sua ainda infantilizada — e procurar uma escola. Aqui o 

nosso herói se liberta definitivamente da alienação, que o prendia à dominação, e cria 

consciência para poder agir e modificar o mundo ao seu redor. Ou seja, a opção de ambos 

recai sobre o campo do coletivo, desconsiderando os aspectos subjetivos e pessoais.  

 

Exército de um homem só: a crítica bem-humorada 

Publicado em 1973, o romance de Moacyr Scliar narra a história de Mayer Ginzburg, 

filho da segunda geração de judeus russos que chegam ao Brasil — mais especificamente 

no Rio Grande do Sul — no começo do século XX. Visto por muitos judeus como a terra 

prometida, o Brasil era idealizado por estes imigrantes que, na maioria das vezes, vinham 

para escapar das perseguições sofridas em seu país de origem. 

O romance joga com a aproximação entre o messianismo judaico em uma terra 

prometida e o viés messiânico do marxismo, que acreditava na implantação do sonho 

socialista. A utopia que atravessa o sonho marxista será posta em questão no 

desencadeamento da narrativa. Ora, sabemos que essa utopia como expressão de uma falta, 

e, consequentemente, de um desejo de preenchê-la não pode existir enquanto um estado de 

espírito constante. Daí a importância da frustração, que tem por intuito alertar para os 

perigos desta maneira de lidar com o mundo.  

A força motriz do enredo se concentra em certa utopia comunista cultivada pelo 

protagonista desde a mais tenra juventude e que vai persegui-lo até sua morte. Pensando 

nas utopias enquanto especulações intelectuais acerca de um mundo melhor para a 

coletividade, sabemos que seu poder se encerra em uma criatividade inventiva, pautada 
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pelo real. Ou seja, o utopista, longe de ser um visionário, calca seus supostos delírios com 

base no real. No entanto, sabemos que as utopias não podem ter sua existência senão no 

plano teórico ou ficcional; se observarmos a maioria das narrativas utópicas, temos o 

paradoxo entre o desejo de mudar a realidade aliado a uma descrença nessa possibilidade. 

No romance, por exemplo, Mayer idealiza a colônia judaica de Birobidjan na Sibéria, 

justamente por estar demasiado longe desta realidade e, assim, ter a licença necessária 

para fazê-lo sem chocar-se com o real.  

A inclinação comunista de Mayer desponta logo cedo, segundo o relato do seu irmão: 

 

Com a Revolução Russa, Mayer Ginzburg ficou ainda mais revoltado — continua 
Avram. — Acordava a noite gritando: “[s barricadas!” N~o me chamava de Avram, 
mas sim Companheiro Irmão; e dizia: o que é meu é teu, o que é teu é meu — não 
há mais propriedade privada. Resolveu que usaríamos até a mesma escova de 
dentes, e, de fato, jogou fora a sua. (SCLIAR, 2012, p. 17). 

 

Aqui temos referência explícita à máxima comunista da igualdade entre os sujeitos 

de uma sociedade, que cai no humorístico detalhe de dividir inclusive uma escova de 

dentes. Todavia, é esse exagero irônico que chama atenção para o descrédito de Mayer 

diante dos seus familiares. Ora, não era possível levar tantos absurdos a sério. Ou seja, a 

proatividade revolucionária em Mayer aparece de maneira tão caricatural que 

praticamente ninguém ao seu redor consegue levá-lo a sério.  

Durante sua juventude, Mayer tem sonhos utópicos ligados ao imaginário 

comunista: “Formar~o uma colônia coletiva, Leia, José Goldman e ele. Ficar| longe de Porto 

Alegre; não muito longe, é claro, pois de lá terá de vir, um dia, a Grande Marcha. Haverá um 

mastro, onde flutuar| ao vento a bandeira de Nova Birobidjan. Semear~o milho e feij~o.” 

(SCLIAR, 2012, p. 10). Neste excerto temos a referência direta à colônia de judeus russos 

enviados à cidade homônima na Rússia, que viviam em uma sociedade de modelo 

comunista, bem como ao coletivismo, à bandeira como símbolo máximo de uma pátria e à 

Grande Marcha.  

É flagrante em Mayer o desejo de se esconder do real a partir do apego às suas 

utopias, que funcionam como um refúgio mental. As contradições no seu caráter estão 

postas, por exemplo, no fato de que ele se rende a uma instituição burguesa: o casamento. 

Selando este compromisso, ele e Leia têm de encarar o mundo real e abandonar as ilusões 
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utópicas, o que, a princípio, não agradou muito Mayer, mas despertou a atenção de sua 

esposa, que pretendia ascender economicamente e integrar a nascente sociedade 

capitalista que se erigia no Brasil: “como presente de casamento ofereceu a Mayer 

sociedade na loja. Premido pelas responsabilidades da vida de casado, Mayer aceitou, 

embora não tivesse nenhuma vontade de continuar trabalhando no balcão. Leia, porém, 

tinha seus planos para a loja” (SCLIAR, 2012, p. 36). 

 

Ideologia comunista em crise: a tentação capitalista 

No caso do nosso protagonista, podemos falar não apenas de utopia, mas também de 

ideologia. Claro que sua orientação comunista parte de um sonho individual (utópico), mas, 

a partir do momento em que este sonho passa a ser posto em prática (com a Nova 

Birobidjan), podemos chamá-lo de ideologia. O ponto de virada do romance se dá quando 

Mayer percebe a necessidade de entrar no universo capitalista, sendo, para isso, movido 

por uma espécie de sentimentalismo ou até mesmo inveja: 

 

Queria dar a ela presentes, muitos presentes: vestidos, novas bonecas, uma 
caixinha de música. Então notou que não ganhava o suficiente. Leib Kirschblum 
tinha automóvel; Avram comprara uma casa e até José Goldman, pelo que diziam, 
estava bem de vida. Só ele continuava pobre. (SCLIAR, 2012, p. 85).  

 

É curioso notar que estes pensamentos lhe assaltaram logo após seu regresso do 

derrotado empreendimento na Nova Birobidjan. Talvez corroído pelo remorso de ter 

abandonado a família ou mesmo pela desilusão de sua utopia mal concretizada, Ginzburg 

decide engrenar-se no sonho americano e tornar-se rico. 

Anos depois, sua ascensão é nítida:  

 

1952. Mayer Ginzburg morava agora num grande apartamento na zona nova da 
Ramiro Barcelos. Levantava-se cedo; fazendo a barba, murmurava os trechos finais 
de suas conferências: ‘os engenheiros planejar~o, os mestres fiscalizarão, os 
oper|rios trabalhar~o, os edifício surgir~o, os corretores vender~o!’ (SCLIAR, 2012, 
p. 89).  

 

Agora ele vive em um bairro burguês, tem uma vida regrada e dá ordens no estilo 

mais dominador possível. Impossível dizer que este é o mesmo Mayer dos tempos de 
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juventude. Mais adiante, no mesmo ano: “1952. Mayer Ginzburg agora odiava a Rússia, 

aquela megera gigantesca e cruel. [...] A Rússia era mentirosa, cínica, covarde e traiçoeira.” 

(SCLIAR, 2012, p. 90).  

Ou seja, talvez nesse aspecto fique mais evidente a crítica aos fanáticos partidários 

do comunismo e sua relação conflituosa com o mundo capitalista que despontava naquele 

momento no mundo. Nem mesmo o visionário Mayer resistiu às tentações propostas pela 

nova dinâmica econômica, fomentada pelos Estados Unidos, sobretudo, e invejada por 

muitos que viviam sob o julgo da URSS.  

 

Bom Dia Camaradas: crítica cifrada  

Bom dia camaradas tem por cenário a capital angolana no período posterior a sua 

descolonização. O narrador-personagem, cujo nome desconhecemos, parece dar 

continuidade ao que começou a ser mostrado em As aventuras de Ngunga. O cenário é uma 

Angola que passou das mãos dos colonizadores portugueses para as mãos dos países 

comunistas da época, Cuba e URSS. Ondjaki faz parte de uma nova geração de escritores 

angolanos, sucessora daquela de Pepetela, e se inscreve numa continuidade histórica mas 

não ideológica. Seu intuito é o de observar o passado de seu país e fazer uma atualização de 

certas leituras históricas ultrapassadas, sob a forma do romance e não do documental.  

 

Ideologia como parodia 

A ideologia marxista-leninista aparece no romance sob um ponto de vista crítico e 

ao mesmo tempo fascinado, impressão reforçada pelo narrador, ainda um jovem. Com a 

ideia de parodia em mente, pensemos nesta escola enquanto mimetização dos regimes 

monopartidários e totalitaristas comunistas. A ironia de certos rituais políticos é posta pelo 

narrador em passagens como: 

 

No fim da tarde a camarada directora veio falar connosco. Nós 

gostávamos quando entrava alguém na sala de aulas pois tínhamos 

que nos pôr de sentido e fazer aquela cantoriazinha, que uns e outros 
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aproveitavam já para berrar: bua taaardeeeee... camarádaaaaa... 

diretctoraaaaaaa. (ONDJAKI, 2003, p. 18).  

 

Também são recorrentes as falas como a da professora Sara, que lembra seus alunos 

do papel fundamental da escola: “parece que vocês n~o sabem que a vossa miss~o é 

estudar” ou ent~o: “n~o se esqueçam que a escola é vossa segunda casa”. Ou seja, é exigida 

uma disciplina, uma devoção aos estudos e ao espaço da escola, como aquela se espera dos 

membros de um partido político comunista.  

Outro episódio que se passa no espaço da escola é o transtorno causado pela invasão 

do grupo do “Caix~o Vazio” que recupera a ideia de complô, alimentada pelos regimes 

comunistas. O patético da situação fica óbvio na segunda parte do romance, quando Bruno 

chega à casa do protagonista com a versão oficial do suposto ataque do Caixão Vazio. 

Segundo ele, um dos amigos que não conseguira fugir constatou a inexistência de qualquer 

invasão. 

 

Ideologia revisitada 

A abordagem crítica é percebida no primeiro capítulo, no diálogo entre o 

personagem-narrador e o empregado de sua família, o ‘camarada Antônio’, que a respeito 

dos tempos da colônia diz:“ — Ê!, menino, mas naquele tempo a cidade estava mesmo 

limpa... tinha tudo, n~o faltava nada... (ONDJAKI, 2003, p.14)”. Mais adiante, Antônio 

continua: “— (...) tinha sempre p~o na loja, menino, os machimbombos funcionavam...” 

(ONDJAKI, 2003, p.14). A partir deste comentário, notamos que a liberdade sonhada pelos 

guerrilheiros em As Aventuras de Ngunga não implicou necessariamente em um 

contentamento geral da população.  

Apesar do título fazer referência direta ao regime comunista — o uso do tratamento 

‘camarada’, como j| apontado — o romance de Ondjaki não pretende ser panfletário, como 

à exemplo de As Aventuras de Ngunga. O termo camaradas pode ser interpretado também 

como menção aos amigos do narrador que é, em certa medida, o alter ego do autor. No 

enredo, as inúmeras referências a elementos do regime comunista são postas antes com o 

intuito de demonstrar suas contradições e exageros, do que a fim de emulá-las. Isso pode 
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ser percebido em coment|rios sutis, quando o narrador a caminho da escola lembra: “ao 

passarmos por uns prédios muito feios [...]” (ONDJAKI, 2003, p. 16), aludindo {s 

construções de inspiração soviética, geralmente massivas e impositivas.  

Constatamos a crítica à ideologia comunista enquanto mito salvador. O autor parece 

fazer uma última homenagem aos seus predecessores (Pepetela, Antônio Jacinto e 

Luandino Vieira), que acreditavam na vitória do regime comunista e nos seus benefícios 

irrestritos. Ora, Virgílio Freire aponta para esta questão ao discorrer sobre a Angola pós-

colonização. No seu entendimento, o que aconteceu foi apenas uma mudança de origemdos 

dominadores: ao invés de Portugal, a URSS e Cuba passam a exercer poder e influência 

sobre o país.  

Podemos pensar na visita da tia que vem de Portugal como uma maneira de colocar 

em choque duas realidades distintas. É a partir do espanto da senhora diante do fanatismo 

político dos angolanos que percebemos o tipo de sociedade em que o menino se insere. 

Como observou Jo~o Pereira Vitorino a respeito deste narrador: “il reproduit naïvement la 

propagande officielle marxiste sans se rendre compte des anomalies du système idéologique 

qu’il défend de manière pavlovienne.” (VITORINO, 2008, p. 8). Parece que de maneira 

alienada também é como os pais do menino acompanham diariamente as transmissões na 

r|dio oficial do partido, episódio ao qual o menino se refere sem entusiasmos “[n]ós 

ficávamos um bocado aborrecidos com as notícias, porque era sempre a mesma coisa...” 

(ONDJAKI, 2003, p. 26).  

A violência ocupa lugar central na narrativa — às vezes de maneira explícita e 

outras mais veladas, como a criação de hierarquias sociais dentre os próprios angolanos — 

o que significa que a violência justificada pelos companheiros de Ngunga permanece nessa 

nova sociedade como resíduo. Alguns episódios são flagrantes: i) a cena da chegada da tia 

ao aeroporto, em que um casal é proibido de tirar fotos, sob ameaça; ii) quando o menino 

conta para a tia como os ladrões eram tratados — uns com injeção de água de bateria, 

outros queimados com pneus. Assim, o reforço constante do lema somos todos iguais parece 

no mínimo irônico se percebemos os disparates: a família do narrador tem consigo um 

velho empregado dos portugueses que seguia na sua mesma condição, mas agora como 

empregado dos próprios compatriotas; o motorista do ministério que acaba servindo a 
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família do narrador também; o desnível social entre o narrador e sua família em 

comparação a outros colegas de sua escola, que viviam em condições mais humildes.  

 

Conclusão  

Nesta breve análise vimos como a ideologia comunista paradigmática presente em 

As Aventuras de Ngunga foi problematizada em O Exército de um Homem Só e Bom Dia 

Camaradas. A diferença entre os três pontos de vista pode ser explicada se pensarmos no 

contexto de produção em que cada uma se inscreve.  

Em As Aventuras de Ngunga, o autor encontra-se absorvido nos momentos decisivos 

da luta pela independência da Angola. Além de ter pessoalmente se engajado, Pepetela 

demonstra forte comprometimento com seu papel de escritor, e isto fica explícito no seu 

romance que funcionou tanto como ficção como divulgação e incitamento à luta. Pensou 

ainda no poder de sua obra enquanto meio de divulgação dos acontecimentos. É natural 

imaginarmos que, dentro deste contexto, ele estivesse completamente convencido da 

necessidade da luta e do regime comunista como paraíso para o povo angolano após sua 

independência. Não se trata de ingenuidade ou má fé, mas simplesmente de uma tomada 

explícita de posicionamento político, que era exigido e esperado dos intelectuais naquele 

momento. 

Já em O Exército de um homem Só, Moacyr Scliar já havia assistido no Brasil, em 

1935, a uma tentativa frustrada de golpe comunista (a Intentona Comunista) durante o 

governo Vargas. Fora isso, o autor escreve em 1973, durante o período mais severo da 

ditadura militar. Ora, nesse sentido, já não havia mais como guardar ilusões sobre nenhum 

tipo de governo totalitário: nem o comunista nem o militar. O desencantamento, que no 

romance está posto sob a forma irônica e crítica, é fruto de desdobramentos históricos 

experimentados pelo autor. 

Por fim, em Bom Dia Camaradas, temos um romance publicado no ano que marca o 

fim da guerra civil angolana, iniciada em 1975. Ondjaki, assim como Moacyr Scliar, 

experienciou dois governos tirânicos em seu país: o dos colonizadores portugueses e a 

ditadura comunista monopartidária. Ou seja, não havia mais espaço para idealizações 

políticas. Embora reconheça a importância da luta empreendida pelos seus antepassados, 
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aqui o autor prefere lançar um olhar crítico e irônico para a história pós-independência da 

Angola.  
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O messianismo e o cangaceirismo: passado e presente 

em Pedra Bonita, de José Lins do Rego 

 

Diamila Medeiros dos Santos 

 

O escritor José Lins do Rego, um dos mais importantes escritores dos chamados 

“regionalistas” da geraç~o de 30, possui, em sua obra, segundo Alfredo Bosi (1994, p. 397-

400), dois ciclos, o “ciclo da cana-de-açúcar” e o “ciclo do misticismo e do canganço”. A este 

segundo, pertencem as obras Pedra Bonita (1938) e Cangaceiros (1953), que recontam a 

saga da família Vieira entremeada pela seca, pelo cangaço e pelo misticismo messiânico.  

Propomo-nos a refletir, no presente artigo, sobre a questão do messianismo e do 

cangaceirismo no primeiro romance do segundo ciclo, Pedra Bonita, com o intuito de 

perceber as maneiras através das quais estes aspectos se relacionam com o passado 

histórico do sertão representado e como se dá essa representação ao longo da construção 

do romance. 

O livro divide-se em duas partes: “A Vila do Assu” e “Pedra Bonita”, mas ambas tem 

como centro o personagem Antonio Bento, um jovem de dezessete anos que foi entregue, 

na seca de 1904, aos cuidados do vigário —padre Amâncio — e que vive com ele, desde 

então, no Assu. Este, por sua vez, não pôde — devido aos poucos recursos — enviar o 

menino ao seminário para tornar-se padre também, o que obrigada Bento a ser uma 

espécie de ajudante do religioso. Na primeira parte do livro temos acesso a essas 

informações, mas só temos algumas referências imprecisas sobre o que teria acontecido em 

Pedra Bonita, embora encontremos várias assertivas que conferem à desgraça vivida, 

atualmente, no Assu, como sendo uma puniç~o pelo incidente da “Pedra”. Os 

acontecimentos, mais precisamente, serão narrados somente na segunda etapa do livro, 

que leva o mesmo do lugar “maldito”. 

Mas algo que nos é muito claro, desde as páginas iniciais do romance, é a maneira 

como Antonio Bento é tratado na vila e a forma como as restrições de toda a gente em 

relação a ele influenciam sua relação com o mundo e sua percepção de si mesmo. Assim, 

durante toda a narrativa, a partir de um narrador onisciente, há a concatenação de 
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pensamentos na cabeça desse jovem que não encontra ao certo o próprio lugar em meio 

àquele ambiente, mas que também não tem lugar junto da família. Embora, por vezes, seu 

pensamento suavize as hostilidades, as veremos de maneira recorrente no livro: 

 

E se o padrinho [Padre Amâncio] se fosse, morresse? Era o ponto fraco de todas as 
cogitações do rapaz. Voltaria para o meio de sua gente, se o outro padre não o 
tomasse para os seus serviços. Voltar para o meio donde viera não o seduzia. (...) 
Era tão manso, recebia tudo aquilo como se fora merecido. E as mães do Assu 
tinham medo dele. Nunca tivera um amigo de sua idade, nunca tivera um 
companheiro, uma camaradagem como os outros tinham. Melhorara tudo com o 
tempo. Hoje em dia a coisa era outra. Se não fossem as restrições, as referências 
duras ao seu povo, não veria diferença entre ele e o povo do Assu. (REGO, 1956, p. 
50) 

 

Essas restrições, saberemos sem saber detalhes, são provenientes do fato de o rapaz 

ter nascido em Pedra Bonita: “H| doze anos que o Assu o tinha na conta dum pobre diabo, 

uma cria do padre, um bicho que descera da Pedra Bonita para que fosse amansado pelo 

povo dali” (REGO, 1956, p. 51). A seca, que se apresenta como o pano de fundo da obra, n~o 

é somente a do ambiente físico, mas também a das relações entre as pessoas, sobretudo, em 

relação ao menino que é visto e tratado como um pária. 

No processo de descrição da vila e de seus moradores, a igreja ganha seu lugar 

central, tanto no espaço quanto no próprio romance. E, esta mesma igreja – no sentido do 

prédio e no sentido da instituição –, é também a única possibilidade de pertencimento da 

qual goza Antonio Bento. Ele só tem lugar ali e na casa do padre, ao lado dele e da negra que 

cuidava da casa. Há um trecho interessante no romance, transcrito logo abaixo, onde 

podemos observar a centralidade física da Igreja:  

 

Só a igreja de longe em longe merecia uma mão de cal. O padre Amâncio cuidava 
dela como da última riqueza da terra. Era uma igreja das maiores do Sertão, com 
duas torres, construída não se sabia com que recursos, com paredes largas de 
fortaleza e altares em pedra talhada. Diziam que era mais bonita que a catedral do 
Camaru. Todo o Assu vivia da importância de sua  matriz. Mas não se sabia 
por que o povo de outros lugares não dava importância, não se arrastava de longe 
para vir até ali pagar uma promessa, ouvir uma missa. (REGO, 1956, p. 22) 

 

Referimo-nos à centralidade apenas como física, porque, embora a igreja seja 

determinante na vida de Bento, para os outros moradores da vila – à exceção das beatas – a 
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centralidade se dá de maneira mais difusa. Poucos dos outros moradores costumam 

frequentar as missas do Padre Amâncio, mas ao mesmo tempo é o sino da igreja quem 

determina a cadência da rotina no vilarejo. E o responsável por tocar o sino, diariamente, é 

o próprio Bento, que, além de “dar o tempo” do lugar, ainda limpa e organiza a igreja e os 

acessórios do padre para as celebrações, o que lhe confere, apesar de toda a hostilidade dos 

moradores, certa dignidade e, sobretudo, relevância atribuídas a ele por ele mesmo: 

 

As mães não queriam que os filhos brincassem com ele. E no entanto quem sabia 
dos segredos da igreja, quem acendia a lâmpada que, de dia e de noite, velava o 
Santíssimo, quem pegava nos objetos sagrados? Era ele, Antônio Bento, que não 
prestava para se juntar com os meninos do Assu. Não era um bicho. O que ele tinha 
era o que todos os outros tinham. Por que faziam  aquilo com ele? Só o padre e a 
negra Maximina não o colocavam em lugar  diferente dos outros. (REGO, 
1956, p. 51). 

 

Dentro desta dualidade no papel que a igreja parece representar, é perceptível o 

quanto a figura do padre Amâncio, e por extensão a da própria Igreja Católica, já não 

oferece a acolhida desejada por aquele povo sofrido. Embora ele se constitua como um 

exemplo de religioso, em nada apegado às materialidades e que se sacrifica para exercer 

adequadamente sua funç~o de “líder espiritual”, parece-nos que essa representação da 

igreja aponta para um dos índices que fortalecem o surgimento do messianismo, que 

veremos mais claramente expressado na segunda parte do romance: não é a promessa 

futura de um lugar feliz após a morte o que motiva as pessoas, mas a crença em um milagre 

que possa modificar os sofrimentos ainda enquanto se vive. 

Na segunda parte do livro, em razão de uma viagem do Padre Amâncio que durará 

cerca de três meses, Antonio Bento é convidado a retornar para a Pedra Bonita tanto para 

não ficar sozinho no Assu quanto para que ele possa conhecer e se aproximar de sua 

própria família.  

A propriedade da família ficava ao pé da serra do Araticum e tinha nascentes que só 

secavam em períodos de secas muito intensas, no entanto, não era próspera e 

descobriremos que isso é em razão da personalidade do pai de Antonio Bento, o velho 

Bento Vieira que, ao longo da narrativa, se mostrará como um louco, incapaz de sentir a 

mínima afeição por sua própria família e de conduzi-la a uma situação mais confortável. 
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Bent~o é a representaç~o mais direta do silêncio do sertanejo: “Alto e magro, de barba rala, 

deixada ao tempo, de olhar duro de gavião, e calado, furiosamente calado, como se o uso da 

palavra o constrangesse.” (REGO, 1956, p. 129). 

Além do pai, saberemos do restante da família Vieira: a mãe, Josefina, que vive 

resignada com a indiferença do marido; e os irmãos, Deodato, que desapareceu desde que 

havia ido embora para o Norte do país, Aparício, um bom trabalhador, mas dado a se 

envolver em brigas e, Domício, um espírito pacato e tocador de viola. 

Também no Araticum parece não haver, ao certo, um lugar adequado para Antonio 

Bento: ele não sabe lidar com a terra como todos os homens da família e encontra no pai 

mais rejeição ainda do que encontrava no povo do Assu. No entanto, a figura de Domício é, 

para o jovem, tão atraente quanto fora – na primeira parte do livro – a figura de Dioclécio, 

um cantador de viola que aparecera pela vila e que partira, deixando em Bento uma 

enorme vontade de partir também. Esse é, sem dúvidas, um aspecto interessante da obra: o 

fascínio causado sobre Antonio Bento por aqueles que, além de tocar viola, são ainda 

capazes de entoar e compor belas histórias inspiradas em acontecimentos que povoavam o 

imaginário popular.  

Esse dado se constitui como algo relevante, pois sabemos através de entrevistas do 

autor José Lins do Rego, o quanto essas figuras – os poetas populares e cantadores – foram 

importantes na constituição da própria obra Pedra Bonita o que podemos recuperar na 

maneira através da fala do próprio escritor: 

 
Prosseguindo na abertura para a história, o escritor combina formas várias de 
relato objetivo: a lenda, a épica, a crônica. (...) Muito provavelmente, José Lins terá 
extraído o material para o romance [Pedra Bonita] da literatura de cordel tão 
difundida no Nordeste desde o século passado. Ele mesmo, respondendo a um 
amigo que lhe perguntara por que não prosseguia a história da Pedra Bonita, disse: 
‘É que eu n~o tenho lido mais o poeta Jo~o Martins de Ataíde. E o que tinha este 
poeta com o meu romance? Tinha tudo o meu romance com o poeta. Eu queria 
escrever a história dos Vieiras, família de cangaceiros do Nordeste, e toda a 
história dos Vieira está no rapsodo Ataíde. A poesia deste bardo se fez uma espécie 
de chanson de geste do cangaceirismo. (BOSI, 1994, p. 400) 

 

Na vida difícil e árida do sertão, a possibilidade de cantar as próprias dores e 

tristezas se constitui como uma das maneiras de se sublimar as agressões, materiais/físicas 

e simbólicas, sofridas desde sempre. E José Lins do Rego incorpora esse aspecto tanto de 
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maneira conteudística, quanto de maneira formal – ao se valer dessas narrativas como 

matrizes para a sua narrativa: 

 

Foram para fora de casa e Domício encheu o silêncio do Araticum de um canto 
triste, como de aboio. Os da casa-grande estariam dormindo, e eles dois  por ali 
por baixo das oiticicas, gozando a lua. Bento se extasiou com o irmão. Aquele daria 
um Dioclécio, era da mesma marca de seu amigo. Pediu para o irmão cantar. Pediu 
histórias, queria ouvir histórias que comovessem, que arrancassem lágrimas. (...) 
 Então, ele falou ao irmão das coisas de Dioclécio. Domício não conhecia. Nunca 
ouvira falar desse cantador. (...) Dioclécio era para ele o maior cantador. Sabia 
histórias e inventava versos de cabeça. Ninguém como ele. (REGO, 1956, p. 140). 

 

É também nessa parte do livro que saberemos ao certo do que se trata o “incidente” 

da Pedra Bonita: era um movimento messiânico, que ocorrera de fato, na década de trinta 

do século XIX, sob a liderança de um líder fanático chamado Antonio Ferreira que prometia 

o paraíso a ser vivido ali mesmo na Pedra Bonita, em troca do sacrifício de pessoas. 

Circunstância que conferiu a este movimento o seu caráter singular, pois nos demais não 

havia o sacrifício humano: “Eu quero é o sangue dos inocentes. O sangue dos meninos que 

chupam os peitos das mães. O sangue que é leite ainda e que é como o sangue do Menino 

Deus” (REGO, 1956, p. 155). 

No início do livro, o autor nos adverte, em epígrafe, que “A narrativa deste romance 

quase nada tem de ver com a geografia e o fato histórico desenrolado em Pernambuco nos 

princípios do século XIX” e isso podemos reconhecer, no entanto, como já enunciado 

também por Rego (conforme o trecho anteriormente citado) há resquícios do 

acontecimento real nesta narrativa. Embora concordemos com o fato deste não se tratar de 

um romance histórico, como enuncia Polese em sua tese “Movimentos Messi}nicos na 

produç~o ficcional da segunda metade do século XX: a figura do líder”:  

 

Dessa forma, não há a construção de um romance histórico, no seu formato 
clássico, mas uma obra que retoma momentos históricos e personagens que 
configuram personagens comuns na sociedade nordestina: o beato, a volante, o 
cangaceiro, o clero. O elemento trágico e a predestinação acompanham as 
personagens. (POLESE, 2010, p. 31). 

 

E esses elementos trágicos e ligados à predestinação são trazidos à Domício e 

Antonio Bento por um velho, Zé Pedro, que vivia isolado perto de onde se dera o massacre 
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e que narra a eles os acontecimentos como quem reconta atos profundamente sagrados, o 

que podemos verificar no excerto a seguir: 

 

Tu quer saber a história da Pedra. Ah! eu conto. Eu conto tudo. Eu conto tudo, 
gemido por gemido, dor por dor. Lá vem Batista com as pedras na mão. Ele vem do 
Piancó. Ele diz pra todos: - ‘Ainda n~o sou eu. Só tenho as três pedras. Uma é o 
Padre, a outra é o Filho, a outra é o Espírito. Eu venho pra dizer que o Filho não 
tarde. Ele se chama Ferreira, vem no corpo de Antônio Ferreira, vencer os 
demônios, abrir a porta dos homens que não querem abrir para os pobres, botar os 
pobres no lugar dos ricos e os ricos no lugar dos pobres’. Batista vem vindo do 
Piancó. Chegou na Pedra, falou para homens. (REGO, 1956, p. 153-154)  

 

O que Zé Pedro também lhes conta é que a situação foi agravada por uma pessoa que 

se desesperou diante da catástrofe, fugiu da Pedra e retornou com força policial que acabou 

por promover uma carnificina maior ainda, assassinando não só o beato como muitos de 

seus seguidores. O que existe nesse incidente que amarra toda a história de Antonio Bento 

àquela tragédia vivida ali é que o responsável por chamar a volante era um Vieira. E então, 

começamos a compreender a maneira através da qual se dá a repetição continuada da 

tragédia na história, pois tal como a seca é sazonal, as outras tragédias também o parecem 

ser, naquele microcosmo do sertão que é a família de Antonio Bento. 

Além da questão do messianismo que se mostra como uma chaga do passado na 

história dos Vieira, saberemos ainda da vida do capitão Aparício Vieira, pai de Bentão, e avô 

de Bento, que fora cangaceiro de renome e que, embora vivesse sempre pelo mundo, nunca 

perdeu suas terras em razão do respeito — conseguido violentamente — que seu nome 

suscitava. 

São essas as marcas que os Vieira trazem consigo e que Bento só pôde descobrir ao 

retornar para o Araticum: o messianismo e o cangaceirismo. No entanto, esses não são 

dados que remetem somente ao passado, pois veremos, na sequência da narrativa, o 

desenrolar de acontecimentos que transportam, no presente, toda a família Vieira e a 

comunidade da região às mesmas situações, sem que elas houvessem, de fato, se livrado 

desse passado. 

Inicialmente, Aparício, o irmão de Antonio, ao envolver-se em uma briga, acaba por 

matar um soldado o que desperta a ira da volante que passa, a partir de então, a persegui-lo 

e a violentar sua família. Sem alternativa, o homem foge e só encontra a possibilidade de 
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sobrevivência ao aliar-se com um grupo de cangaceiros que encontra pelo caminho. A 

repressão da volante, no entanto, ainda se agrava quando o bando de Aparício assassina de 

maneira brutal um grupo de soldados. Após este ocorrido, Antonio e Domicio são obrigados 

a fugir para a caatinga, e então, os pais de Antonio Bento são presos no lugar dos dois 

jovens — como uma punição. Quando retornam ao Araticum e descobrem que os pais 

foram presos, Antonio Bento volta ao Assu para tentar soltar os pais e Domício desaparece 

por um tempo. 

Neste período, Antonio Bento passa a gozar de certa reputação entre os moradores 

do Assu, pois se torna fato sabido que ele é irmão do temido cangaceiro Aparício – que a 

esta altura havia tornado-se líder do bando e cangaceiro famoso na regi~o: “E assim foi 

Bento se sentindo alguma coisa de superior, pelo seu parentesco com o cangaceiro”. 

Há inúmeras questões que permeiam toda a narrativa: as brigas de interesse entre 

coronéis e mandatários; a presença dos soldados que em nada se diferenciam dos 

cangaceiros a n~o ser pelo “poder” conferido a eles pelo Estado; a seca e a miséria 

constantes; as diferenças sociais entre os poucos que têm muito e os muitos que têm 

pouquíssimo. E os ciclos de violência que estão sempre a se repetir, como vemos nas 

palavras de Domício dirigidas ao irmão mais novo: 

 

— Vamos deixar clarear, bentinho. A gente se agasalha ali na caatinga por debaixo 
de um imbuzeiro qualquer. De manhãzinha a gente volta pra ver direito. Vida de 
sertanejo é esta que tu está vendo. Quando não é cangaceiro, é a volante fazendo 
essa desgraça que tu está vendo. (REGO, 1956, p.185). 

 

E, em meio a tudo isso, continuamos a presenciar a “crise” vivida por Antonio Bento 

em relação ao seu lugar tanto na família como na comunidade. Seus pensamentos sempre 

se alternam, mas vão e vêm sempre de um ponto a outro: seu não-lugar e a necessidade de 

mudança diante daquela realidade sempre hostil. E o escritor incorpora na forma como nos 

mostra os pensamentos do rapaz que oscilam entre a crença no deus da Igreja Católica e 

aquela j| mencionada “predestinaç~o” dos Vieira para o que, por vezes, nos parece ser a 

predestinação do próprio sertanejo: a escolha entre seguir um líder religioso com 

tendências duvidosas ou os grupos de cangaceiros com métodos violentos. Entre o Estado 
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falho e Igreja ineficaz, parecem só restar estes caminhos tão áridos e espinhosos quanto a 

própria caatinga. 

 

E o sono não vinha para Bento. E ele cada vez mais se sentia um derradeiro entre 
os homens. O Assu inteiro dormia. (...) Todos dormiam na velha vila. Até os mais 
desgraçados tinham em que pensar. E ele Bento naquela noite era bem do 
Araticum. A maldição do Filho de Deus pesava sobre seus ombros. Os catolezeiros 
gemiam, o mato cobrira a terra sagrada. E o Judas saíra correndo pela caatinga, 
cansara cavalos e viera com os soldados massacrar romeiros. Agora ele pagava. 
Domício, sua mãe, seu pai, Aparício, todos pagavam. Era a sorte de todos pagar até 
a última gota de sangue. (REGO, 1956, p. 217). 

 

E então, durante esse processo de descoberta de raízes empreendido por Antonio 

Bento, surge, novamente, na Pedra Bonita um movimento messiânico. E Padre Amâncio 

resolve intervir a fim de evitar que o passado se repita. Ele se dirige, acompanhado de 

Bento, até onde estão reunidos os fanáticos e tenta, inutilmente, argumentar com o líder 

religioso sobre a impossibilidade da manutenção daquele tipo de prática. No acampamento, 

Antonio Bento descobre que seus pais e seu irmão Domício também se juntaram ao grupo e 

é o próprio Domício o responsável por salvar a vida do padre e de Bento quando os devotos 

tentam atacá-los sob a acusação de que estes estariam ali para destruir a comunidade. 

Após este incidente, padre Amâncio adoece e não retorna mais a ser o que era. Nessa 

figura do clérigo parece haver não só o adoecimento orgânico de um corpo submetido a 

muitas privações, há também a demonstração – mais uma vez – do quanto o símbolo da 

Igreja Católica tal como ela era encontrava-se enfraquecido. E a partir disso podemos 

pensar até mesmo na figura de Padre Cícero – mencionado algumas vezes no livro – como 

alguém que representava exatamente o que aquele povo desejava: um líder forte, 

expressivo, mas que fazia milagres àqueles que os reivindicavam em vida e que, por isso 

mesmo, foi expulso da Igreja. Ou seja, a Igreja não poderia oferecer aquilo de que os fiéis 

precisam: a perspectiva de que a vida poderia ser melhor ainda na terra, só poderia 

oferecer-lhes a recompensa em um paraíso transcendente. 

Por outro lado, a figura do líder do cangaço, Aparício, surge com muita força, 

despertando muita atenção do Estado que passa a caçá-lo tornando-o uma lenda que, 

muitas vezes, não condiz com suas práticas efetivas. No decorrer do livro, assim como 

acontece com a referência à figura histórica do Padre Cícero, há referências a importantes 
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cangaceiros – também personagens históricos – como Cabeleira, Jesuíno Brilhante e 

Antonio Silvino. E vemos que, como já enunciamos, ao lado do messianismo, o cangaço 

surge como uma possibilidade de se viver melhor, contestando a ordem opressora vigente. 

E é exatamente neste lugar, na intersecção destas duas possibilidades que vemos os 

Vieiras e, sobretudo, Antonio Bento, pois descobriremos que seu irmão Domício tornou-se 

um dos líderes do “povo da Pedra”. Dessa forma, o irm~o mais jovem se situa na 

confluência dos outros dois: um cangaceiro e um beato. Sendo que este, percebemos no 

decorrer do livro, é apresentado como alguém que, além dos dotes artísticos, tem também 

certa dosagem de loucura: Domício escuta vozes que ninguém mais escuta. E isso nos 

remete, diretamente, à figura de Antonio Conselheiro, apontado por muitos como louco. 

No final da narrativa, padre Amâncio adoece até chegar a seus momentos finais, 

quando pede que Antonio Bento cavalgue até a cidade vizinha para chamar outro religioso 

que possa ouvir sua confissão antes da morte. No entanto, neste mesmo momento, chega à 

vila do Assu uma grande tropa de soldados que tomará de assalto a Pedra Bonita para 

exterminar a comunidade de fanáticos, uma vez que ela estava tomando proporções tão 

assustadoras quanto outras que já se vira anteriormente. E então, instaura-se diante do 

jovem, de maneira material, a grande necessidade de escolher: buscar o padre para a 

benção final ou partir em direção à Pedra e advertir os crentes da chegada da volante? A 

indecisão sobre quem ele era parece se acentuar, afinal, ele é do “povo da Pedra” ou é uma 

espécie de quase padre do Assu? 

 

Ele Bento devia era estar com o povo da Pedra. Mas Dioclécio não tinha visto um 
milagre sequer. O santo embebedara o povo com as promessas, com a felicidade de 
todos, com a igualdade do mundo. Podia ser como da outra vez. E o sangue dos 
sertanejos derramado na caatinga. E tudo ficaria na mesma desgraça. Não podia 
acreditar. Aí Bento sofria mais. E no seu quarto pensava então no fim de tudo. Teria 
que morrer. Teria que se acabar. (REGO, 1956, p. 273). 

 

E Antonio Bento é obrigado a escolher, optando por cavalgar em direção à Pedra 

Bonita: 

 

Era um mundo furioso que vinha para Pedra Bonita. Um mundo de assassinos, de 
perversos. Ele estava ouvindo os passos das alpercatas estalando na caatinga, a 
marcha dos matadores. Vinham vindo para acabar com tudo. 
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Bento montou outra vez. Domício teria que saber de tudo. O santo teria que salvar 
o seu povo. Esporeou o cavalo. A madrugada avermelhava o céu. Os pássaros da 
caatinga começavam a cantar. 
E Bento partiu a galope para Pedra Bonita. 
FIM. (REGO, 1956, p. 282). 

 
 

Parece-nos que o passado histórico se apresenta como encalacração, à medida que 

Bento retorna para os seus. No entanto, o movimento se dá de maneira oposta ao que se 

dera no conflito anterior: o Vieira, ao invés de chamar a volante, se dirige ao povo para 

avisar da chegada da forças do Estado. Nessa modificação de postura existe o desejo do 

sertanejo de deslocar seu próprio papel na história, no entanto, este movimento não pode 

ser intempestivo, deve ser gradual e parte, primeiro, de uma defesa de seu próprio povo, de 

sua própria terra contra os mandos e desmandos externos. 

Terminamos esta narrativa sem saber o que houve com a chegada da polícia, no 

entanto, em Cangaceiros publicado já em 1953, saberemos que, embora Bentão tenha 

morrido no combate da Pedra, os irmãos e a mãe se salvaram. Domício acaba entrando 

para o cangaço e dona Josefina termina louca aos cuidados de Bento. Este, por sua vez, 

refugia-se em uma fazenda, conhece uma jovem e acaba fugindo para se casar com ela, em 

uma espécie de final redentor. No entanto, isso só é possível em razão da publicação de 

outro livro, pois o final da Pedra Bonita não nos permite imaginar um destino tranqüilo 

para Bento. 

De qualquer forma, o que vemos em Pedra Bonita é a confirmação de certo discurso 

que subjaz a própria construção da ideia de sertão e que coloca o sertanejo como um ser 

tão hostil quanto seu próprio ambiente, como nos enuncia Dawid Bartelt em seu texto 

“Palavras secas: o discurso sobre o ‘sert~o’ no século XIX”: 

 

O sertanejo violento, seja por um sistema arcaico de múltiplas honras cuja  ofensa 
teria que ser lavada com sangue, seja por ser bandido, assume um lugar 
privilegiado no discurso sobre o ‘sert~o’ como parte integral da cultura sertaneja. 
(...) A violência do sertanejo provém da sua natureza bruta, indômita e cruel que é, 
por sua vez, o produto e o reflexo da natureza ingrata da caatinga. No sertão, a 
Cultura é a Natureza, evidentemente oposta à Civilização. (BARTELT, 2003, p. 587). 

 

No entanto, tanto no tipo de construção do personagem de Bento quanto na maneira 

como se dá o final do livro — mesmo sem levarmos em conta os acontecimentos de 
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Cangaceiros —, parecem se enunciar outras possibilidades. Antônio Bento já não aceita sua 

condição de maneira passiva, ao contrário, reflete o tempo todo sobre ela e também sobre a 

daqueles que os rodeiam. E, embora volte para o “povo da Pedra” n~o retorna porque 

acredita no messias — na redenção, no fim milagroso dos sofrimentos — retorna porque 

acredita em “sua gente”, porque deseja salvar os Vieira, como quem deseja salvar o 

sertanejo da perpetuação do ciclo de catástrofes e então o que há é a possibilidade da 

remissão do passado e da construção de outras relações com o que fora anteriormente um 

destino irremediável. 
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Dedalus um “cão sem dono”: algumas considerações 

sobre a zoopoética no Ulysses, de James Joyce 

 

Diamila Medeiros dos Santos 

 

O Ulysses, de James Joyce, é por excelência uma grande amostra de potencial técnico, 

talvez a mais expressiva da literatura do século XX, mas é sobretudo uma ode ao humano e 

às múltiplas possibilidades de se pensar e sentir esse humano. Nesse sentido, as referências 

à fragmentação desse ser humano e, por consequência, à busca pela totalidade, à comunhão 

entre os seres – vivamente representada pelos processos narrativos – são uma das linhas 

de força do romance, o que, possivelmente, ajuda a sustentar a permanência dessa obra 

com o passar dos anos. Podemos entender esses processos reflexivos instaurados a partir 

da leitura de Ulysses como grandes emaranhados de relações de alteridade que vão 

constituindo, complexamente, os personagens apresentados, tal como – não é exagerado 

dizer – vemos nossas próprias constituições como sujeitos no mundo, uma vez que é o olhar 

do outro o que nos dá a possibilidade de apreender a vida de maneira mais ampla, já que 

estamos condenados a ver o mundo sempre a partir de nós mesmos, o que é, no mínimo, 

limitado. 

Eu e o outro, eu e os outros, “eus” e o outro, “eus” e os outros. Vemos no Ulysses a 

alteridade se constituir de inúmeras maneiras: homem (no sentido de ser humano do sexo 

masculino) e mulher; jovem e homem maduro (Leopold Bloom era considerado um homem 

de meia-idade); nacional e estrangeiro; pais e filhos; indivíduos e família; e inúmeras 

outras. Estamos sempre observando as maneiras através das quais se dão as relações entre 

os indivíduos e a forma como isso constrói as “personas” ficcionais de cada um deles. 

O tema do “duplo”, esse eu que é o outro e esse outro que é eu, é recorrente, mas 

nunca se dá de maneira direta ou simplificada, como o é na própria vida. E vemos durante 

todo o romance a superposição de elementos que se associam, mas não de maneira 

unívoca, e constituem a teia de relações da obra. Assim, o Ulysses é, enquanto obra, um 

duplo da Odisseia de Homero, mas é também um duplo do Hamlet de Shakespeare, e de 
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outras obras, não só literárias; Stephen Dedalus é um duplo de Joyce, da mesma forma que 

o é Leopold Bloom; etc. 

É possível refletir acerca dos processos de construção de identidade a partir da 

relação com o outro de acordo com inúmeros aspectos epistemológicos, no entanto, tem-se 

visto, nos últimos tempos, na área dos Estudos Literários, o crescimento das reflexões 

acerca das relações de outridade entre o humano e o animal. E, o Ulysses, quase como uma 

enciclopédia dos afetos, não deixa de nos apresentar também essa perspectiva de 

alteridade, { medida que o “b|rbaro” – no sentido do primitivo greco-romano – e o animal 

são os extremos opostos do que se constituiu, ao menos como conceito, do que se entende 

como “humano”.   

Nessa perspectiva, a reflexão acerca do animal se configura quase como uma 

possibilidade de “reconfiguraç~o” total da própria noç~o de humano, uma vez que se 

entende o “homem” como somente mais uma parte desse sistema todo denominado de 

“natureza”. Para Benedito Nunes, nossa concepç~o de humano como oposta { do animal 

tem como base o cristianismo que trouxe o animal como símbolo do “irascível dos 

sentimentos e [da] bruteza dos sentidos” (NUNES, 2011, p. 13) e também a emergência do 

pensamento cartesiano: 

 

Para Descartes o homem é o animal racional, tendo na sua razão ou na linguagem a 
diferença que o distingue da animalidade. Mas o ser do homem coincide, de acordo 
com o ponto de vista cartesiano, que é o ponto de vista moderno, com a evidência 
do pensar. O animal é o que de mais estranho a nós se torna. É o grande Outro 
porque, segundo o filósofo, é um corpo sem alma, um simples mecanismo. (NUNES, 
2011, p. 14). 

 

Pensando nisso, pretendemos neste artigo traçar algumas considerações acerca da 

zoopoética no Ulysses, olhando diretamente para algumas das relações de alteridade entre 

Stephen Dedalus e a figura do cão que aparece de maneira bem delineada no decorrer de 

todo o romance. É impossível falar do Ulysses sem levar em conta os aspectos biográficos de 

Joyce. Conforme já mencionamos, tanto Dedalus quanto Bloom podem ser lidos como 

duplos do autor; no entanto interessa-nos olhar para Stephen menos por esse aspecto que 

por seu movimento entre uma identidade humana e uma animal, especificamente canina. 

Há, no livro, outros animais e até mesmo outros cachorros que se apresentam de maneiras 



ISSN 2237-7611 

 
 
168 

diferentes e delimitam relações diferentes de alteridade, como a gata de Bloom, por 

exemplo. No entanto, para este breve artigo, nos deteremos em Dedalus e seu papel de “c~o 

de sem dono”. 

Nos três capítulos iniciais do Ulysses, somos convidados a “entrar na consciência” de 

alguém cuja existência está em crise por diversos motivos ao mesmo tempo e que, além 

disso, é dotado de uma tenaz intelectualidade capaz de produzir pensamentos de uma 

complexidade considerável. Estamos, neste princípio, colados a Stephen Dedalus e o 

narrador vai, gradativamente, aderindo ao “fluxo de consciência” do personagem, até o 

terceiro capítulo, Proteu, quando nos vemos totalmente “dentro de sua cabeça”, também 

em razão de ser o capítulo no qual ele está completamente sozinho, com seus pensamentos. 

Dedalus é um jovem de vinte e dois anos que acaba de retornar a Dublin, após um 

tempo vivendo em Paris. O retorno se dá em razão do adoecimento e da morte da mãe, 

motivo pelo qual o veremos vestindo preto e se recusando a usar uma calça cinza, logo no 

primeiro capítulo, doada por seu amigo: é necessário guardar o luto. Os momentos nos 

quais podemos “ouvir a voz” da consciência de Dedalus – aqui ainda através de uma espécie 

de narrador onisciente – refletindo sobre a morte da mãe nos dão mostras de seu estado de 

ânimo: 

 

Stephen, um cotovelo descansado no rugoso granito, punha a palma contra a testa 
e encarava a borda esgarçada da brilhante manga preta de seu casaco. Dor, que não 
era ainda a dor do amor, roía-lhe o coração. Calada, em um sonho ela viera a ele 
após a morte, o corpo gasto na larga mortalha marrom exalando um odor de cera e 
jacarandá, o hálito, que se tinha curvado sobre ele, mudo, reprovador, um vago 
odor de cinzas mudas. (JOYCE, 2012, p. 100). 

 

No entanto, esse não é único sentimento que aflige o personagem, Stephen se vê 

como um injustiçado à medida que sua já mencionada intelectualidade não é recompensada 

financeiramente, pois apesar de ter uma erudição singular, vive penosamente, sem 

dinheiro nem mesmo para se alimentar e vestir-se adequadamente; ele é, pode-se afirmar 

sem pudor, subnutrido e vestido com farrapos.  

Ainda neste primeiro capítulo, conhecemos a torre onde Stephen vive com seu 

amigo Buck Mulligan. No entanto, até o fim do dia (que também é o do romance) saberemos 

que ele não voltará a viver ali. E essa é mais uma das angústias instauradas: ele não tem 
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nem ao menos onde morar, pois como ele mesmo nos diz, ao fim do capítulo: “N~o durmo 

aqui hoje. Para casa também n~o posso ir” (JOYCE, 2012, p. 123). A casa para a qual ele n~o 

pode ir é a de sua família: há uma série de empecilhos simbólicos que o impedem de 

retornar. 

Aliás, o encontro, de manhã, entre Stephen e Mulligan já nos rende uma boa ideia da 

figura mal tratada do jovem: encenando uma espécie de “missa negra” Mulligan exorciza a 

figura de Dedalus, chamado de Kinch, que estava com roupas sujas, sem tomar banho e com 

os cabelos bagunçados: era um “jesuíta medonho” (JOYCE, 2012, p. 97). 

E assim, essa figura à beira de um cataclismo vai se delineando e se construindo. No 

segundo capítulo, dentro desse jogo de alteridades, é muito simbólica a maneira como 

Dedalus se relaciona com um de seus alunos que se apresenta como um garoto tão 

espoliado quanto ele o fora.  

 

Sargent, único que restara, adiantou-se lento, mostrando um caderno aberto. O 
cabelo emaranhado e o pescoço esquálido prestavam testemunho de despreparo e 
atrás de seus óculos nevoentos olhos fracos erguiam-se, súplices. Em sua bochecha, 
fosca e exangue, repousava suave uma mancha de tinta, atamarada, úmida e 
recente como rastro de lesma. (...)  
Feio e inútil: pescoço ossudo e cabelo emaranhado e uma mancha de tinta, um leito 
de lesma. E no entanto alguém o havia amado, carregado nos braços e no coração. 
Não fosse por ela a raça do mundo o teria pisoteado, invertebrada lesma achatada. 
Ela amara seu fraco sangue aguado drenado do seu próprio. (JOYCE, 2012, p. 128). 

 

Considerável neste trecho é também a invocação da figura da mãe, o que é muito 

caro a Dedalus neste momento de sua vida. 

O mundo de Stephen Dedalus é abstrato e intelectual; o jovem usa não uma bengala, 

mas um paudefreixo, nome usado para designar a bengala dos druidas, aqueles que tinham 

o conhecimento e a função de conselheiros. Aos poucos, veremos que ele se afasta dos 

problemas de ordem subjetiva convertendo-os em discussão intelectual, numa negação 

constante do não racional ou não racionalizável. No jogo de duplos do Ulysses, Dedalus é o 

cérebro enquanto Leopold Bloom é o coração. 

Em Proteu, no entanto, é quando se instaura de forma mais delineada o jogo de 

alteridade que gostaríamos de pensar aqui: é neste momento que vemos o confronto 

factual de Stephen com esse outro absoluto, animal.  
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No início do capítulo, Dedalus está andando pela praia entre Dalkey e Dublin sem 

óculos (ele é míope) — informação que nós leitores ainda não temos —e, talvez por isso, 

entra em um processo reflexivo sobre algumas concepções gregas de “vis~o” e sobre as 

relações desta com a realidade:  

 

Inelutável modalidade do visível: pelo menos isso se não mais, pensada por meus 
olhos. Assinaturas de todas as coisas que estou aqui para ler, ovamarinha e 
algamarinha, a maré entrando, aquela bota enferrujada. Verderranho, pratazul, 
ferrugem: signos coloridos. Limites do diáfano. Mas, ele acrescenta: nos corpos. 
Então ele os sabia corpos antes de sabe-los coloridos. Como? Metendo a cachola 
neles, claro. Vá com calma. Calvo ele era, e milionário, maestro di color che sanno. 
Limite do diáfano em. Por que em? Diáfano, adiáfano. Se você consegue enfiar os 
cinco dedos é um portão, se não uma porta. Feche os olhos e veja. 

Stephen fechou os olhos para ouvir suas botas triturarem estralantes conchas e 
algas. (JOYCE, 2012, p. 140) 

 

Sabe-se que os cães não têm como enxergar a mesma quantidade de cores que os 

humanos o que lhes confere uma visão mais limitada durante o dia. Além disso, sabe-se que 

a audição dos cães é altamente desenvolvida em relação à humana. Neste sentido, no trecho 

em questão, Dedalus passa a ouvir o mundo em detrimento de enxergá-lo com mais nitidez, 

mas ainda assim não se distancia de suas complexas reflexões sobre a realidade que o 

circunda. 

Neste mesmo capítulo, ainda andando pela praia, Stephen vê dois cachorros: um 

morto e um vivo. Diante da aproximação do cão vivo, vemos que Stephen tem medo de 

cães:  

 

Um ponto, cão vivo, tomou corpo aos olhos correndo pela extensão de areia. 
Senhor, ele vai me atacar? Respeitar sua liberdade. Não serás senhor de outros ou 
seu escravo. Eu tenho a minha bengala. Fique sentado, não se mexa. (...) Ele salvou 
gente que estava se afogando e você treme diante do ganido de um viralatas. 
(JOYCE, 2012, p. 151 -152).  

 

Há aqui dois pontos importantes para a reflexão: primeiro, para além da relação 

entre o medo de cães que reforça a identidade Joyce-Dedalus, o que podemos pensar desse 

medo? Stephen converte seus problemas subjetivos em reflexões altamente intelectuais, 

racionais: o medo dos cães poderia ser o medo da impossibilidade de racionalizar ou 
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mesmo o medo de empreender um contato mais íntimo com a ordem dos sentidos, dos 

instintos. Pode ser o medo de experimentar por completo a dor, o desamor, a perda, sem 

que se tracem infindáveis elucubrações racionais sobre esses afetos. Aliás, hoje, o que mais 

se reflete quanto à questão do animal é o quanto essa alteridade total se aproxima dos 

humanos no que concerne à dor. Segue um trecho do texto de Nunes no qual o autor nos 

fala exatamente desta aproximação: 

 

Um dos mais nobres esforços da ala heterodoxa da filosofia moderna, de 
Schopenhauer até hoje, secundada pela poesia lato sensu, é aquele que tende a 
reconquistar a proximidade perdida desde a Antiguidade entre homem e animal. 
Ambos sofrem, ambos estão sujeitos à dor – este é o ponto principal. (NUNES, 
2011, p. 14). 

 

Neste sentido, parece-nos que a aproximação de Dedalus com o cão não é um 

esforço de negação da humanidade, ao contrário, o animal é possibilidade de reencontro 

com o humano rechaçado pelo cartesianismo e pelo pensamento racional. “Os humanos 

precisam se reconhecer animais para se tornar humanos” (MACIEL, 2011, p. 87). E Stephen 

parece se colocar exatamente nisso, uma vez que, sua crise parece ser a do homem 

moderno que é “alguém que n~o se sente em casa nem no próprio corpo” (SELLIGMAN-

SILVA, 2011, p. 150). 

E como segundo aspecto para a reflexão, existe a questão que Stephen coloca, 

pensando sobre o cão, mas no que parece ser um pensamento sobre ele mesmo, quando 

diz: “Respeitar sua liberdade. N~o ser|s senhor de outros ou seu escravo.” Isso é muito caro 

a Dedalus, pois logo no primeiro capítulo vemos a tematização das questões coloniais, já 

que Stephen afirma ter três senhores: um inglês (a Inglaterra), um italiano (a Igreja 

Católica) e um terceiro que não fica claro. Senhores esses que são responsáveis por sua 

opressão, como o são os senhores, normalmente. Parece que a ideia de liberdade, que ele 

deve respeitar no cão, é exatamente o que lhe falta, é exatamente o que ele gostaria de ter. 

E nesse sentido, mais uma vez, a alteridade animal se constitui como pedra-de-toque da 

própria humanidade de Dedalus.  

É exatamente sobre isso que reflete a professora Maria Esther Maciel, em seu texto 

“Poéticas do animal”, que faz parte do livro, também organizado por ela, denominado 
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Pensar/escrever o animal – Ensaios de zoopoética e biopolítica, do qual transcrevemos um 

trecho: 

 

Os animais, sob o olhar humano, são signos vivos daquilo que sempre escapa à nossa 
compreensão. Radicalmente outros, mas também nossos semelhantes, distantes e 
próximos de nós, fascinam-nos ao mesmo tempo em que nos assombram e desafiam 
nossa razão. Temidos, subjugados, amados, marginalizados, admirados, confinados, 
comidos, torturados, classificados, humanizados, eles não se deixam, 
paradoxalmente, ser capturados na sua alteridade radical. (MACIEL, 2011, p. 85) 

 

Parece-nos que é exatamente o paradoxo da relação com o animal que se instaura 

em Stephen Dedalus. 

Ainda neste trecho, olhando para o cachorro, o personagem pensa: “Procurando por 

algo perdido numa vida passada” (JOYCE, 2011, p. 153). Mais uma vez, Dedalus se 

confronta com esse cão e se reconhece como alguém que também procura por algo perdido 

numa vida passada. E trata-se de uma vida anterior, porque Dedalus de fato teve outra vida 

diferente anteriormente. Pode ser a busca da mãe, mas pode se referir também a outros 

estágios de perda, mais simbólicos. Nesse sentido, ele nos parece alguém que se encontra 

em um estágio de luto melancólico que sabe o que perdeu (luto), mas sofre também a perda 

de algo que não se reconhece (melancolia), tal como descrito por Freud (2001, p. 51): “Isso 

nos levaria a relacionar a melancolia com uma perda de objeto que foi retirada da 

consciência, { diferença do luto, no qual nada do que diz respeito { perda é inconsciente.”  

Saltando consideravelmente, no dia e no livro, nos aproximamos do momento no 

qual os “heróis”, Leopold Bloom e Stephen Dedalus, finalmente se encontram. O jovem 

apresenta-se em um estado lamentável, de considerável embriaguez. Durante as andanças 

por Dublin, já no capítulo quinze, Circe, vemos a insistência paternal de Bloom em dar algo 

para Dedalus comer, na tentativa de ajudá-lo. Interessante é que quando Bloom finalmente 

consegue comida, Stephen não come e quem acaba dando cabo dela é um cachorro. Vemos, 

assim, o outro de Dedalus, o cachorro, ficar com o que deveria ser alimento para o homem e 

a manutenç~o de Stephen em seu lugar de maltrapilho e mal alimentado “c~o sem dono”. 

No entanto, a passagem mais interessante neste final de livro que confirma a 

alteridade animal de cão de Dedalus se dá quando Bloom resolve acolhê-lo em sua casa, 
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pois sabe que ele não tem para onde ir, o que se dá no capítulo dezessete, Ítaca, o capítulo 

do retorno pra casa. 

A hospedagem para Stephen faz com que Bloom recupere a lembrança de quando 

tentou trazer pra casa um cachorro com a pata machucada. Dedalus está também com a 

mão machucada em decorrência de uma briga com Mulligan ,  que ratificou sua 

impossibilidade de retornar à torre onde vivia. O cachorro que Bloom encontrou, no 

entanto, não pôde ficar, pois Molly não permitiu, e ele receia que ela faça o mesmo com 

Dedalus. 

Mas, a intervenção de Molly não se fará necessária, pois é o próprio Dedalus quem 

resolve não aceitar a guarida e ir embora durante a madrugada, para algum lugar que 

desconhecemos. Como mostra o seguinte trecho: “A proposta de asilo foi aceita? Pronta, 

inexplic|vel, com amicabilidade, agradecidamente, foi declinada.” (JOYCE, 2012, p. 982). 

Mas, como nada no Ulysses é facilmente resolvível, existe ainda a dualidade entre o 

“espírito” científico de Bloom e o “espírito” artístico de Dedalus: “Quais dois 

temperamentos eles individualmente representavam? O científico. O artístico.” (JOYCE, 

2012, p. 965). Isso é relevante, pois o lado “artístico, poético” de Dedalus se apresenta 

também como uma espécie de traço de animalidade em detrimento do aspecto racional de 

sua produção intelectual. Neste sentido, recuperamos um trecho do texto de Maciel, no qual 

a autora reflete sobre os escritos de Georges Bataille: 

 

No que se refere especialmente à esfera poética como o espaço privilegiado para a 
apreensão da chamada animalidade, vale lembrar as considerações de Georges 
Bataille sobre a questão, no livro Teoria da Religião. Nele, o autor sugere que, se a 
poesia nos leva ao não sabido, ela pode nos levar também, pela via da mentira (ou 
falácia) poética, ao mundo incógnito da animalidade. Mas a mentira, nesse caso, 
concebida não como uma mera afirmação contrária ao que se chama de verdade 
para induzir ao erro, mas como uma espécie de conhecimento, um saber 
alternativo (e plausível) sobre o que escapa à representação, à apropriação 
figurativa. Isso porque, se a poesia propicia uma inscrição possível na animalidade 
no corpo da escrita, ela também viabiliza um encontro, ainda que fictício, entre o 
humano e sua própria outridade animal. (...) 
Nesse caso, o que é supostamente comunicado no encontro com o animal e a 
animalidade através do fingimento poético (no sentido dado à expressão por 
Fernando Pessoa) seria, assim, um conhecimento que se aloja na ordem dos 
sentidos (ou das sensações) e que desafia a nossa capacidade de circunscrevê-lo 
em categorias do pensamento. (MACIEL, 2011, p. 87-88) 
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Há, ainda, outro trecho muito interessante deste penúltimo capítulo da odisseia 

joyceana no que concerne ao tipo de dualidade que tentamos apresentar aqui entre o 

universo racional habitado por Dedalus e o universo dos sentidos representado pela 

outridade canina: 

 

Stephen comungava de seu desânimo? 
Ele afirmava sua significância como animal racional consciente que evolui 
silogisticamente do conhecido ao desconhecido e reagente racional consciente 
entre um micro e um macroscosmo inelutavelmente edificados sobre a incerteza 
do vácuo. (JOYCE, 2012, p. 984). 

 

O desânimo contra o qual Stephen se afirma é o de Bloom frente às frustrações da 

vida. No entanto, o aspecto central é a maneira como Dedalus afirma sua “signific}ncia 

como animal racional consciente que evolui silogisticamente” em contraposiç~o a outras 

possibilidades de “evoluç~o” que estejam ligadas { predomin}ncia dos sentidos e instintos. 

No entanto, o que se vê nesta sequência é a partida do jovem como o cão da pata 

machucada que Bloom não pôde ajudar anteriormente. Sem casa, sem o amor almejado, 

sem mãe e simbolicamente sem pai.  

A figura maltratada de Dedalus encerra assim a parte que lhe cabe no Ulysses 

deixando a cada um de nós leitores uma leitura possível para sua animalidade. Joyce, como 

o grande escritor que foi, criou um jogo interessantíssimo de espelhamentos, duplos e 

outridades para dar conta da complexidade existencial de seus personagens e, neste 

sentido, não poderia ter deixado de fora o encontro com a alteridade animal que nos 

constitui como seres humanos. E na personagem de Dedalus isso se dá de maneira muito 

interessante, pois nele é onde vemos uma emergência de aceitação do animal para que a 

dor de existir possa ser minimamente aliviada. Falta a Dedalus, como homem incompleto – 

como qualquer um de nós – a percepção da impossibilidade de se assimilar o mundo 

somente pela via da compreensão racional/intelectual. No entanto, sua proximidade com a 

literatura (a poesia, a arte) pode ser uma resposta: 

 
Assim, pela via do paradoxo e da transversalidade, Derrida vem evidenciar o que 
muitos poetas já disseram, obliquamente, através da poesia: que a travessia das 
fronteiras entre as esferas humana e não humana consiste em reconhecer, ao 
mesmo tempo, as diferenças que distinguem os homens dos outros animais e a 
impossibilidade de essas diferenças serem mantidas como instâncias excludentes, 
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uma vez que os humanos precisam se aceitar como animais para se tornarem 
humanos. (MACIEL, 2011, p. 98). 

 

Para além disso, é interessante voltar mais uma vez { imagem do “c~o sem dono” t~o 

bem incorporada por Dedalus: talvez a aceitação do componente de animalidade (sentidos, 

instintos) numa construção híbrida de existência, moldada através dos componentes 

humano e animal, fosse a possibilidade de habitar melhor o mundo para Stephen e permitir 

assim que “morar” em algum lugar lhe fosse possível, seja no mundo, seja nele mesmo. 

Neste sentido, aceitar a animalidade, aceitar o que existe de incompreensível e de não 

tangenciável pela linguagem fosse a possibilidade, paradoxal, de se abandonar a vida de 

“c~o sem dono”. 
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A Loucura como Tradição: um breve panorama do 

desatino nas artes 

 

Sérgio Luiz Ferreira de Freitas 

 

A arte sempre foi um grande meio de reflexão. Tanto o artista quanto sua produção 

são constantemente alvos de suposições que tentam dar conta de como é desencadeado o 

processo criativo do ser humano. Musas inspiradoras, fórmulas e modelos, consumo de 

álcool e outras substâncias que alteram a percepção do indivíduo já fizeram e, em alguns 

casos, ainda fazem parte do imaginário coletivo quando o assunto é a produção artística. 

Mas além dessas possibilidades, há aquela que talvez seja uma das que mais tenha 

alimentado a discussão ao longo dos anos, gerando frutos que, ao mesmo tempo, iluminam 

pontos obscuros da profissão do artista e criam nova aura de mistério na mesma: a relação 

entre loucura e genialidade no âmbito da arte. 

É natural ao ser humano criar regras e padrões de comportamento de modo a 

estabelecer uma praxe. Tão natural quanto essa tendência à padronização é o movimento 

oposto, ou seja, haver indivíduos que buscam um afastamento da normalidade pactuada. 

Nesse sentido a loucura, considerada como um contraponto, uma atitude que se distancia 

do “normal”, servir| como efetiva representante desse movimento de oposição, 

principalmente na arte, sendo essa vista, em determinados contextos, como em elemento 

que se destoa do cotidiano. 

O interesse intelectual pela relação entre o estabelecimento da norma e a quebra da 

mesma pelas ações da loucura remonta ao período grego clássico. Nesse contexto era aceita 

a ideia de que a insanidade associada ao ser humano estivesse vinculada a motivos 

religiosos. O homem comportava-se de acordo com os preceitos de sua época, porém a 

intervenção sobrenatural, nesse caso de caráter divino, era relativamente aceita. Assim, o 

indivíduo poderia entrar em conflito com o padrão de comportamento, inclusive sob a 

forma de um crime, e esse desvio seria possivelmente encarado como uma intervenção dos 
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deuses do Olimpo, movidos por seus ciúmes, desejos e caprichos (CHERUBINI, 1997). 

Nesse ponto não fazemos referência à incorporação desses deuses no homem, mas a 

influência direta ou indireta dessas entidades nas ações do indivíduo. 

Para exemplificar esse ponto de vista podemos evocar, em primeiro lugar, o mito 

grego de Teseu e o Minotauro. Em uma de suas versões, o herói Teseu, herdeiro do trono de 

Atenas, é auxiliado pela princesa Ariadne, de Creta, em sua jornada contra a figura com 

corpo de homem e cabeça de touro: o Minotauro, devorador de homens. Como ato de 

gratidão pela ajuda da princesa, que seria punida caso descobrissem que havia auxiliado 

um inimigo do reino, Teseu a leva consigo em direção a Atenas. Em determinado ponto da 

viagem o herói e sua tripulação decidem parar na ilha de Naxos. Lá abandonam Ariadne, e a 

embarcação de Teseu retoma seu caminho. A deusa Atena, tomada pela cólera em 

consequência do gesto odioso de Teseu ao abandonar uma aliada, lança um feitiço de 

esquecimento sobre o barco. O jovem herói havia prometido ao pai, Egeu, que caso 

retornasse vitorioso da batalha contra o Minotauro, as velas da embarcação, antes negras, 

seriam trocadas por velas brancas. Por influência de Atena, Teseu esquece-se do acordo, e 

Egeu vê do alto de um rochedo o barco se aproximar com as velas ainda negras. Tomado de 

profunda tristeza e melancolia, em estado de delírio, comete um ato contra a própria vida e 

atira-se do rochedo em direção ao mar.  

Mas não será apenas na mitologia grega que encontraremos a loucura figurada. 

Seguindo em nossa exemplificação, uma vez que a ligação que fizemos inicialmente com a 

loucura diz respeito a sua influência na produção artística, há inúmeros modelos de 

atitudes insanas ou mesmo criminosas encorajadas por figuras divinas retratadas nas 

tragédias gregas. Na peça Eumênides, de Ésquilo (525 a.C. – 456 a.C.) o personagem Orestes 

assassina a própria mãe, Clitemnestra, pois ela havia planejado e executado a morte de 

Agamêmnon, pai de Orestes. Mesmo tendo em vista o crime cometido por Clitemnestra, 

matar a própria mãe, partilhando o mesmo sangue, pode ser visto como um gesto insano, 

um crime hediondo aos olhos dos homens e dos deuses. Como a ação da peça revelará, o 

ato do rapaz foi incentivado pelo deus Apolo. Mais uma vez, como já foi explicitado 

anteriormente, não se fala, nesse contexto, de incorporação, mas sim da influência das 

divindades nas ações de loucura e crime de alguns personagens da antiguidade. 
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Há de se atentar para o fato de que, nesses dois casos retratados da experiência 

grega, a manifestação da loucura só ocorre devido a fatores externos ao homem, e isso 

desloca a culpa pelo comportamento desviante para a influência divina, deixando o 

indivíduo parcialmente inocentado com relação aos seus atos; eles não fizeram por vontade 

própria, e sim foram levados a fazer, sob influência de uma entidade superior.  

Não distante desse período, Eurípides (480 a.C. – 406 a.C.), outro autor trágico, mas 

de formação filosófica, irá atribuir outra perspectiva para a loucura no homem; a mesma do 

status dado às outras características humanas, como o ódio e a paixão. Sua obra é 

conhecida por criticar a religião do Olimpo, e os deuses são pouco presentes. Os nomes das 

divindades eram evocados como referência a sentimentos e ações, de forma que o 

comportamento, inclusive o de caráter desviante, era de responsabilidade do indivíduo, 

provocado por ele mesmo. Nesse recorte a loucura passa a ser vista como elemento 

interior, parte da constituição espiritual do homem — mas ainda longe de ser encarada 

como uma realidade médica. Uma das peças mais conhecidas de Eurípedes, Medéia, traz a 

personagem título como uma mulher indignada com a conformidade tradicional condizente 

com as esposas da época. Tomada por profundo ódio, rancor e loucura, mata os próprios 

filhos como ato de vingança contra o marido. Sozinha, ela assume a culpa pelo crime e as 

consequências do mesmo.  

Observando o mito de Teseu, as produções artísticas de Ésquilo e de Eurípides, 

temos duas formas diferentes de encarar a natureza da loucura; uma que a aponta para ela 

como uma característica instigada pelos deuses, ou seja, externa; outra que afirma ser ela 

um aspecto natural aos homens e parte de sua composição fisiológica. O mais importante é 

notar que as duas formas convivem no mesmo período. 

No percurso histórico da loucura podemos observar que o movimento 

interior/exterior de sua natureza será constante no desenvolvimento do pensamento 

humano sobre o tema. Partindo da Grécia clássica, saltando no tempo e chegando ao século 

XV, a loucura será vista novamente como manifestação do sobrenatural no indivíduo. Desta 

vez, ao invés de receptáculo da vontade dos deuses, o louco servirá como prova da ação de 

demônios e bruxas — tanto para a Inquisição medieval nos idos do século XII, quanto para 

a Inquisição dita moderna no século XV — uma justificativa criada para anos de 
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perseguiç~o aos “hereges”, aqueles que possuem atitudes que n~o est~o de acordo com a 

moral e as diretrizes pregadas pelo catolicismo institucional. 

Seguindo adiante na trilha da loucura humana chegaremos ao século XIX e ao 

desenvolvimento da psiquiatria. A insanidade despida do sobrenatural e agora, pertencente 

a esfera humana. Cresce a preocupação em listar seus sintomas e cada vez mais a loucura 

ganha forma de doença cientificamente avaliada. 

Considerando os dados desse breve panorama é possível pensarmos na hipótese de 

que a loucura tem sua origem no âmbito cultural.  Ela só poderá ser definida com relação 

aos parâmetros de normalidade de uma sociedade, de uma religião.  

Mas e o gênio? Qual sua relação com a loucura? Em meio a essas considerações o 

gênio é aquele que pensa de forma diferente do convencional, em certa medida quebrando 

as regras da normalidade pactuada. Aqui vemos um ponto de conexão entre o símbolo da 

razão plena e o da total ausência de autocontrole da mente. Ambos promovem um 

afastamento do pensamento padrão.  

Seja no teatro, na pintura ou na literatura, as experiências promovidas pela loucura 

e toda a gama semântica de termos que a cercam — como a melancolia, a tristeza, a morte e 

o sonho — sempre ofereceram grandes motes para a produção artística. No que diz 

respeito aos palcos não há como fugir do teatro do absurdo de Samuel Beckett (1906 – 

1989), muito menos do Macbeth (1611 )de Shakespeare (1564 – 1616). Na pintura os 

quadros do holandês Hieronymus Bosch (1450 – 1516) são referência de como a loucura se 

fez presente no imaginário do homem do Renascimento.  

Quando falamos em personagens literários movidos pela insensatez, pelo delírio, 

pelos suores da loucura, não podemos ignorar Dom Quixote(1605) de Cervantes (1547 – 

1616), os inúmeros personagens saídos da mente de Edgar Allan Poe (1809 – 1849), o 

melancólico Werther (1774) de Goethe (1749 – 1832) e, para trazermos essa discussão 

ambiciosa aos domínios da língua portuguesa, do personagem narrador do romance 

inacabado Cemitério dos vivos (1921), do brasileiro Lima Barreto (1831 – 1923). Nesse 

texto o autor insere elementos autobiográficos, provindos de sua experiência das inúmeras 

internações a que foi submetido em hospícios do Rio de Janeiro, entre 1919 e 1920. 



ISSN 2237-7611 

 
 
180 

Em Portugal, Fernando Pessoa será o escritor que mais intensamente irá incorporar 

a temática. A ideia de genialidade atrelada à existência de traços de loucura que torna o 

homem intelectualmente superior, assim como uma reflexão sobre a dinâmica estabelecida 

entre a realidade objetiva, a imaginação e a criação literária ocupam espaço central na obra 

de Pessoa e estão na base de seu projeto heteronímico. Tal lugar dado pelo autor a esse 

tema torna sua obra quase como uma parada obrigatória no entendimento do percurso 

histórico da utilização da loucura como elemento desencadeador, tanto de produções 

artísticas quanto de construções sociais no contexto europeu. 

Na famosa carta de 13 de janeiro de 1935 que Fernando Pessoa dirige ao amigo 

Adolfo Casais Monteiro, podemos perceber a posição de destaque que a loucura possui na 

gênese dos heterônimos. No referido texto, Pessoa diz: 

 

A origem dos meus heterônimos é o fundo traço de histeria que existe em mim (...). 
Seja como for, a origem mental dos meus heterônimos está na minha tendência 
orgânica e constante para a despersonalização e para a simulação. (PESSOA, 2006, 
p.459). 

 

Na carta nos é explicitada a tendência, desde a infância do poeta, em substituir o 

mundo da realidade objetiva pelo mundo da imaginação, um universo com personagens 

criados por sua mente. O conhecimento desse dado nos aproxima da concepção de escritor 

criativo desenvolvida por Freud no artigo “Escritores criativos e devaneios”. Assim como a 

criança que brinca, o escritor criativo “cria um mundo de fantasia que ele leva muito a 

sério, isto é, no qual investe uma grande quantidade de emoção, enquanto mantém uma 

separaç~o nítida entre o mesmo e a realidade” (FREUD, 2009, p.78). Mas sendo Fernando 

Pessoa o principal interessado quanto à forma que sua obra será apreendida pelo leitor, até 

que ponto podemos confiar e nos guiar em suas próprias declarações acerca de sua 

condição psiquiátrica? Como um bom escritor, terá a habilidade de manipular o nosso 

olhar? 

Retomando o breve histórico a respeito da natureza da loucura que levantamos no 

início, chegamos à primeira metade do século XX em Portugal, com Fernando Pessoa e a 

Geração de Orpheu. O homem desse período vive em uma sociedade muito diversa daquela 

da Grécia clássica e também da Idade Média, porém a convivência entre os conceitos de 
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interioridade e exterioridade da insensatez em relação ao ser humano é uma constante. A 

produç~o dos poetas d’Orpheu se utilizará das figuras da loucura para problematizar a 

subjetividade do indivíduo, mais precisamente do homem de seu tempo, fruto da ascensão 

do individualismo nos moldes apresentados por Ian Watt no livro Mitos do individualismo 

moderno. Essa postura põe Pessoa e seus companheiros em um contexto mais amplo, não 

apenas restrito a produção artística portuguesa. Mais do que isso, essa apropriação da 

loucura será útil também como contraponto a uma tendência crescente desde o Iluminismo 

de atribuir a realidade objetiva, palpável e racional, um valor fortemente positivo. A 

estudiosa Patrícia da Silva Cardoso, no verbete “loucura”, presente no Dicionário de 

Fernando Pessoa e do Modernismo português, fará os seguintes apontamentos: 

 

Tal posição de destaque explica-se por esse ser um elemento que extrapola os 
limites do interesse artístico e serviu de baliza para a definição da sensibilidade 
moderna, cuja marca é o desajustamento do sujeito a uma realidade que ele aos 
poucos percebe como constritora. No campo da criação artística, a loucura servirá 
para intensificar o mergulho na subjetividade e marcar a recusa a um real 
percebido como objetividade pura, minando a solidez de conceitos como o de 
realidade, de identidade e de normalidade. (CARDOSO, 2010, p. 419). 

 

No mesmo verbete teremos a informação de que Fernando Pessoa estabelece uma 

distinção entre uma loucura positiva — aquela do comportamento desviante em relação ao 

status quo, sendo ela ligada ao imaginário que auxilia na criação, incluindo a de caráter 

artístico — e outra loucura de vertente negativa, originada em fatores patológicos, 

possuidora de impulsos destrutivos que impedem o indivíduo de possuir autocontrole.  

Ao mesmo tempo em que nos assusta, a loucura atinge alto grau de fascínio, por 

vezes beirando o tom romântico, não apenas pela geração de Orpheu, mas por inúmeros 

intelectuais anteriores e posteriores a Fernando Pessoa, dentro e fora de Portugal. O louco, 

assim como o gênio, pode ser visto como aquele que tem seu pensamento e ação pautados 

pelo afastamento do que uma determinada cultura julga ser normal. Nesse sentido, 

Fernando Pessoa fará uso de sua suposta condição psiquiátrica para elevar a loucura a 

instrumento de contestação da realidade objetiva. Ela será vista como traço de 

superioridade de pensamento, um elemento positivo de resistência a uma tradição apegada 

à realidade empírica fadada ao fracasso. Quando afirmamos que Pessoa irá encarar a 
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loucura como um elemento positivo, não dizemos com isso que esse elemento tenha sido 

visto negativamente ao longo da história e que a geração de Orpheu tenha modificado esse 

cenário. Devemos ter consciência de que, da mesma forma que a natureza interior/exterior 

da insanidade convive h| anos, os valores “positivo/negativo” acerca desse elemento 

também possuem a mesma condição, sendo o polo intelectualmente positivo predominante 

à época de Pessoa. Afinal, é do poeta o seguinte pensamento: 

 

A loucura, longe de ser uma anomalia, é a condição normal humana. Não ter 
consciência dela, e ela não ser grande, é ser normal. Não ter consciência dela e ela 
ser grande, é ser louco. Ter consciência dela e ela ser pequena é ser desiludido. Ter 
consciência dela e ela ser grande é ser gênio. (PESSOA, 2006, p.12).  

 

Recuperando a linha do tempo que estamos percorrendo, Michel Foucault irá 

atribuir ao tratamento dado a loucura pela arte, no que se refere a Idade Média, um duplo 

olhar. Há uma cisão clara entre a forma que a pintura e a literatura moldaram suas obras 

com relação ao tema. Segundo Foucault, a pintura irá retratar o insano com certo fascínio. O 

louco é envolto em uma aura de mistério que contraria a visão negativa que costumava 

acompanha-lo nesse período histórico, como pudemos observar no capítulo anterior. A 

arte, em seu caráter transgressor, irá olhar para determinados elementos que a cercam e, 

nem sempre, estará de acordo com o que ali se apresenta.  Não podemos dizer que se 

pregava a veneração à loucura nas artes da Idade Média, mas sua figuração demonstrava 

um interesse que ia muito além da simples aceitação de que o louco era um indivíduo que 

deveria ser isolado e não possuía nenhum vínculo com a razão. Foucault acredita que, na 

arte produzida a partir do século XV,  

 

No polo oposto a esta natureza de trevas, a loucura fascina porque é um saber. É 
saber, de início, porque todas essas figuras absurdas são, na realidade, elementos 
de um saber difícil, fechado, esotérico. [...] Esse saber, tão inacessível e temível, o 
Louco o detém em sua parvoíce inocente. Enquanto o homem racional e sábio só 
percebe desse saber algumas figuras fragmentárias [...] o Louco carrega inteiro 
uma esfera intacta [...]. (FOUCAULT, 1972, p. 20-21). 

 

Ora, o que se expôs é exatamente o oposto da forma como a sociedade e as 

instituições de poder compreendiam a loucura. As constantes figuras monstruosas, saídas 

de um pesadelo, expostas por Bosch (1450 – 1516), artista citado por Foucault em sua 
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análise, explicitam esse fascínio. A obra mais comentada e desdobrada em sua temática 

pelo filósofo é A nau dos Loucos. Essa pintura, realizada em óleo sobre madeira, representa 

uma pequena embarcação ocupada por membros de diversos grupos sociais, como o clero e 

o campesinato. Há um pedaço de comida pendurado por uma corda, e todos se encontram 

distraídos tentando abocanhar o alimento. Figura na tela também o álcool, como 

representante da degradação da sociedade. Da embarcação nasce uma árvore que guarda 

em seu topo uma espécie de caveira, comumente interpretada como sendo uma 

representação do demônio. A árvore, por sua vez, será vista por Foucault como a árvore da 

sabedoria.  

Peter Paul Rubens (1577 – 1640) será outro artista que também irá retratar 

indivíduos considerados insanos em suas obras, mas alinhado com o pensamento religioso. 

Acostumado a retratar pessoas em meio a convulsões epiléticas, Rubens as desenhava na 

presença de um sacerdote cristão, como se este as estivesse purificando, posto que a 

epilepsia fosse interpretada como sendo uma possessão demoníaca que precisaria ser 

combatida com a operação de um milagre. Um exemplo da obra desse pintor e temática é o 

quadro “Os milagres de Santo In|cio de Loyola”. 

Essa quase obsessão em mostrar a loucura em seus quadros não significava afirmar 

que os artistas a veneravam. Ao contrário, as figuras insanas sempre representam uma 

sombra, uma ameaça que vive à espreita do ser humano, pronta para atacar.  

Mas na Literatura da Idade Média o fascínio não está presente como se faz na 

pintura. Foucault identificará uma diferença significativa entre as duas artes: 

 

No domínio da expressão da literatura e da filosofia, a experiência da loucura, no 
século XV, assume sobretudo o aspecto de uma sátira moral. Nada lembra essas 
grandes ameaças de invasão que assombravam a imaginação dos pintores. Pelo 
contrário, toma-se o cuidado de pô-las de lado; não é disso que se está falando. 
(Foucault, 1972, p. 25) 

 

Para exemplificarmos a visão de Foucault, o livro Elogio da Loucura (1511), de 

Erasmo de Rotterdam, se apresenta como um bom parâmetro. No texto, Erasmo constrói 

um monólogo apresentado pela deusa Moira, a loucura personificada. Em seu discurso ela 

irá demonstrar os motivos pelos quais se considera a divindade mais venerada, estando 

presente em praticamente todos os campos da ação humana, entre eles a religião, a política 
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e o próprio cotidiano da vida mundana. Ora, na Idade Média, dizer que a loucura é a 

entidade que rege a vida humana é uma forma de ridicularizar as instituições e o poder que 

a elas atribuído. Essa é a “s|tira moral” identificada por Foucault no trecho anteriormente 

transcrito. 

Após a experiência de Erasmo, a loucura continuará presente em inúmeras obras 

literárias, e o que é digno de nossa é que, quase sempre, o personagem tido como louco 

será aquele que se colocará como contestador da concepção de realidade em vigor. 

Pensemos no exemplo de Dom Quixote (1605), de Miguel de Cervantes. Esse romance é 

constantemente evocado para exemplificar a sátira aos romances de cavalaria, visto que o 

personagem central torna-se — supostamente — louco, devido às suas leituras de histórias 

fantásticas. Mas, como observado por Foucault (1972, p. 37) em relaç~o a essa obra, “sob a 

superfície, constata-se toda uma inquietação a respeito das relações, na obra de arte, entre 

o real e o imagin|rio.”.  

Mas a loucura estará presente não apenas na imagem do personagem de ficção 

insano. Em alguns contextos o próprio artista será considerado louco devido a sua condição 

de indivíduo criador de “fantasias” e seres saídos do fundo de sua imaginaç~o.  

O crítico literário canadense Northrop Frye dedica inúmeras páginas do livro 

Fábulas de identidade à análise do lugar ocupado pela imaginação em diversos campos da 

aç~o humana, principalmente na literatura. No capítulo “O imaginativo e o imagin|rio” ele 

aponta para um dos possíveis mecanismos capazes de ativar a capacidade criativa no 

homem. Segundo Frye o ser humano é capaz de possuir duas atitudes diante da realidade 

objetiva do mundo em que habita.  

 

(A primeira) É a atitude com a qual o cientista inicialmente enfrenta a natureza, 
determinado a ver primeiramente o que lá está sem permitir que qualquer outro 
de seus interesses falsifique a evidência. E é, penso, a atitude que a psiquiatria 
adotaria como padr~o do “normal”, a condiç~o de saúde mental da qual a doença 
mental constitui um desvio. A outra atitude é geralmente descrita como “criativa” 
[...]. Essa é a visão não do que é, mas do que, de outra maneira, poderia ser feito 
com uma dada situação. Junto com o mundo dado, está ou pode estar presente um 
modelo invisível de algo não-existente, mas possível e desejável. A imaginação 
existe em todas as áreas da atividade humana, mas em três ela tem importância 
particular: nas artes, no amor e na religião. (FRYE, 2000, p.167) 
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Se para as considerações de Frye o comportamento “normal” do homem é aquele 

que recebe os estímulos do mundo exterior, buscando evitar que outros fatores dificultem a 

correta apreensão da realidade, o ato da criação é a princípio, o oposto, pois ele conceberá 

mundos possíveis, “modelos invisíveis” de uma realidade alternativa que n~o est| l|. Ora, 

se o oposto do padrão é a anormalidade, o artista põe-se em certa medida, como o 

contraponto da realidade, utilizando, ou não, essa premissa para problematiza o 

questionamento do mundo empírico no qual está inserido. Logo, o artista seria portador de 

traços de loucura que o permitiriam elaborar sua obra fazendo uso livre da imaginação.  

Muitas das vezes em que a loucura está presente na obra literária, será justamente 

para retomar a discussão acerca dos limites entre o real e o imaginário, entre a realidade e 

a ficção. Em determinadas narrativas o louco costuma ser aquele personagem que transita 

pelo mundo da realidade objetiva e também pelo mundo da imaginação, da fantasia, da 

ficção em seu sentido mais recorrente, como a dimensão que, teoricamente, não existe. 

Observando comparativamente a representação da loucura em Ésquilo, Eurípedes, Bosch, 

Rubens, Erasmo, Cervantes e Fernando Pessoa, percebemos o número de possibilidades de 

figuração do desatino. O que está em jogo é mais do que uma questão de época e momento 

social, mas também uma perspectiva particular de cada artista em sua própria relação com 

o tema.  
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O castigo de um crime: Dostoievski e a redenção de 

Raskolnikov pelo viés da mística ortodoxa russa 

 

Glauber Rezende Jacob Willrich 

 

Introdução 

Fiodór Mickhail Dostoévski foi um importante escritor russo do século XIX na 

Russia. Dentre sua gama de obras publicadas, uma de extrema importância é Crime e 

Castigo. Publicada em 1866 após o escritor ter passado em exílio em um período na 

Sibéria, esta obra abarca importantes ideias sobre o pensamento do autor, principalmente 

as que se referem às questões sobre livre arbítrio, liberdade do homem, culpa e gozo, e 

mesmo o direito dos homens para cometer crimes. A obra de Dostoievski flerta, assim, com 

questões que vão além da crítica literária propriamente dita, tecendo diálogos entre a 

materialidade linguística, filosofia, e até mesmo religião. 

Neste trabalho, proporemos uma análise acerca do romance Crime e Castigo 

pautado sobre um olhar da filosofia da religião e do aspecto da redenção da personagem 

Raskolnikov calcado no pensamento místico ortodoxo russo. O objetivo é propor diálogos 

entre a literatura - conquanto material linguístico e objeto ficcional - e a filosofia, de modo 

que a primeira possa despertar interesses diante da segunda. Para tanto, exploraremos 

alguns conceitos chaves tanto da crítica literária quanto da filosofia da religião. 

Dostoievski escreve em um período conturbado da história da Rússia. Suas 

primeiras produções — de meados dos anos 40 — estão fortemente influenciadas pelo 

idealismo romântico alemão - dentre os quais os mais perceptíveis estão Goethe e Schiller -, 

 bem como o romantismo social francês, de onde se destacam Victor Hugo e Balzac. Em 

abril de 1849, Dostoiévski é condenado e preso por ter participado de um grupo intelectual 

revolucionário chamado Círculo Petratchevski, que aparentemente conspirava contra o 

Czar Nicolau I na Rússia. A prisão na Sibéria representará para ele momentos profícuos de 

profunda reflexão sobre várias temáticas — dentre elas, a liberdade do homem e o direito 
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de matar e cometer crimes, o livre arbítrio, a culpa, entre outros —e inquietações do autor 

que, posteriormente, serão utilizadas em sua potencialidade máxima em seus futuros 

romances. 

Embora Crime e Castigotenha sido escrito seis anos após o período de isolamento 

na Sibéria, é inegável a ligação entre as influências das reflexões neste período e as ideias 

apresentadas no romance. Além do mais, Dostoievski escreve em um conturbado período 

da história da Rússia, onde forças distintas se chocavam em embates ideológicos extremos: 

o niilismo radical, o socialismo utópico, o capitalismo, a ideia de progresso pautado numa 

visão ocidental, bem como a ideia de o retorno de uma identidade russa pautada na 

religião; todas essas doutrinas caminhavam em conturbada relação nos anos 1860 na 

Rússia. E Dostoievski, como homem sensível a seu tempo, conseguiu captar as 

discrepâncias sociais e representá-las através de seus romances com o recurso da polifonia. 

 

A filosofia da religião em Dostoievski 

Para compreender algumas das ideias contidas nas obras de Dostoievski, é 

inevitável lançar um olhar sobre alguns aspectos da filosofia da religião pautadas no 

pensamento do autor, e mais especificamente, sobre a mística ortodoxa russa.  

Primeiramente, a ortodoxia não parte de um pensamento sistemático racional. O 

conhecimento místico de Deus é algo individual que não pode ser mensurado e 

categorizado em postulados universais. Além disso, segundo defende Evdokimov, um dos 

maiores pecados temidos pela ortodoxia é a auto-pistis,a fé em si mesmo que ele traduz 

como suficiência. Trata-se da ideia do ser humano como sendo suficiente em si mesmo, 

dotado de — para além de amor próprio — intelecto, dono de seu destino e de suas ações, 

calcadas no contexto de uma natureza natural. Os ortodoxos, entretanto, acreditam 

também na existência de uma natureza sobrenaturaldo homem, na medida em que se tem 

a concepção de que o homem é um ser sobrenatural — pois o é também ser filho de Deus, e 

Deus é somente sobrenatural — ao qual a natureza natural é agregada, e não o contrário; 

ou seja, um ser natural ao qual o elemento do sobrenatural lhe seria agregado. Eis aqui uma 

das principais diferenças entre o pensamento ortodoxo e o pensamento religioso latino— 

especificamente calcadas no pensamento católico apostólico romano -, o segundo veria a 
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graça como algo vindo de fora, algo sobrenatural colado ao ser humano natural. Enquanto 

que, para a ortodoxia, a religião e o sobrenatural são o espaço do bem, da graça, e o mal se 

encontra ligado ao regime da imanência, o que é deste mundo.  

Nestes termos, indo para o sentido oposto, o conceito de desgraçaé, então, 

justamente o destino desse ser sobrenatural que estaria condenado a viver na dimensão 

natural do qual não lhe pertence.  

Heschel, ao tratar da filosofia da religião em seu livro God in a search of man (A 

philosophy of judaism) utiliza o conceito de Pathos divino para explicar o fundo da 

consciência do profeta (ou do místico), o lugar onde o místico está diretamente ligado a 

Deus. Para tanto, faz uma diferenciação importante a respeito do pensamento situacional e 

o pensamento conceitual. O segundo seria a epistemologia: o modo, o aspecto formal, a 

linguagem, as estruturas, a própria ideia de eidós. Já o pensamento situacional, parte da 

própria condição humana enquanto tal: o ser humano pensa sua vida e sua situação como 

uma necessidade constante de ser problematizado como objeto de pensamento. O que 

equivale a dizer — de maneira semelhante ao trajeto de Heidegger — a condição do ser 

enquanto consciência, como algo pensante, que sabe que é finito perante a natureza 

infinita, direcionado para a morte, e imerso na angústia de viver. Isso é o pensamento 

situacional. 

Segundo Heschel (1976: 86), tal pensamento conceitual não se configura como uma 

ferramenta própria para o estudo do fenômeno religioso. Isso porque o conteúdo da 

experiência mística não é transmissível, não é algo coletivo e abstrato, e também não se 

encaixa na episteme filosófica e científica. O filósofo é uma testemunha do affectus 

religioso. Colocando em outros termos, diríamos que para termos acesso ao conhecimento 

místico, este se dá pela via do affectus, e não do intellectus. É a ideia de quase afeição que 

Deus causa na pessoa mística, como se fosse uma invasão ou uma visita, em termos de 

mística ortodoxa. Essa afeição, que se compara a um mistério, não é da ordem da lógica, 

mas sim da percepção. Se persistirmos na primeira, chegamos ao mistério enquanto algo 

desconhecido, ilógico no campo da linguagem, não representável através dela. Enquanto 

que, na ordem da percepção, esse mistério não se constitui em algo que não seja 

representável, mas sim como uma categoria afetiva positiva. E, por ser uma categoria 
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afetiva positiva, Heschel afirma que o insigth religioso não tem por obrigação estar 

sincronizado como último movimento da racionalidade humana. Assim, a religião pode 

seguramente fazer ruído no conhecimento.  

Partindo de um olhar por outros vieses, Barlaam e Palamás estabelecem uma 

contradição muito contundente para o estatuto da mística ortodoxa: para o primeiro, não 

há a possibilidade de que se estabeleça uma relação direta com Deus nem pela razão, nem 

tampouco pelos sentidos e pela percepção, visto que para estabelecermos relação com 

alguma coisa por meio dos sentidos, essa coisa tem que ser da ordem natural; e como Deus 

não é natural, mas sim sobrenatural, não podemos estabelecer com Ele uma relação deste 

tipo. Barlaam (1999) sustenta sua argumentação baseando-se no postulado aristotélico de 

que todo conhecimento começa por uma apreensão sensível. Toda percepção é, 

primeiramente, sensorial. A crítica feita por ele contribui no sentido de aumentar a 

distância entre imanência e transcendência: o que ele nega, na verdade, é a ideia da 

impossibilidade de alguém se encontrar misticamente com Deus. Essa ideia se aproxima 

muito do niilismo cognitivo: constrói um distanciamento total do ser humano em relação a 

Deus. 

Palamás (1959), ao contrário, afirma o caráter absolutamente sobrenatural do que 

acontece numa experiência mística: ela não pode ser definida, apreendida ou descrita a 

partir de nenhuma nomenclatura, definição ou codificação racional, pelo menos não no 

limite da razão natural. Do ponto de vista desta, a mística é absolutamente inacessível, não 

se pode falar dela, nem entender o que ela é. 

O que fica claro no posicionamento de Palamás em contraste com o de Barlaam, é 

que, para este, Barlaam não entende nada de mística, ou antes, estaria confundindo a 

mística ortodoxa com discussões outras acerca da metafísica medieval latina ou com um 

discurso da ordem da razão natural. E, mais ainda, o conhecimento místico não se refere às 

descobertas da razão: Palamás não descaracteriza o estatuto da ciência ou da filosofia, 

apenas afirma que — para a ortodoxia — a experiência mística é algo que acontece ao lado 

da razão natural. A mística ortodoxa, portanto, possui um sistema de cognição 

sobrenatural, o que os ortodoxos comumente chamam de epignose, o conhecimento de 

Deus. Ideia que se aproxima da emanação da luz divina do Espírito Santo. É neste sentido 
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que se afirma também que a natureza humana é sobrenatural e a natureza natural que lhe é 

agregada: Palamás crítica o conceito Greco-latino de graça, bem como o dualismo platônico 

que demarca e separa rigidamente a dimensão sensível da suprassensível — alma e 

espírito. Para ele, a identificação proposta pela filosofia grega do espírito ou da alma 

suprassensível e imaterial com Deus leva a uma tendência de naturalização do 

transcendente. O que está em jogo nesta crítica de Palamás é a afirmação de que os gregos 

jamais compreenderam bem a ideia (de origem judaica) de sobrenatural, comumente 

confundida com a simples metafísica e seu primado de forma. 

Outro conceito importante a ser destacado no pensamento místico ortodoxo é da 

decomposição. Parte-se do pressuposto de que, a última palavra é sempre de Deus; e o 

homem, ao tentar se objetivar através das palavras, adjetivos, nomes, acaba caindo em 

decomposição. Objetivar o mundo significa decompor o mundo, despedaçá-lo, assassiná-lo. 

  

É através da polifonia instaurada na tessitura narrativa que algumas personagens 

de Dostoievski guardam para si sempre a última palavra, ou antes, tentam se resguardar 

delas na medida em que é na palavra do outro, e não de si, que elas são reconhecidas e 

definidas. Aqui, a ideia de alteridade (bem como de alter ego) é muito forte, na medida em 

que só nos reconhecemos pela imagem do outro, pela imagem que o outro faz de nós. 

Paul Evdokimov ao analisar a produção dostoievskiana comenta que considera o 

autor brilhante quando mostram seus personagens em constante decomposição, indivíduos 

que vão paulatinamente perdendo a capacidade de síntese sobrenatural e morrem em vida, 

à medida que buscam a objetivação conceitual de si mesmos. Novamente, aqui, a 

decomposição flerta com o aspecto místico da experiência religiosa: a materialidade da 

experiência direta de Deus é, para a ortodoxia, pura misericórdia, um outro nome para o 

amor. Neste aspecto, Evdokimov comenta também sobre Dostoiévski que a condição da 

possibilidade de as palavras fazerem sentido é que se ame a pessoa para quem se fala. O 

que ele parece dizer é que a única possibilidade de a pessoa não ser decomposta pelo 

mecanismo inevitável da objetivação é sendo amada pelo outro. Reiteramos aqui, que o 

sentido deste amor não é um sentido romântico, ocidental, mas sim sinônimo de 
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misericórdia, na medida em que o pensamento ortodoxo russo considera o ser humano 

sobrenatural, filho de Deus que também é sobrenatural. 

O filósofo contemporâneo Luís Felipe Pondé (2013: 220), ao analisar essas 

questões postuladas por Evdokimov, acrescenta ainda que esse aspecto da decomposição 

nos leva ao fracasso da lógica: considerando que, na teologia ortodoxa, Deus é da ordem da 

evidência e não da lógica, Dostoiévski em seus romances consegue destruir a lógica, 

especificamente dos personagens, em relação à lógica identitária; já que, as personagens 

são sempre polifônicas, não têm uma identidade fixa e acabada. O leitor fica com o nome 

Raskolnikov e algumas coisas que ele faz, mas não é possível, nestes aspectos, compor a 

pessoal Raskolnikov em sua totalidade. O que Dostoiévski parece nos querer mostrar aqui, 

é que, o ser humano não se enquadra em qualquer teoria que queira, mesmo com boa 

intenção, já que descrever e dizer o que o ser humano é, causa a decomposição, a ideia de 

atuação do mal no regime natural. O ser humano, na qualidade de ser sobrenatural está 

fora da linguagem, não o é representado por ela. Nestes aspectos, a polifonia é a garantia de 

que o outro não seja coisificado pela sua definição. Ela serve como instrumento de 

redenção, na medida em que o ser humano caminha para um movimento de 

transcendência, de encontro a Deus, passando pelo regime da imanência no plano da 

natureza. 

Atentando-se para a crítica biográfica de Dostoiévski, há que se reconhecer que o 

autor teve uma infância fortemente influenciada pelo pensamento ortodoxo, e compartilha 

dessas ideias até o fim da vida, não abre mão de seus preceitos e ideais, calcados em uma 

forte conduta moral e ética pelo viés da mística ortodoxa, mesmo que tenha sido 

influenciado por pensamentos outros no decorrer de sua trajetória. Joseph Frank (2008) 

comenta que, desde cedo, Dostoiévski tinha paixão pelo sofrimento dos humilhados e 

ofendidos, e tentaria lutar ao máximo a favor da emancipação dos servos na Rússia.  

Em sua participação no Círculo de Petrachevski, o escritor se esbarra com uma 

questão importante: escolher entre, estar ao lado dos servos, ou da reforma do sistema 

judiciário? Como bem a crítica nos aponta, Dostoiévski preferiu a primeira, de modo que 

muitos o interpretam como radical nos anos 1860 na Rússia. O que é uma leitura errônea, 

na medida em que, o que ele realmente propunha, era uma reforma calcada não no 



ISSN 2237-7611 

 
 
193 

socialismo radical, mas sim o socialismo cristão, a ideia de um reino de cáritas onde o 

homem deve escolher o bem, e escolher o bem significa amar aos outros, de acordo com 

aquela concepção já definida anteriormente neste trabalho, de amor misericordioso. Parece 

quase ingênuo tal projeto, e de fato o é se considerarmos o olhar de  uma sociedade 

ocidental, capitalista e egocêntrica na qual estamos inseridos. Mas ao mesmo tempo, essa 

parece ser uma das maiores lições que o escritor russo pode nos ensinar através da 

literatura: a capacidade de amar, de se redimir ao outro.  

Mais ainda: ao atentarmos para as personagens de Dostoievski, observamos que 

este trabalha com tipos que ninguém tomaria como objeto de amor possível – a prostituta, 

o criminoso, o aleijado, o bobo – o que parece flertar com uma ideia bem judaico-cristã 

representada pela ortodoxia: para o autor, o mais importante é perceber que esses são 

indivíduos capazes de amor verdadeiro, e que no fundo de sua miséria podem e conseguem 

se redimir ao outro.  

 

Raskolnikov e o aspecto da redenção pelo amor 

Raskolnikov, o personagem protagonista do romance Crime e Castigo, é um jovem 

estudante de São Petsburgo, pobre, passa por necessidades, dá algumas aulas para se 

manter, e é mantido com a ajuda da mãe, que vive em outra cidade. No desenrolar da trama 

narrativa, Raskolnikov mata uma velha agiota para conseguir dinheiro, rouba joias e itens 

de valor, mas acaba escondendo-os sob em um buraco tapado com uma pedra. A partir daí, 

em boa parte do romance, passa a ter febres e alucinações, fica atormentado com o crime 

cometido, e posteriormente se arrepende do crime e se entrega à polícia.  

Em relação ao crime cometido pelo personagem, Raskolnikov o faz acreditando na 

teoria que ele mesmo propõe, escrita em um de seus artigos acadêmicos, sobre os homens 

extraordinários e ordinários. Para o personagem, os homens se dividem nessas duas 

categorias, sendo os extraordinários aqueles que moldam a história da humanidade,  que 

chocam, que causam a seu tempo; e os ordinários, aqueles que vivem na normalidade, 

obedecem as regras e normas de conduta social sem infringi-las.  Raskolnikov é um 

apaixonado pela figura de Napoleão, cujas raízes do mesmo pensamento são encontradas 

em Maquiavel: OPrincipeé aquele que, acima de tudo, tem a perspicácia de observar os 
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seres humanos naquilo que eles realmente são, e, neste sentido, possuir virtú para a 

manutenção do estado. É uma ideia bastante calcada no utilitarismo pragmático, de forma 

que não importa a avaliação dos atos cometidos, mas sim o resultado daqueles atos.   

Raskolnikov acredita, então, que é um ser que pode ultrapassar os limites da 

moralidade, almeja ser um homem-deus, capaz de agir livremente de acordo com suas 

próprias convicções e sem nenhuma interferência moral. Aqui, a crítica de Dostoiévski é 

muito forte, na medida em que vemos que, para ele – considerando a influência do 

pensamento místico ortodoxo – o ser humano é livre, sendo essa liberdade uma marca de 

Deus; mas ao mesmo tempo morre de medo dessa liberdade, não sabe o que fazer com ela. 

É uma ideia muito próxima a de Sartre, de que o ser humano é condenado a ser livre e 

passa a vida inteira tentando sair disso, cria a sociedade, leis e códigos de morais e de 

conduta, para justificar o fato de não querer ser livre. É nesse sentido que Fellows (2011, p. 

57) afirma que ser humano algum pode suportar tamanha liberdade: na ausência total de 

limites, no desconhecimento total do bem e do mal, Raskolnikov não tem outro remédio 

senão pedir o seu próprio castigo. Pondé também afirma que: 

 

Qual é a base do argumento de Raskolnikov, do ponto de vista de Dostoiévski? É a 
percepção de que a moral é de fato consensual: as pessoas entram em acordo 
sabendo ou não sabendo; a moral em si não prescreve coisa alguma a não ser 
hábitos de comportamento. E o que é interno à moral? O medo que a pessoa tem de 
sofrer uma punição causada por essa falsa entidade ou a crença boba de que ela 
representa algo maior. Um homem como Raskolnikov, que pensa ser um pequeno 
Napoleão, é alguém que sabe que tudo isso não é verdade. [...] O que salva, senão a 
relação entre sua agonia e o amor de Sônia? Ele não consegue se convencer de sua 
própria ideia. Isso cria um gancho para sua salvação: ele não acredita em sua 
própria teoria. (PONDÉ, 2013: 214) 

 

Raskolnikov então passa pela agonia, pela febre, (representadas pela e na polifonia) 

por não conseguir convencer-se daquilo que queria ser: um ser extraordinário. Mas 

Dostoievski também nos mostra que é melhor isso – vagar buscando um significado, tendo 

febre como Raskolnikov – do que a postura de alguém que sabe exatamente qual é a 

verdade, já que a verdade absoluta, a última palavra, pertence somente a Deus. E, nestes 

termos, substituir a figura de Deus pelo homem, para Dostoievski, seria um pecado mortal. 

Em outros termos, poderíamos dizer, também, que a verdade, a definição estanque, a 

coisificação, em síntese, a razão conquanto lócus privilegiado para descrever o homem tal 
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como ele é, contribui para o distanciamento do homem em relação a Deus. Eis aqui uma das 

críticas mais contundentes para o escritor russo: para ele, a salvação está no retorno à 

religião, e não em um niilismo radical, ideia comumente em voga na Rússia dos anos 1860. 

Em termos de mística ortodoxa russa, é possível afirmar Raskolnikov passa por um 

processo denominado metanoia: a visitação de Deus na pessoa e o processo de 

transformação interna da mesma. Mas este processo só ocorre mediante o amor de Sônia: é 

através também da identificação de Raskolnikov com Sônia, por estarem ambos em 

situações parecidas – a de crime, de marginalidade – que Sônia lança um olhar 

misericordioso para o outro. Acredita que – calcado na passagem bíblica da ressurreição de 

Lazaro – Raskolnikov será redimido e perdoado após se entregar à polícia e passar pela 

punição merecida. Vejamos a seguinte passagem da narrativa: 

 

Um terrível lamento escapou do peito dela. Caiu sem forças na cama, de cara no 
travesseiro. Mas num instante soergueu-se, acercou-se dele num gesto rápido, 
agarrou-o por ambas as mãos e, apertando-as com força em seus dedos finos, como 
tenazes, fixou outra vez o olhar no rosto dele, estática, como se estivesse pregada. 
[...] Um sentimento que ela já não conhecia há muito tempo desabou como uma 
onda em sua alma e a abrandou de uma vez. Ele não lhe ofereceu resistência: duas 
lágrimas lhe rolaram dos olhos e ficaram suspensas aos cílios. 
— Então não vais me deixar, Sônia? — falou, olhando-a quase com esperança 
—Não, não; nunca e em nenhum lugar! — exclamou Sônia. — vou te acompanhar, 
vou a toda parte... 
Depois da primeira manifestação de piedade apaixonada e torturante pelo infeliz, a 
terrível ideia do assassinato voltou a deixá-la estupefada... (DOSTOIEVSKI, 2001, p. 
421) 

 

Esse é o momento ápice da narrativa para Raskolnikov, momento em que, lançado o 

olhar de Sônia para ele, se arrepende de seu crime, reconhecendo-se nesse olhar e 

reconhecendo através do amor, a misericórdia e o perdão. É o momento também em que 

Raskolnikov se desvencilha de sua própria teoria, percebe que é apenas um homem 

ordinário, como os demais, e ainda diz a Sônia nas cenas que se seguem, que, matando o 

outro, ele matou a si mesmo: ele nega que o objetivo da morte tenha sido por motivos 

financeiros, mas sim, apenas para provar sua teoria sobre ser ou não um homem 

extraordinário. Ao descobrir que ele não pode ser o que acreditara ser, entra em choque 

consigo mesmo, aniquila seu eu diante do outro, mata a si mesmo.  
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Sônia, então, aconselha-o a se entregar à polícia, pois acredita que, passando pela dor, 

pelo sofrimento e pela agonia, será perdoado. Aqui novamente encontramos uma ideia 

bastante cristã calcada nos moldes do pensamento místico ortodoxo russo: a ideia de ter 

que passar por privações, pelo sofrimento, e tão logo pelo amor, para o caminho da 

salvação, do encontro com Deus.  

Fato curioso é a observação de que, nestes moldes, a salvação do personagem passa 

por um processo de experiência mística, o que contradiz, em partes, a perspectiva apontada 

pelo personagem Porfiri, o investigador que tenta pegar Raskolnikov a partir do estudo da 

psicologia do criminoso. Novamente, aqui, é necessário ser sutil com a leitura de 

Dostoievski, já que a crítica do escritor russo vai no sentido de que uma teoria natural – ou 

antes, racional – não dá conta de descrever totalmente o ser humano tal como ele é no 

regime da imanência. Dostoiévski recusa a teoria de que o homem, bem como suas ações, é 

produto do meio ao qual está inserido, muito embora coloque essa ideia na voz da 

personagem Porfiri, e o representa através da polifonia.  

 

Conclusão 

É inegável que Dostoiévski escreve Crime e Castigo em um período conturbado da 

história da Rússia. Fortes correntes ideológicas extremamente opostas estão presentes 

nesse período, quais sejam, o niilismo radical, o socialismo utópico, o socialismo cristão, os 

grupos eslavófilos, só para citar alguns. Também é fato inegável a forte influência que 

Dostoiévski teve durante a infância, do pensamento místico ortodoxo russo. Mesmo que em 

sua trajetória literária ele flerte com algumas teorias outras, e mesmo que tenha passado 

por um período de grande amadurecimento em sua estada de exílio na Sibéria, o autor 

russo parece nunca ter aberto mão de seus preceitos religiosos.  

No âmbito da crítica acadêmica há várias leituras sobre a obra Crime e Castigo, tanto 

de cunho psicanalítico, histórico, sociológico, ou mesmo existencialista, só para citar alguns. 

Neste trabalho propomos uma leitura a partir do pensamento filosófico religioso da mística 

ortodoxa, e acreditamos que uma leitura não exclua outra necessariamente; ao contrário, 

acrescenta ainda mais a um autor que - embora distante de nossa realidade, distante no 

tempo e geograficamente - ainda tem muito a nos dizer. No caso de Crime e Castigo, talvez a 
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maior lição que ele pode nos dar é sobre o amor: a capacidade inerente do ser humano de 

amar e ser amado, lição que por vezes esquecemos. Para além disso, o mais interessante é 

conseguir ver e analisar como todas essas questões são representadas na e pela literatura, 

no espaço da linguagem, no espaço discursivo: espaço onde a linguagem (e mais ainda, o 

recurso da polifonia) é capaz de nos representar. Nesse sentido, a literatura cumpre bem o 

seu papel conquanto ferramenta peculiar para a análise de nossa condição conquanto 

humanos, calcado em valores morais e sociais que nos presentificam e nos representam 

através da tessitura narrativa.  
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A inter-relação entre o espaço e os seres no conto 

“Conversa de bois”, de Guimarães Rosa 

 

Fabrício César de Aguiar (UFPR) 

 

Introdução 

Este artigo utilizará como fundamentação teórica os postulados de estudiosos da 

teoria literária reconhecidos pela crítica especializada. Desta forma, os estudos que servem 

para a categorização do espaço enquanto elemento literário, assim como aqueles que forem 

referentes ao modo como o ser humano se inter-relaciona com o espaço habitado, 

alterando-o e sendo alterado por este, servirão de base para o artigo em questão.  

O conceito de espaço trata-se de algo muito amplo, sendo este encontrado em várias 

áreas de estudos, presente no campo da física, engenharia, geografia, filosofia, artes 

plásticas, literatura, entre outras inúmeras áreas do conhecimento. Como comenta o 

estudioso BRANDÃO (2007, p.207-208) 

 
Deve-se enfatizar que a feição transdisciplinar do conceito de espaço é fonte não 
somente de uma abertura crítica estimulante, já que articulatória, agregadora, mas 
também de uma série de dificuldades devidas à inexistência de um significado 
unívoco, e ao fato de que o conceito assume funções bastante diversas em cada 
contexto teórico específico. Tal multifuncionalidade também se demonstra na 
posição variável ocupada pela categoria espaço no âmbito da Teoria da Literatura.  

 

Tendo isto em mente, o artigo em questão irá tratar deste conceito partindo da 

definiç~o do “espaço” para a teoria liter|ria. Segundo Carlos Reis e Ana Cristina Lopes  

 

O espaçoconstitui uma das mais importantes categorias da narrativa, não só pelas 
articulações funcionais que estabelece com as categorias restantes, mas também 
pelas incidências semânticas que o caracterizam. Entendido como domínio 
específico da história [fábula], o espaço integra, em primeira instância, os 
componentes físicos que servem de cenário ao desenrolar da ação e à 
movimentação das personagens, cenários geográficos, interiores, decorações, 
objectos, etc.; Em segunda instância o conceito de espaço pode ser entendido em 
sentido translato, abarcando então tanto as atmosferas sociais (espaço social) 
como até as psicológicas (espaço psicológico) (REIS; LOPES, 2002, p.135) 
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Para o estudo aqui proposto será levado em consideração a abordagem definição 

que se refere ao espaço físico, concreto, o qual é definido e caracterizado devido ao modo 

como estabelece suas relações com os seres ou objetos que se relacionam com ele. 

 Refletindo historicamente sobre o espaço no domínio da física, BRANDÃO (2013, p.21) 

destaca que 

 

De um lado, encontra-se o conceito newtoniano de espaço absoluto. [...] Do outro 
lado, há o conceito de espaço relativístico. Conforme o conceito proposto por 
Albert Einstein, o tempo é a quarta dimensão do espaço, o qual, por sua vez, está 
em constante expansão.  

 

Este estudo se embasa na concepção de espaço newtoniano. Na obra Newton 

&Leibniz(1983), coletânea da intensa correspondência entre Leibniz e os seguidores de 

Issac Newton, Leibniz defende a idéia de que o espaço é a interação entre os objetos 

componentes de um cenário e, portanto, é sempre finito e mensurável. Esta será a 

abordagem utilizada nas análises em questão, e é seguindo este ponto de vista também, 

BORGES FILHO (2008, p.01) ressaltar que se deve “conservar o conceito de espaço como 

um conceito amplo que abarcaria tudo o que está inscrito em uma obra literária como 

tamanho, forma, objetos e suas relações”.  

Esta perspectiva de análise que classifica o espaço constituído pelas relações 

existentes entre os elementos materiais é denominada de perspectiva relacionista, na qual, 

segundo LIBANORI (2006, p.12), “o espaço é um fenômeno que pressupõe a movimentação 

dos elementos e n~o pode ser pensado sem a matéria”.  

Martin HEIDEGGER, na obra Ser e tempo(2002), mostra que o ser revela a 

espacialidade do mundo em que se insere à medida que se relaciona com os seres e 

objetos que estão ao seu redor. Aquilo que não entra no domínio da existência do homem 

permanece na inst}ncia do “n~o-ser.” O homem é o ser respons|vel por atribuir 

“espacialidade” ao mundo, uma vez que pode escolher, dentre os cen|rios físicos, aqueles 

com os quais se relacionará. Sendo assim, o ser humano modifica o espaço à maneira que 

interage com ele, vindo a ser também modificado e condicionado pelo mesmo.  
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Tendo por base esta relação ser humano/espaço e o modo como esta se constitui, 

LIBANORI (2006, p.75) explica que “o espaço é composto tanto pelos elementos exteriores 

como pelo homem. Não haveria como pensar a entidade espacial, caso esta não se 

encontrasse em interaç~o com um ‘eu’”. Seguindo esta linha de raciocínio,  

 

O espaço não existe em si, independentemente da atividade que mantém com 
outros seres; pelo contrário, o espaço tem sua funcionalidade determinada pela 
estrutura emocional humana. Uma alteração na organização emocional seria o 
suficiente para derrubar o cen|rio tal como ele é percebido. O “eu” e o espaço 
existem em interdependência. (LIBANORI, 2006, p.78) 

 

Percebe-se então que o espaço habitado pelo homem só é percebido e considerado 

de tal forma devido à captação consciente do mesmo, visto que uma mudança na maneira 

deste captar a realidade externa mudaria sua definição. Evidencia-se a necessidade da 

percepção humana para a validação da existência do espaço.  

 

O "eu" e o mundo físico existem simultaneamente. Se a consciência é que se dá 
conta dessa simultaneidade, tal consciência não pode se apartar completamente 
daquilo que ela percebe, o que equivaleria à existência de um estado autônomo, 
vazio. Assim sendo, o homem consiste num ponto da sucessão de coisas, o que 
significa afirmar que o homem não poderia existir como um elemento apartado do 
seu espaço. (LIBANORI, 2006, p.75) 

 

Partindo do princípio “que o homem é a condiç~o para existência do espaço” 

(LIBANORI, 2006, p.75), então se evidencia que o espaço é fator essencial para a existência 

dos seres, pois tudo que existe, existe em algum lugar, de modo que, em relação ao homem, 

“n~o se trata de ‘pré-existir’ ao mundo j| dado e sim de ‘vir a existir junto’ com o espaço”. 

(LIBANORI, 2006, p.73). 

Desta maneira, após estas considerações teóricas iniciais, é válido ressaltar que o 

artigo em questão visa discutir a inter-relação entre o seres humanos e o espaço na obra de 

Guimarães Rosa, partindo da abordagem relacionista do espaço, tanto pelo viés da teoria 

literária quanto pelo viés do pensamento existencialista. 

 

Estudo analítico 
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O autor em questão, João Guimarães Rosa, possui uma produção literária com 

bastante destaque, tanto no que se referes aos seus inúmeros leitores quanto pela crítica 

especializada. É de conhecimento geral que, através de sua obra, o autor mostra possuir um 

intenso apego pela realidade da vivida nas regiões interioranas, valorizando a riqueza 

cultural que emana do modo de vida do homem sertanejo, seus costumes diários na lida no 

campo, suas relações com os animais, seu modo de falar, ou seja, sua cultura em geral.  

Para poder se aproximar ao máximo da perspectiva dos que vivenciam uma 

realidade diferente daquelas dos centros urbanos, Rosa embrenhou-se pelo interior do 

Brasil para conhecer melhor a essência destes povos e suas realidades, as quais não eram 

totalmente distantes do escritor, pois mesmo que fosse um homem das letras, formado em 

medicina e diplomata em cargos tanto no Brasil quanto em outros países, suas raízes desde 

o nascimento o ligam às regiões interioranas em contato com bois e vaqueiros, tendo 

passado a infância no interior de Minas Gerais, em uma região de fazendas e engorda de 

gado. “Sua inf}ncia passada no local deixou marcas t~o fortes em sua vida que este veio a 

tornar-se mais tarde o cen|rio de muitas de suas histórias.” (COUTINHO, 2013, p.07).  

Estas experiências tiveram continuidade com as várias viagens empreendidas às 

regiões interioranas do Brasil visando um estudo etnológico da riquíssima cultura 

sertaneja. Os textos “Com o vaqueiro Mariano”, “Ao Pantanal” e alguns contos de Sagarana 

(1946) mostram influências de uma viagem ao Mato Grosso, realizada em 1945. Algo 

semelhante ocorre com as obras Corpo de Baile (1956), e Grande Sertão: Veredas (1956), 

criadas após uma viagem feita em 1952, na qual o escritor acompanhou alguns vaqueiros 

pelos campos gerais no interior do Brasil. Os relatos minuciosos desta experiência foram 

compilados em um livro intitulado A Boiada. Com base no estudo destas anotações MEYER 

(2008 p.128) destaca: 

 

A visão que Guimarães Rosa tem dos elementos naturais abre a possibilidade de se 
olhar o humano integrado à natureza; os registros revelam uma proximidade entre 
o homem e as plantas, os bichos e as coisas. O olhar rosiano não distingue a 
natureza enquanto sujeito ou enquanto objeto; os elementos se misturam numa 
comunhão religiosa – todos os seres vivos comungam o mesmo chão, ar e água do 
sertão e se envolvem através de uma religiosidade traduzida pela irmandade com o 
universo, que possibilita encontrar os fios que tecem a mesma teia da vida.  
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Estas experiências vivenciadas pelo autor serviram de matéria prima para a 

elaboração de muitos de seus textos. Ciente disto e da quantidade de textos com estas 

marcas, o presente artigo será focalizado na discussão deste aspecto presente no conto 

Conversa de bois, presente na obra Sagarana (1946).  

Neste conto nota-se que as atitudes do personagem Tiãozinho e as dos animais 

ocorrem concatenadas. O conto trata-se de um causo que narra a viagem de um carro 

puxado por quatro junta de bois, ou seja, quatro pares de animais, tocados por Agenor 

Soronho e guiado por Tiãozinho, que segue a pé na frente dos bois e lhes orienta o caminho. 

Enquanto segue caminhando, Tiãozinho encontra-se muito triste devido à morte recente de 

seu pai, o qual era transportado dentro do carro-de-bois em cima da carga de rapaduras, 

para aproveitar o frete.  

O sofrimento do menino é acentuado pelos maus tratos sofridos por Agenor 

Soronho, que de modo rude e com frieza não respeita o luto do menino e ainda insulta-o a 

todo momento, dizendo que ele era muito mole e que por culpa dele chegariam tarde no 

destino final. Para piorar, Tiãozinho sabe que Agenor Soronho era amante de sua mãe 

desde quando o pai caíra doente e, agora com a morte do pai, este homem cruel passaria a 

ser seu padrasto. Os bois que puxam o carro compactuam com o sentimento de raiva de 

Tiãzinho em relação a Agenor Soronho, uma vez que também são maltratados e agredidos a 

todo instante de modo desnecessário. Então, enquanto seguem o trajeto, Tiãozinho começa 

a pensar em se vingar de Soronho, tendo consciência de que tinha forças para isto e que se 

desse uma ordem aos bois estes poderiam dar uma arrancada repentina e derrubar 

Soronho do carro, uma vez que ele já vinha a um bom trecho dormindo com as rédeas na 

mão.  

Nota-se que este pensamento também ocorre aos bois, de modo semelhante e 

simultâneo, os quais começam a ter cada vez mais consciência da força que possuem. Eles 

pensam que se o menino fizesse um pequeno movimento coordenando a todos os bois, 

poderiam avançar e derrubar o homem que vivia aferroando-os. Então isto ocorre: 

Tiãozinho dá um sinal e os bois avançam bruscamente fazendo Soronho cair embaixo da 

roda do carro, que lhe passa em cima do pescoço e mata-o. Tiãozinho assusta-se com o 

ocorrido. Logo após, chega um carreiro chamado Quirino e mais algumas pessoas para 
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ajudar Tiãozinho, que explica o que houve e fala que não teve culpa alguma. Após isto, 

colocam o corpo de Agenor Soronho ao lado do morto que já estava na carga e seguem 

viagem com Quirino guiando os bois à cavalo, enquanto Tiãozinho acompanha-o a pé.  

Iniciando a análise deste conto, é interessante destacar de antemão que o autor 

exige o conceito de “leitor modelo”, de Umberto Eco (2012), uma vez que o leitor precisa 

aceitar o ato de pensar e o diálogo estabelecido entre os bois, o que seria incoerente no 

mundo real, mas totalmente plausível no mundo ficcional. Segundo ECO (2012, p.16), para 

uma leitura interessante, “cabe, portanto, observar as regras do jogo, e o leitor modelo é 

alguém que est| ansioso para jogar.” Com esta possibilidade de pensamento atribuída aos 

bois, o autor então faz com que a inter-relação entre Tiãozinho e os bois seja tão intensa de 

modo que ocorra uma interpenetração no pensamento de ambos, como no fragmento a 

seguir: 

 

__ Mhú! Hmoung!... Boi... Bezerro-de-homem... Mas eu sou o boi Capitão!... Moung!... 
Não há nenhum boi Capitão... Mas, todos os bois... Não há bezerro-de-homem!... 
Todos... Tudo... Tudo é enorme... Eu sou enorme!... Sou grande e forte... Mais do que 
seu Agenor Soronho!... Posso vingar meu pai... Meu pai era bom. Ele está morto 
dentro do carro... Seu Agenor Soronho é o diabo grande... Bate em todos os 
meninos do mundo... Mas eu sou enorme... [...]  
__ Mû-ûh... Mû-ûh!... Sim, sou forte... Somos fortes... [...] 
__ Boi Brabagato, boi Brabagato!... Escuta o que os outros bois estão falando. Estão 
doidos?  
__ Bhúh!... Não me chamem, não sou mais... Não existe boi Brabagato. Tudo é forte. 
Grande e forte. [...] Posso mais do que seu Agenor Soronho!... 
__ Que estão falando, todos? Estão loucos?! Eu sou o boi Dançador... [...] Sou mais 
forte que todos... Não há bois, não há homem, somos fortes... Sou muito forte... 
posso bater para todos os lados... Bato no seu Agenor Soronho!... Bato no seu 
Soronho, de cabresto, de vara de marmelo, de pau... Até tirar sangue... E ainda fico 
mais forte... Sou Tião... Tiãzinho!... Matei seu Agenor Soronho... Torno a matar!... 
Está morto esse carreiro do diabo!... Morto matado... [...] Quem manda agora na 
nossa cafua sou eu... Eu, Tiãozinho!... Sou grande, sou dono de muitas terras, com 
muitos carros de bois, com muitas juntas... Ninguém pode mais nem falar no nome 
do seu Soronho... Não deixo!... Sou o mais forte de todos... ninguém pode mandar 
em mim!... Tiãozão... Tiãozão!... Oung... Hmong... Mûh!... [...] (ROSA, 2012, p.321-323) 

 

Percebe-se que as falas iniciais são dos bois e que, através de um discurso indireto 

livre, surgem as falas do menino Tiãozinho simultânea e seguindo a mesma idéia de uma 

descoberta de consciência de sua força para se vingar, pois “Todos... Tudo... Tudo é 

enorme... Eu sou enorme!... Sou grande e forte... Mais do que seu Agenor Soronho!... Posso 
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vingar meu pai...”, sendo este pensamento idêntico ao dos bois: “__ Mû-ûh... Mû-ûh!... Sim, 

sou forte... Somos fortes... [...] Sou mais forte que todos... Não há bois, não há homem, somos 

fortes...”, os quais, tanto bois quanto o menino percebem que alem de serem fortes e 

“gritarem por isso: ninguém pode mandar em mim!... Ti~oz~o... Ti~oz~o!... Oung... Hmong... 

Mûh!...” cientes disto e de que a uni~o de suas forças é algo mais interessante ainda. 

Deste modo, o pensamento e as vontades semelhantes de Tiãozinho, agora Tiãozão, 

e dos bois, fazem com que eles tenham atitudes que visam o mesmo ideal, notando-se então 

que se inter-relacionem de maneira intensa e, devido a isto, conseguem alcançar o objetivo 

em comum: 

 

De lá do coice, voz nasal, cavernosa, rosna Realejo. E todos falam. 
— Se o carro desse um abalo maior... 
— Se nós todos corrêssemos, ao mesmo tempo... 
— O homem do pau-comprido rolaria para o chão. 
— Ele está na beirada... 
— Ele está cai-não-cai, na beiradinha... 
— Se o bezerro, lá na frente, de repente gritasse, nós teríamos de correr, sem 
pensar, de supetão... 
— E o homem cairia... 
— Daqui a pouco... Daqui a pouco... 
— Cairia... Cairia... 
— Agora! Agora! 
— Mûung! Mûng! 
— ... rolaria para o chão. 
— Namorado, vamos!!!... — Tiãozinho deu um grito e um salto para o lado, e a vara 
assobiou no ar... E os oito bois das quatro juntas se jogaram para adiante, de uma 
vez... E o carro pulou forte, e craquejou, estrambelhando, com um guincho do 
cocão. 
— Virgem, minha Nossa senhora!... Ôa, ôa, boi!...Ôa, meu Deus do céu!... 
Agenor Soronho tinha o sono sereno, a roda esquerda lhe colhera mesmo o 
pescoço, e a algazarra não deixou que se ouvisse xingo ou praga — assim não se 
pôde saber ao certo se o carreiro despertou ou não, antes de desencarnar. Tanto 
mais que, do cabeçalho ao chão, a distância é pequena; e uma rodeja de carro, bem 
ferrada, chapeada nas bandejas e com o aro ondulado de gomos metálicos, pesa no 
mínimo setenta quilos, mormente se, para cantar direito, foi feita de madeira de 
jacaré ou de peroba-da-miúda tirada do espigão... 
—Mô-oung!... Que é estão falando os bois aí de trás? 
— Que tudo o que se ajunta espalha... 
— Que tudo o que se ajunta espalha. 
(ROSA, 2012, p.321-323) 

 

Nota-se que após a morte de Agenor Soronho os próprios bois têm consciência do 

resultado alcançado, sendo que falam “Que tudo o que se ajunta espalha...”, podendo ser 
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uma metáfora de que toda ação possui uma reação, assim como a noção de que tudo que 

nasce morre. Logo após o êxito alcançado com a morte do homem mal a todos, não apenas 

o menino e os bois ficam satisfeitos, mas também há uma mudança para melhor no 

ambiente, que se torna mais fresco,e até o carro-de-bois segue viajem mais contente: 

 

Seu Quirino carreia. A cavalo mesmo. Os bois querem caminhar.— “Vamos, 
Buscapé! Namorado, va-}mos!...” E logo agora, que a irara Risoleta se lembrou de 
que tem um sério encontro marcado, duas horas e duas léguas para trás, é que o 
caminho melhorou. Tiãozinho—nunca houve melhor menino candieiro — vai em 
corridinha, maneiro, porque os bois, com a fresca, aceleram. E talvez dois defuntos 
dêem mais para a viagem, pois até o carro está contente —renhein... nehim...— e 
abre a goela do chumaço, numa toada triunfal. (ROSA, 2012, p.324) 

 

Ao final do conto, evidencia que após a desejada morte do cruel Agenor Soronho, 

tudo é alterado para melhor, mostrando o quão estão interligados e se inter-relacionam o 

ser humano, os animais e o espaço no qual se inserem. 

Desta forma, evidencia-se que não apenas nestes contos estudados, mas na obra 

rosiana de modo geral, como destaca COUTINHO (2013, p.27), “homem e natureza, longe de 

constituírem duas entidades distintas, frequentemente postas em conflito, são antes os dois 

lados de um todo integral que se complementam um ao outro.” Para Guimar~es Rosa, “a 

concepção de natureza se fundamenta na interação entre sujeitos, todos feitos de uma só 

matéria, de um só couro. A relação entre vaqueiro e natureza não se estabelece 

dicotomicamente.” (MEYER In. ROSA, 2011, p.222). 

 

Conclusão 

Ao término deste estudo, pôde-se perceber a alto grau de elaboração textual presente 

no conto “Conversa de bois”, de Guimar~es Rosa, assim como nos outros textos que 

compõem sua obra, que devido sua qualidade lhe possibilitou uma intensa 

representatividade mundo afora, sendo ainda um dos principais responsáveis por 

contribuir com o devido reconhecimento merecido à arte latino-americana. 

É válido ressaltar também todo o aprendizado obtido com as leituras, pesquisas e 

reflexões para o desenvolvimento do estudo em questão, o qual objetivou fazer alguns 
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recortes para a análise de um dos contos de um autor muito importante para a literatura 

universal. No entanto, sabe-se que textos primorosos, como o conto aqui analisado, assim 

como um autor tão interessante como Guimarães Rosa, não estão esgotados em suas 

possibilidades de leituras, podendo vir a serem revisitados e discutidos com base em 

outras teorias. 
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Um olhar sobre o Brasil em crônicas de Mário de 

Andrade e Milton Hatoum 

 

Annalice Del Vecchio de Lima  

 

Um paulistano ‘da gema’ que, em 1927, viajou pela Amazônia de navio. Um 

amazonense que, já há muitos anos, trocou Manaus pela vida agitada de São Paulo. Este 

trabalho pretende investigar de que modo as crônicas e alguns textos esparsos de dois 

escritores brasileiros de períodos distintos, Mário de Andrade e Milton Hatoum, dialogam 

ao lançar olhares sobre o Brasil. Para isso, foram cotejadas, inicialmente, a crônica “Carta a 

uma amiga francesa”, de Milton Hatoum (HATOUM 2013:174-76), e um trecho da carta 

escrita por Mário de Andrade a Dina Dreyfuss, ex-esposa do antropólogo Claude Lévi-

Strauss (ANDRADE, 1983:165-166).  

A crônica de Hatoum faz emergir outras questões que sincronizam suas reflexões 

com as do cronista Mário de Andrade da série O turista aprendiz, formada por textos 

publicados inicialmente no Diário Nacional. Já a crônica “O penúltimo afrancesado”, de 

Hatoum (HATOUM 2013:212-13), traz à baila discussões sobre a língua portuguesa 

travadas por Mário de Andrade em textos como a crônica “Fala brasileira”, publicada no 

Diário Nacional, em 25 de fevereiro de 1929. Milton Hatoum também discute a questão da 

língua nacional em Adeus aos corações que aguentaram o tranco (HATOUM 2013:190-92).  

Os dois autores integram o rol de escritores que, além dos romances e contos, 

também são reconhecidos como renomados cronistas brasileiros. Milton Hatoum, 

romancista e contista contemporâneo, autor de obras premiadas como Relato de um certo 

oriente(1989), Dois irmãos (2000) e Cinzas do Norte (2005), publicou sua primeira crônica 

no final de 1970, no Folhetim, antigo suplemento literário da Folha de S. Paulo. Mas só se 

tornou cronista de fato ao dar início a uma série de textos regulares na extinta revista 

EntreLivros, entre 2005 e 2007. Desde 2008, publica suas crônicas no Caderno 2, do jornal 

O Estado de S. Paulo, e recentemente reuniu parte de sua produção relacionada ao gênero 
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no livro Um solitário à espreita, que reúne dentre outras, as crônicas citadas neste trabalho 

– terceiro lugar do prêmio Jabuti 2014 na categoria contos/crônicas.  

O cronista Mário de Andrade nasce em 1920, como colaborador da revista carioca 

Illustração brazileira, de orientaç~o nacionalista. Neste período, ele j| é um “modernista 

bem definido e ativo participante da campanha ‘avanguardista’”, como escreve Telê Porto 

Ancona LOPEZ (apud CANDIDO 1992: 171), em seu artigo A crônica de Mário de Andrade: 

impressões que historiam. O crítico Mário de Andrade já existia, no entanto, desde 1915, 

quando ocasionalmente publicava críticas de música no jornal A Gazeta. Já o cronista 

explorando a ficção nasceria em 1923, nos dez textos da série Crônicas de Malazarte, 

publicados na revista América brasileira, que incluem dois contos e uma carta. Depois 

disso, em 1926, publica textos na fronteira indefinida entre artigo e crônica, para o jornal A 

Manhã. No ano seguinte, Mário passa a escrever críticas de arte e de literatura e crônicas 

para o Diário Nacional. Ali publica, em 1927, a série de cinco crônicas Arte em São Paulo, 

em que condena com humor tanto a arte como o seu público; em 1928, as crônicas da série 

O Turista Aprendiz, relacionadas ao Nordeste, para onde viaja para realizar sua segunda 

viagem etnográfica; e a coluna Táxi, sua primeira produção regular como cronista e, como 

escreve LOPEZ (apud ANDRADE 1976:45), “o melhor momento de M|rio na crônica que 

procura ser artística e em sua produção no Diário Nacional”. As crônicas publicadas nesse 

periódico constituem, na avaliação de Lopez (apud ANDRADE 1976:21), um importante 

veículo do ide|rio nacional de M|rio, “além de mostrarem no despoliciamento do trabalho 

jornalístico a humanidade do escritor”.  

 

Por que a crônica? 

Por que escolher, principalmente, as crônicas como espaço em que se verificará a 

relação entre os diferentes olhares que os dois escritores lançam sobre questões 

semelhantes relacionadas ao país? A justificativa pode ser encontrada nas palavras de 

LOPEZ (apud CANDIDO 1992: 167) sobre o gênero: “A crônica, por força de seu discurso 

híbrido – objetividade do jornalismo e subjetividade da criação literária – une com eficácia 

código e mensagem, o ético e o estético, calcando com nitidez as linhas mestras da ideologia 

do autor”.  
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No caso de Mário de Andrade, o traço-chave que perpassa toda a sua trajetória de 

cronista é o nacionalismo, que se desenvolve “ligado ao crescimento da pesquisa de M|rio 

da língua falada no Brasil, pesquisa que vinca na prática literária – e jornalística – as 

propostas estéticas e ideológicas do modernismo do autor de Macunaíma” (LOPEZ apud 

CANDIDO 1992:167-168). É sabido que o escritor paulistano perseguiu a elaboração de um 

retrato do Brasil inserido em um projeto amplo do movimento modernista que pretendia 

afirmar o particular, a chamada parte Brasil, com vistas à inserção na ordem mundial. Sob 

este contexto da incorporação, Eduardo Jardim de MORAES (apud BERRIEL 1990: 67) 

considera que um retrato do país deve levar em conta duas exigências, quais sejam: a 

definição da nacionalidade como uma entidade que se distingue das demais por sua 

especificidade e a definição da nacionalidade como totalidade, como unidade que será 

preciso assegurar.  

Em seus romances, Hatoum lança um olhar crítico sobre o Brasil, ainda que 

disfarçadamente, como tema secundário, revelando em livros como Dois irmãos(2000) o 

processo de modernização do país, as marcas da convivência entre progresso e atraso e de 

permanência e mudança. Na crônica, no entanto, suas reflexões sobre diversas questões da 

realidade brasileira surgem diretas, à medida que o escritor manauara alia a função poética 

à função referencial, junção típica deste gênero que transita entre o jornalismo e a 

literatura.  

Em seu livro de crônicas, Um solitário à espreita, subdividido em quatro seções, há 

espaço para recortes de memória, em que recupera momentos de sua própria trajetória 

tendo como pano de fundo a história do país como, por exemplo, episódios relacionados à 

infância vivida em Manaus, cuja elite ainda provinha dos barões da borracha, e à juventude, 

em Brasília, onde foi viver em plena ditadura militar. Há, também, para críticas enfurecidas 

a medidas governistas como em Estádios novos, misérias antigas, em que um ano antes das 

revoltas que varreram o país, pouco antes da Copa do Mundo de 2014, o autor indigna-se 

contra a construção de um estádio faraônico em Manaus no lugar do Tartarugão, 

construído no final da década de 1960 pelo arquiteto Severiano Mário Porto, cujo projeto 

lhe valeu o Prêmio Nacional de Arquitetura. Enfim, à parte as crônicas de viés mais próximo 

à ficção, que podem ser lidas como contos, questões relacionadas à política e à economia, ao 
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desenvolvimento social, à língua portuguesa, à educação e à literatura do Brasil são 

predominantes entre os textos do gênero escritos por Milton Hatoum.  

 

Notícias de um frio verão paulistano  

Há uma coincidência curiosa que liga uma das crônicas de Hatoum a um trecho do 

diário de viagem reunido em O turista aprendiz, de Mário de Andrade: ambos os textos são 

“cartas” remetidas a amigas francesas dos escritores, respectivamente Françoise e Dina 

Lévi-Strauss, pontuadas por reflexões sobre o Brasil e os brasileiros.   

Carta a uma amiga francesa, de Milton Hatoum, é crônica publicada em 06/01/2012, 

nacoluna que o escritor mantém no jornal O Estado de S. Paulo. Nela, o autor manauara 

radicado em São Paulo, põe em xeque o olhar otimista que Françoise, jovem amiga real ou 

fictícia, lançou sobre o país após uma rápida viagem turística a terras brasileiras. Ao passo 

que ela vê um futuro promissor para o país sul-americano, ele não consegue vislumbrar 

sen~o o que vê no presente: “uma aberrante desigualdade social, promíscuas transações e, 

o que é pior, impunidade” (HATOUM 2013:175). E, para demonstrar que o constatado pela 

moça não é nada além de uma ilusão de progresso, o narrador-escritor contrapõe as 

realidades francesa e brasileira daquele momento. 

Assim, fala de uma Paris que vive um período invernal e melancólico, mas que com a 

chegada da primavera logo retornará ao seu esplendor habitual, e logo em seguida apela 

para as mudanças climáticas como artifício que lhe permitirá traçar um triste retrato do 

país. “O clima em S~o Paulo se perverteu: o ver~o começou com frio” (HATOUM 2013:174). 

Perfidamente, imagina um passeio idílico da amiga pela bela capital francesa para traçar 

um comparativo com o pesadelo vivenciado por ele na fila do Poupatempo (nome irônico!) 

de Santo Amaro, em São Paulo, onde esteve para renovar sua carteira nacional de 

habilitação. No dia 28 de dezembro, a moça talvez tenha ido ao Mercado das Pulgas, à feira 

da Rue Mouffetard ou ao belo café da Rue Cler – passeios que ele próprio costumava fazer 

no período em que viveu em Paris, na década de 80 –, ao passo que o cronista amargou 

nove horas de espera em meio a uma multidão indignada com a política brasileira em geral. 

“Só isso d| uma ideia de como sua visão de mundo é fantasiosa, de como sua esperança é 

question|vel”, critica (HATOUM 2013:175).  
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A carta escrita por Mario de Andrade à Dina Dreyfuss, então esposa do antropólogo 

Claude Lévi-Strauss, propõe igualmente reflexões sobre o Brasil, embora de teor 

marcadamente existencialista. De volta à França para se curar de uma doença ocular, após 

três anos vivendo no Brasil, onde trabalhou como professora e pesquisadora ao mesmo 

tempo em que acompanhava Lévi-Strauss em suas expedições pelas aldeias indígenas, Dina 

escreveu a Mario uma carta, datada de 13 de julho de 1941, em que revela seu pessimismo 

com o futuro ante o recente bombardeio de Paris pelos nazistas.  

Por volta de 1942, ao passar a limpo o manuscrito d’O turista aprendiz, Mário de 

Andrade anexa às anotações da viagem que realizou em 1927 à Amazônia o rascunho de 

uma resposta àquela carta. O autor insere a carta ali como forma de enfatizar as impressões 

que expressa sobre os estrangeiros encontrados no caminho para Iquitos: Musset, Klein e 

Schaeffner. Sabemos que a destinat|ria é Dina Dreyfuss porque ele se refere a uma “amiga 

judia francesa comunista” e menciona a doença nos olhos que ela contraiu em campo no 

Brasil. Faz referências a Hitler e à condição dos operários franceses, assunto referente à 

década de 1940, e não à 1920, quando iniciava a escrita de O turista aprendiz. A carta é 

antecedida pelo seguinte trecho do diário de viagem: 

 

Dia 22 de julho — Fazer uma digress~o sobre a segurança ‘moral’ e 
consequentemente fisiológica com que agem Musset, Klein, e já o suíço Schaeffner 
na ida a Iquitos. Se sente que eles têm uma tradição multimilenar por detrás que os 
leva a agir ‘sem dar’ diante da irresoluç~o moral das meninas e da minha. Os 
próprios norte-americanos de Iquitos que segurança por terem uma ‘civilizaç~o’ 
por detr|s. Nós, é esta irresoluç~o, esta incapacidade, que uma ‘capacidade’ 
adotada, uma religi~o que seja, n~o evita. D’aí uma dor permanente, a infelicidade 
do acaso pela frente. (ANDRADE 1983:165) 

 

A dor provocada pela irresolução moral brasileira é contrastada com a dor política, 

relativa aos acontecimentos vividos naquele momento na Europa. A dor europeia, 

personificada por Dina Dreyfuss, é “desqualificada na sua profundidade como ‘dor téorica, 

social’, em contraste com uma ‘dor dos irreconcili|veis’, compreendida como menos 

passível de resoluç~o” (VALENTINI 2013:124).  

Nos textos de Hatoum e Mário de Andrade trava-se um embate com o “outro”, entre 

o brasileiro e o europeu. Há um sentimento de inferioridade que, em Mário de Andrade, 

mescla-se também a uma altivez quando ele enfatiza que os brasileiros s~o “muito velhos” 
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diante de um norte-americano, nacionalidade de um dos estrangeiros do navio. O escritor, 

ao passo que se condói, se ufana deste sentimento irreconcili|vel, “do indivíduo”, que 

jamais conseguir| ser sentido pelos europeus, com sua “dor teórica, social”. “Os vossos 

operários europeus? Eles não sofrem não, eles teorizam sobre o sofrimento. A dor, a imensa 

e sagrada dor do irreconciliável humano, sempre imaginei que ela viajara na primeira vela 

de Colombo e vive aqui.” (ANDRADE 1983:166) 

Hatoum, décadas mais tarde, parece colocar-se com a mesma altivez diante da amiga 

que, “talvez por ser jovem demais”, cultive tanta esperança. “Eu cultivo uma velha goiabeira 

no meu jardim diminuto”, diz, revelando com a met|fora toda precariedade de sua 

condição, que é também a condição de todos os brasileiros, a um só tempo material e 

existencial, colocando-se assim na mesma posiç~o “irreconcili|vel” de que fala Mário de 

Andrade.  

 

Língua nacional  

Essa relação problematizada pelos cronistas com o que é de fora, o estrangeiro 

“civilizado” em oposiç~o ao brasileiro atrasado, também surge para refletir sobre quest~o 

bem diversa, na crônica “O penúltimo afrancesado”, de Hatoum, em que a defesa da 

nacionalidade assemelha-se ao que faz Mário de Andrade em todo o seu projeto literário – 

incluindo, é claro, as crônicas. O narrador fala de um amigo esnobe, com quem anda às 

turras por estar sempre pensando em questões brasileiras, enquanto ele associa tudo o que 

vê a um romance francês. Após enveredar por questões literárias, relacionadas à influência 

que a literatura francesa exerceu sobre autores latino-americanos, a crônica é encerrada 

bem ao estilo marioandradiano:  

 

Meu amigo esnobe sonha com a inclusão da língua francesa na grade 
curricular do ensino público no Brasil. Ele ignora – ou finge ignorar – que 
muitos estudantes mal sabem ler e escrever no idioma vernáculo, e que o 
domínio deste é fundamental para a aprendizagem de uma língua 
estrangeira. Quando lhe disse que muitos brasileiros não sabiam a origem e 
o significado das palavras “ipanema” e “tietê”, ele me olhou com um ar 
pedante e disse: “Se você continuar assim, vai acabar como aquela criatura 
pancada... O biruta do Barreto”. 
“Biruta do Barreto?” 
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“Ele mesmo”, disse meu amigo. “Aquele sujeito louco, patético. Esqueci o 
nome dele.” 
Referia-se ao personagem Policarpo Quaresma. Tão transtornado, e tão 
brasileiro... (HATOUM 2013:213) 

 

A pesquisa da língua falada no Brasil percebida como diversa da língua de Portugal 

integra o projeto estético e ideológico de Mário de Andrade – e suas crônicas renovariam o 

gênero justamente por introduzir a coloquialidade da fala brasileira na escrita dos jornais. 

Escreve LOPEZ (apud ANDRADE 1976:30): 

 

Suas reflexões devem ser postas em contato com a produção jornalística, 
apressada e mesmo compulsória, onde estariam fundidas consciência da 
construção literária e intromissões despoliciadas do cotidiano. Sob esse ponto de 
vista, a crônica torna-se muito significativa, sobretudo se atentarmos para os 
aspectos sintáticos, léxicos e ortográficos renovadores com que se apresentava em 
um jornal onde, salvo nas paródias de Juó Bananare, a norma era obedecer à 
gramática.  

 

S~o questões que se apresentam inclusive como tem|tica das chamadas “crônicas 

críticas” de M|rio de Andrade, aquelas em que ele parte de um fato para, em seguida, dar 

início às suas argumentações sobre determinado assunto. No caso da crônica “Fala 

brasileira”, publicada no Diário Nacional em 25 de fevereiro de 1929, os artigos de 

Roquette Pinto e João Ribeiro sobre a língua, que haviam sido divulgados recentemente no 

mesmo jornal. A partir daí, Mário apresenta suas teorias sobre o assunto por meio de um 

diálogo em que se alternam argumentos e contra-argumentos sobre a existência ou não da 

língua brasileira. Ao final, afirma: 

 

O Brasil hoje é outra coisa que Portugal. E essa outra coisa possui necessariamente 
uma fala que exprime as outras coisas de que ele é feito. É a fala brasileira. Não a 
minha, que não passa duma tentativa individual – própria da minha aventura. Na 
fala brasileira escreveram Euclides, Machado de Assis, João Ribeiro, etc. E eu. 
(ANDRADE 1976:113) 

 
Mais de 90 anos depois, a defesa marioandradiana da existência de uma língua 

própria, brasileira, segue viva e atualíssima. É encampada em reflexões contemporâneas 

como a que faz Milton Hatoum em “Adeus aos corações que aguentaram o tranco”, crônica 

em que lamenta a perda do trema, do acento circunflexo, entre outras supressões 
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promovidas pela última reforma ortogr|fica da língua portuguesa. “Vou sentir falta da 

velha ortografia, uma falta nada nost|lgica, mas visual.” (HATOUM 2013:190) O autor do 

século 21 dá continuidade aos argumentos usados por Mário de Andrade em 1929 ao 

atentar o leitor para o fato de que “Machado de Assis j| n~o escrevia como Eça de Queirós; 

ali|s, j| n~o escrevia nem como seus contempor}neos do Brasil”. E prossegue:  

 

Para desespero dos editores e revisores, daqui a dez ou quinze anos haverá uma 
nova reforma ortográfica. Tomara que não padronizem a língua portuguesa, pois a 
uniformidade seria o fim da picada. O que enriquece nossa língua é justamente o 
conjunto de diferenças fonéticas e sintáticas da língua portuguesa falada e escrita 
em vários continentes. A riqueza de uma língua herdada pelos colonizadores reside 
também na sua inovação e maleabilidade. (HATOUM 2013:191) 

 

Crítica ao progresso  

 

A temática sobre o progresso/atraso brasileiro, recorrente na obra de Mário de 

Andrade, também frequenta os romances, contos e crônicas de Milton Hatoum. Na mesma 

crônica já analisada, “Carta a uma amiga francesa”, Hatoum refere-se à noção de progresso 

vigente como um “conto de fadas”, sinônimo apenas de consumo e cuja testemunha é o lixo 

acumulado nas ruas e nos rios de São Paulo. Para ele, não houve desenvolvimento social 

nos últimos anos, apenas acesso a um tipo de consumo sem cidadania, que se reflete na 

triste paisagem descrita em um dos parágrafos:  

 

Enquanto esperava o trem, dei uma olhada na paisagem. Vi um braço da represa de 
Guarapiranga que deságua no rio Pinheiros. À minha esquerda, favelas entre 
muralhas de prédios. Uma leve ondulação na água me fez sonhar com peixes 
prateados, mas eram garrafas de plástico que flutuavam nas margens do rio 
Pinheiros. Dezenas, talvez centenas de garrafas e outros dejetos brilhavam na 
superfície do rio agonizante.” (HATOUM 2013:175) 

 

Às caminhadas sem rumo por Paris, que ele relembra nostálgico, são contrapostas a 

sua ida ao Poupatempo do Santo Amaro, bairro que a amiga não percorreu em sua visita ao 

Brasil. “Você n~o andou por Santo Amaro, nem por bairros pobres e favelas, só conheceu 
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uma S~o Paulo que é promessa de uma cidade civilizada.” (HATOUM 2013:174) M|rio de 

Andrade, já na década de 20, descrevia os arredores da capital paulista como um espaço 

onde grassava a pobreza longe dos olhos de quem vivia nos bairros centrais. No conto 

inédito publicado somente em 1994, Balança, Trombeta e Battleship, as personagens 

Balança e Trombeta (inspiradas em suas acompanhantes na viagem etnográfica de 1927)  

Moravam onde podiam, onde acham no que morar, mas sempre nas barras da 
cidade. À medida que esta crescia, as duas eram enxotadas para limites novos, para 
ranchos abandonados de carvoeiros, pra restos de bilheterias de circos idos, pra 
tábuas ficadas de algum acampamento cigano. (ANDRADE 1994:27) 

As “barras da cidade” de S~o Paulo ou do Rio lembram os mocambos descritos por 

Mário nas crônicas escritas durante a viagem ao Nordeste, que tanto o incomodaram pela 

extrema penúria de seus habitantes. Em trecho de 12 de dezembro, escreve:  

 

Toda cidade grande possui gente que vive assim, chamada pela aventura, 
acostumada na desventura. Porém no Rio, na Paulicéia, se disfarçam morando nos 
cortiços invisíveis, nas casas de aparência clara... Recife é mais sincera, conta a 
tristura de tantos desiludidos, com uma força que me queima agora o prazer divino 
de rolar pela Boa Vista, na fresca do ventarão. (ANDRADE 1983:226) 

 
Claude Lévi-Strauss constatou o contraste entre progresso e subdesenvolvimento no 

período em que viveu no Brasil, seja como professor da Universidade de São Paulo ou como 

antropólogo que viajou pelo interior do país. Ao iniciar os relatos sobre suas viagens 

etnográficas em Tristes trópicos, menciona seu descontentamento como viajante, em um 

mundo transtornado por transformações aterradoras promovidas pela humanidade. 

Escreve que naquele momento, na década de 50, quando a Ásia inteira parece enfermiça e 

as favelas corroem a África, a pretensa evasão da viagem não consegue nada mais do que 

exibir as formas mais miseráveis da nossa existência histórica.  

 

Esta grande civilização ocidental, criadora das maravilhas de que desfrutamos, 
certamente não conseguiu produzi-las sem contrapartida. Como a sua obra mais 
famosa, amontoado onde se elaboram arquiteturas de uma complexidade 
desconhecida, a ordem, a harmonia do Ocidente exige a eliminação de uma massa 
extraordinária de produtos nocivos que hoje infectam a terra. O que nos mostrais 
em primeiro lugar, viagens, é nossa imundície atirada à face da humanidade. (LÉVI-
STRAUSS 1996:38) 
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Os dois polos do luxo e da miséria de que fala o antropólogo ao se recordar do 

período que passou na Índia, em 1950, entre mansões elegantes e habitações paupérrimas, 

são contrastados nas crônicas de Mário e Hatoum em suas indagações sobre a situação das 

cidades brasileiras. Arquiteto formado pela USP, o escritor manauara costuma criticar a 

falta de planejamento das metrópoles do país em contraposição à realidade de outros 

países vizinhos. É o caso da crônica “A beleza de Buenos Aires”, em que diante do 

cosmopolitismo e da civilidade que encontra em uma visita à capital portenha, indigna-se 

com a ganância dos governantes brasileiros, que entregaram as cidades com seus centros 

históricos ao apetite voraz das imobiliárias e construtoras e, assim, instauraram o caos:  

 

Um conjunto de fortalezas para ricos e inúmeras favelas para os pobres e os 
miseráveis. Entre esses extremos, a classe média paga caro para morar em edifícios 
horrorosos. E isso num país de arquitetos competentes e premiados, mas banidos 
profissionalmente, pois não puderam intervir no planejamento urbano e no projeto 
de edifícios. (HATOUM 2013:127) 

 

Os “edifícios horrorosos” de que fala Hatoum podem ser perfeitamente associados 

aos “aleijões medonhos” referidos por M|rio de Andrade em crônica publicada no Diário 

Nacional, em 26 de janeiro de 1929, e incluída nos originais de O turista aprendiz.  A partir 

da discussão sobre a destruição ou conservação da Sé, em Salvador, o cronista inicia uma 

discussão sobre a manutenção ou não das tradições. Modernista que, no entanto, nunca 

negou as tradições brasileiras, como faz questão de enfatizar na crônica, para ele, no 

entanto, h| “tradições e tradições”. Algumas delas, prejudiciais e ridículas como a “carroça” 

do Rei da Inglaterra, são tradições imóveis que, diferentemente da cantiga, da dança e da 

poesia populares, não evoluem por si mesmas.  

 

A tolice b|sica da arquitetura ‘neo-colonial’ est| nisso: pegaram, a maioria, nas 
formas decorativas coloniais, reduziram elas a fórmulas, que ajuntaram 
rastacueramente, dentro do espírito de arrivismo, que domina as partes 
progressistas do país. O resultado foi 89 por cento das feitas aleijões medonhos. 
(ANDRADE 1976:254) 

 

Conclusões  
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Cada um a seu tempo, os escritores Mário de Andrade e Milton Hatoum se 

aproveitaram das especificidades do gênero crônica para tratar de questões relativas ao 

Brasil sob uma ótica pessoal. Suas crônicas, publicadas em jornais de circulação nacional, 

não raro discutem problemas como a miséria e a desigualdade social, a corrupção e a falta 

de planejamento urbano e questões culturais como a língua, a música e a literatura. Mas 

fazem isso bem ao modo da crônica, gênero híbrido de jornalismo e literatura que não é 

nem uma coisa nem outra, funda-se justamente nesse espaço original que se abre entre os 

dois discursos.  

Sem ser matéria jornalística tradicional, a crônica não tem compromisso com a 

informação. Os fatos são o pretexto a partir dos quais o cronista dá vazão aos sentimentos e 

entra no domínio da ficção. A associação de ideias, o jogo de palavras e de conceitos, as 

contraposições misturam o real e o imaginário como forma de dar realce ao primeiro. E, se 

em boa parte das crônicas escolhidas para este trabalho, há predomínio da função 

referencial sobre a poética, esta última, no entanto, nunca é excluída. Podem ser 

consideradas o que M|rio denominou de “crônicas críticas”, ao separar seu conjunto de 

textos mais próximos ao artigo, que versam sobre crítica literária, música, língua, política, 

estética, entre outros temas, já que destoam de outras crônicas que ele brinca serem mais 

“levianas”, em flerte explícito com a literatura. Mas justo essas crônicas mais sérias, mais 

próximas da realidade, é que abordam importantes aspectos do ideário de Mário de 

Andrade, tocando pontos de interesse do Modernismo.  

O mesmo pode ser dito das crônicas de Milton Hatoum escolhidas em meio a outros 

textos mais embebidos pela ficção ou pela memória. São crônicas que transmitem ao leitor 

toda a indignação, a raiva e a desesperança do cronista em relação aos problemas do país. 

Mas, que não são meros desabafos, já que comunicam justamente pela carga literária da 

escrita. Como nas crônicas de Mário de Andrade, os textos de Hatoum fazem uso do humor, 

da metáfora, do diálogo, entre outros recursos narrativos; se apropriam do discurso do 

di|rio pessoal ou epistolar, fingem falar de um “amigo” para contrapor {s ideias alheias {s 

suas próprias. As crônicas destes autores, embora publicadas em períodos bem distintos, 

comunicam-se, pela continuidade não-premeditada que Hatoum dá nos dias de hoje a 
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discussões propostas por Mário de Andrade nas décadas de 20 e 30, mas também pela 

semelhança nos modos como estas questões são propostas.     
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A ironia de um turista aprendiz 

 

Caroline Aparecida de Vargas 

 

Em O turista aprendiz, Mário de Andrade (1893-1945), nos informa sobre suas duas 

 viagens para o Norte e Nordeste do Brasil, que ocorrem entre os anos de 1927 e 1929. 

 Nosso foco nesse trabalho será a reflexão sobre a forma irônica como Mário narra a sua 

primeira viagem em alguns momentos. As observações sobre tribos fictícias, como os 

Pacaás Novos e os índios Do-Mi-Sol, além de um episódio em que Mário vê-se perdido na 

floresta com alguns companheiros de viagem, serão nossos objetos de estudo 

preferencialmente. Nossa suposição inicial é a de que o uso da ironia nos momentos que 

estudaremos mais detidamente são uma saída para a inexperiência antropológica e 

etnográfica de Mário de Andrade. Além disso, a ironia é uma possível forma de contornar a 

melancolia que atinge um antropólogo como Claude Levi-Strauss (1908-2009).  

Comecemos portanto tentando compreender como Levi-Strauss lida com as 

dificuldades que encontra em sua expedição pelo Brasil. Tristes Trópicos (1955) é uma obra 

que trata das primeiras experiências do pesquisador francês em terras brasileiras, de sua 

formação como antropólogo e ainda que brevemente, de uma viagem feita à Ìndia e ao 

Paquistão. Um sentimento que perpassa por toda a obra é uma certa impotência a que Levi-

Strauss se refere quando discorre sobre a tarefa do antropólogo e etnógrafo. O que 

podemos depreender de suas reflexões é que ele carrega uma culpa por invadir, ainda que 

de forma consensual, a cultura alheia, mesclada com um dever que tem como pesquisador: 

documentar culturas em vias de extinção.  

O alcance de seu trabalho também é questionado logo no ínicio de seu livro, quando 

afirma que falar sobre as viagens feitas tornou-se mais interessante para o ego dos 

pesquisadores do que a própria viagem ou seus frutos em termos de pesquisa realmente 

relevantes. Não somente o valor de seu trabalho como pesquisador é questionado, mas 

também a própria pesquisa em si, sua validade e viabilidade. No capítulo XXIV, intitulado O 

mundo perdido, o antropólogo narra suas dificuldades para reconstruir o caminho que a 
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história tomou para que as tribos que analisa chegassem ao ponto em que as encontrou. 

Sobre esse trabalho ele nos diz o seguinte:  

 

A dimensão dos problemas é tal, as pistas de que dispomos tão frágeis e tênues, o 
passado – em pedaços imensos – tão irrevogavelmente aniquilado, a base de 
nossas especulações tão precária, que o menor reconhecimento de terreno põe o 
investigador num estado instável em que se sente disputado pela mais humilde 
resignação e as mais loucas ambições: ele sabe que o essencial está perdido e que 
todos os seus esforços se reduzirão a raspar a superfície. Entretanto, não se 
encontrará, acaso, um índice, miraculosamente preservado, de onde surgirá a luz? 
Nada é possível e tudo é possível, pois. A noite em que tateamos é obscura demais 
para que ousemos afirmar qualquer coisa a seu propósito: nem mesmo que esteja 
destinada a durar. (LEVI-STRAUSS, 1957, p. 273) 

 

É perceptível a desilusão em que se encontra Levi-Strauss ao perceber que não é 

possível reconstituir o passado dos povos que estuda. Mesmo que realize todos os esforços, 

que busque em todas as fontes informações sobre seu objeto de estudo, sente-se ainda na 

superfície do conhecimento.  Como é um especialista, que certamente esperava muito mais 

do empreendimento que é uma viagem como a que realiza pelo interior do Brasil, ele cai 

em uma espécie de melancolia, que só não é completa, porque continua pesquisando e 

buscando o conhecimento em seu trabalho de campo com diferentes tribos brasileiras.  

A impossibilidade de obter todo o saber necessário para o estudo antropológico dos 

povos que encontra não o imobiliza, porém ele não pode deixar de recorrentemente se 

contaminar dessa forma de tristeza científica. Reconhece-se sempre como o estrangeiro, 

que observa as tribos sem ter conseguido compreender seu passado inteiramente, e como 

alguém que pode ser considerado um fator de destruição e de resgate simultaneamente.  

A sua desilusão percorre ainda um outro tema, a falta de compreensão por parte dos 

brasileiros, que não se esforçam para manter vivas as culturas autóctones. O que sugere 

Levi-Strauss, segundo uma impressão que temos da leitura de toda a narrativa de Tristes 

Trópicos, é que deveríamos nos inspirar na cultura já existente dos índios para encontrar a 

solução de nossos problemas. A destruição do já existente, por considerado primitivo e não 

condizente com um desejo de modernização do país, para a contrução baseada na cópia do 

estrangeiro, é para ele abominável. Um exemplo pode ser a cidade de Goiânia, que inteira 

planejada, toda artificial, é objeto de suas críticas.   
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O reconhecimento de sua impotência enquanto pesquisador e a tristeza com que 

observa a desvalorização da cultura indígena, formam uma auto-crítica em que Levi-

Strauss mostra-se sempre muito consciente de suas limitações e de seu lugar enquanto 

antropólogo e etnógrafo.  

Mário de Andrade pode ser considerado um ávido pesquisador da cultura popular, 

porém não apresenta formação científica na área em que atua. Logo, a mesma melancolia 

em que cai Levi-Strauss poderia acometer o escritor paulistano. Há algumas lamentações 

ao longo do livro, já que fica claro que Mário desejava, assim como o etnógrafo francês, 

encontrar a cultura autóctone mais bem preservada. Mas se não é possível encontrar uma 

tribo que manteve sua cultura o mais próximo do intacto, não há problema. Cria-se uma 

tribo. Elimina-se a maior parte dos problemas reais que um antropólogo encontraria em 

sua pesquisa, como a dificuldade em travar relações com os índios por exemplo. Em O 

turista aprendiz, Mário nos conta como foi seu encontro com uma tribo curiosa, a dos 

Pacaás Novos, que logo percebemos se tratar de uma tribo fictícia. Em seu primeiro contato 

com os Pacaás, o narrador percebe que eles se vestem de forma bastante estranha, nus do 

pescoço para baixo, mas sempre cobrindo o rosto, menos os olhos. Isso é necessário porque 

a fala é terminantemente proibida entre os índios. Não somente a fala, mas todas as 

atividades que precisam ser feitas com a boca. Mas esses índios não tem nenhum pudor 

quando o assunto é a evacuação. Eles fazem suas necessidades onde bem entendem, sem 

nenhuma vergonha ou censura. Desconfortável por conta do cheiro ruim que sente, o 

narrador nos diz o seguinte:  

 

Eu estava espantado, na contemplação de semelhante vestimenta, quando, por 
causa do sol, senti cócegas no nariz desesperado com o cheiro e soltei um 
colarzinho de espirros, pra que fui fazer semelhante coisa! As mulheres se 
retiraram fugindo pro fundo das casas, fazendo imensos gestos com as pernas, que 
depois soube serem gestos de muita reprovação. Os machos porém, e a 
curuminzada, principiaram movendo os ombros e as barrigas com tamanha 
expressão, que mesmo sem ajuda do intérprete percebi que tinham caído na risada. 
Porém nem um som se estutava. Riam com os ombros, com a barriga e com as 
pernas. Alías, os gestos que faziam, principalmente com as as pernas e os 
movimentadíssimos dedos dos pés eram tão expressivos em pontapés e 
contorsões, repito, de uma variedade inexaurível, que eu, bastante versado em 
línguas, falando o alemão, o inglês, o latim e o russo com desenvoltura, além dos 
meus regulares conhecimentos de francês, tupi, português e outras falas, logo me 
familiarizei com o idioma dos Pacaás e entendi muito do que estavam pensando e 
se comunicando. (ANDRADE, 1976, p. 91) 
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A prática da tribo é risível, beirando o non-sense. Essa narrativa excessivamente 

exótica pode ser interpretada como uma forma de parodiar o trabalho dos antropólogos. 

Todas as características bizarras desse povo são levadas muito a sério pelo Mário-

etnógrafo, e ele assim ri de si mesmo e de sua pretensão, a de ser uma espécie de 

explorador do desconhecido brasileiro. Su observação é bem mais rápida e superficial que 

a de um especialista, e ele, a partir de seu conhecimento linguístico, de alguma forma que 

não concebemos e que não parece-nos plausível, e por isso torna-se engraçada, 

compreende a linguagem dos Pacaás. Ele afirma inclusive, que sabe menos português que 

alémão, inglês e latim. Aproveita-se do episódio-piada com os índios para tocar em um 

tema que o interessa muito: uma língua brasileira, livre da opressão da norma culta, na 

época muito ligada ainda á língua falada em Portugal. Há também nesse trecho um olhar 

irônico que Mário lança à sociedade paulistana em que vive. Os Pacaás não podem falar ou 

comer em público mas fazem duas necessidades fisiológicas ao ar livre. O contrário 

acontece na sociedade em que vivemos e Mário mostra-se incomodado com a forma que a 

censura toma nas diferentes culturas. Há atitudes graves que não são censuradas pela 

sociedade e outras que não fazem mal a ninguém e são mal-vistas, ao ponto de serem 

tomadas apenas em segredo. Talvez pudéssemos pensar mesmo na censura que a 

sociedade faz com aquele que fala de forma divergente do padrão da língua culta 

portuguesa, não há uma referência objetiva a isso no texto, mas podemos sugerí-la tendo 

como base o projeto linguístico de Mário.  

A comparação que ele faz da nossa sociedade e da que diz encontrar fica mais 

evidente no trecho que segue: 

 

Deixei de contar muita coisa: que é severíssima entre eles a noção da virgindade 
(orelha); que aceitam a poligamia e o forte marubixaba deles tinha setenta cunhãs 
de fala, etc. Talvez conte outro dia. Sei é que vivem felizes. São muito ativos, e 
suficientemente porcos pelo nosso ponto-de-vista da porcaria, muito mansos e 
caroáveis, embora essa mania de falar com pontapés me tenha deixado a perna 
bem azul. (ANDRADE, 1976, p. 92) 
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A noção de virgindade entre os Pacáas é tão severa como imaginamos que era na 

época de Mário na sociedade paulistana. Porém ela é vista de outra forma, já que a 

corrupção das jovens se dá pela orelha. Pensar que a perdição de alguém aos olhos de sua 

ssociedade esteja relacionada diretamente a fala é bastante interessante. De fato, o que 

falamos e ouvimos pode nos comprometer facilmente, compromete-nos, na verdade, muito 

mais que um ato sexual executado pela primeira vez fora da instuição do casamento. 

Porém, para a nossa sociedade dita 'civilizada' em comparação com os 'primitivos', a 

importância que se dá a algo visivelmente menos importante é criticada por Mário. O 

resultado da expedição não é nenhum relatório capaz de modificar as concepções sobre 

linguagem humana ou antropologia. Ele traz apenas a perna azul, machucada pelas 

palavras dos curumins.   

Percebemos que Mário deseja falar sobre determinados assuntos, de fato 

antropológicos. Ele pretende realmente estudar e refletir sobre nossa cultura. Mas não 

encontra nenhuma tribo para estabelecer um contato inaugural e mesmo se isso ocorresse, 

ele parece saber que não tem conhecimento suficiente das noções de etnográfia necessárias 

para tal aproximação. A saída é bastante interessante: cria-se uma tribo que sirva aos seus 

interesses, que permita que ele discorra sobre aquilo que o interessa. Não há nenhum sinal 

de que ele se sinta incomodado com a sua limitação, ou com a falta de acontecimentos 

maravilhosos em sua viagem. Isso só é possível pelo uso da ficção e da auto-ironia. Mário ri 

de si mesmo, de sua viagem, de suas pretensões como pesquisador sério, da pesquisa séria 

em si. Não tem necessidade portanto de mostrar um resultado expressivo de suas 

explorações, o que encontrar e documentar é lucro. E a verdade é que a partir de suas 

viagens Mário compõe contos sobre o interior do país e sua cultura e estudos sobre a 

música encontrada nessas culturas. É um grande lucro.  

Outro episódio é o seu encontro com a tribo dos Do-Mi-Sol. Trata-se de um outro 

povo também ficcional, que Mário cria reconhecidamente para fazer troça com certas 

convenções. O diário do suposto convívio com os índios percorre trechos entre as páginas 

127 à 164. o que nos parece é que ele pretende criar um diário de observação, em que 

anota todas as cacacterísticas da cultura com que se depara. Afirma ele inicialmente: 
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Eu creio que com os tais índios que encontrei e têm moral distinta da nossa, posso 
fazer uma monografia humorística, sátira às explorações científicas, à etnografia e 
também social. Seria a tribo dos Do-Mi-Sol. Será talvez mais rico de invenções 
humorísticas, dizer que eles, em vez de falarem com os pés e as pernas, como os 
que vi, no período pré-histórico da separação do som, em som verbal com palavras 
compreensíveis e som musical inarticulado e sem sentido intelectual, fizeram o 
contrário: deram sentido intelectual aos sons musicais e valor meramente estéticos 
aos sons articulados e palavras. O nome da tribo, por exemplo, eram os dois 
intervalos ascendentes, que em nosso sistema musical, chamamos Do-Mi-Sol. 
(ANDRADE, 1976, p. 127) 

 

Ele não assume abertamente a ficcionalidade dessa tribo, mas afirma que usará seu 

contato com ela para ridicularizar o trabalho antropológico, por exemplo. E fará isso ao 

descrever a tribo a partir de sua linguagem, que é cantada, da sua divisão do trabalho, 

baseada na injustiça, na sua filosofia da imobilidade. A comparação com a tribo anterior 

que ele 'visitou' dá ao relato um ar mais próximo do científico. Ele consegue, 

diferentemente de Levi-Strauss, estabelecer o passado da tribo, porque como ficcionista 

pode simplesmente criá-lo, sem nenhuma obrigatoriedade em ser fiel aos fatos ocorridos 

ao longo da viagem. Ao usar essas categorias comuns aos estudos antropológicos e ao 

ridicularizá-las, Mário livra-se da necessidade de apresentar uma narrativa, minimamente 

que seja, fundada em algum conhecimento antropológico e etnográfico. Além disso, como 

ele mesmo expõe, deseja fazer uma sátira social.  

Essa sátira se compõe da descrição, por exemplo, da origem dos Do-Mi-Sol. Muito 

parecidos com Macunaíma, que sempre repetia seu "Ai que preguiça!", esses índios seriam 

descendentes do bicho preguiça. A lenda que conta o aparecimento dos índios dessa tribo 

afirma que houve uma grande briga entre preguiças e guaribas. Mário questiona uma briga 

de grandes proporções protagonizadas por preguiças, que, devido ao seu aspecto lento, não 

poderiam brigar com tanta efusividade. Mas esse parece ser um pensamento daquele que 

não conhece a tribo e sua cultura, um pensamento que vem junto com o explorador e que 

na verdade ele trouxe da sua sociedade. Com a devida investigação, o narrador descobre 

que: 

 

A verdade é que corre muito exagero a respeito da preguiça dos preguiças, é 
calúnia. Existem até preguiças apressadíssimos. O que dá-se realmente entre esses 
animais sagrados é um conhecimento muito mais íntimo da vida e da relatividade 
da afobação. Por isso que eles são tão vagarentos. Entre os exegetas do-mi-solenses 
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apenas uma dúvida pairava. Uns, a minoria, pertencentes à escola dos animalistas, 
julgavam que a lentidão dos preguiças derivava destes animais edificarem com o 
pensamento voltado para o futuro, só cuidando, menos de si, que dos filhos e da 
raça. Já os da escola "totêmica", afirmavam que não era nada disso. (ANDRADE, 
1976, p. 161-162) 

 

Após ouvir a tribo e se livrar de seu pré-julgamento, Mário concorda com os 

totemistas e diz que na verdade os preguiças tem total conhecimento de seus movimentos e 

que isso dá a elas grande prazer. Assim, ele mesmo se comporta, segundo narra, como um 

preguiça e fica satisfeitíssimo. Podemos observar a forma irônica como ele trata as 

questões filosóficas ligadas ao estudo antropológico. E caso transfiramos essas discussões 

da tribo para a sociedade de onde Mário veio, podemos pensar que ele também ridiculariza 

o estudo filosófico levado muito a sério, que pode na verdade se transformar em discussões 

esvaziadas de sentido.  

Quando ele elogia a forma de vida baseada no preguiça pode estar condenando uma 

sociedade que leva a sério de mais seus índices de produtividade. E ainda além, podemos 

pensar que ele questiona a prórpia ideia do que é uma atividade relevante ou não. Temas 

com  que provavelmente se deparava, se lembrarmos que Mário fazia parte da alta 

sociedade paulistana, porém como escritor não poderia ser reconhecido da mesma forma 

que um industrial. A viagem que ele empreende pelo Norte do país é paga por Dona Olívia, 

uma mulher rica que faz o papel de mecenas de Mário, pelo menos nesse momento. 

Podemos dizer que o escritor era um homem da cidade, porém que não contava com todas 

as regalias que alguem proveniente de uma família quatrocentona de São Paulo teria na 

época.  

Mário sabe que não é um desbravador das selvas, reconhece seus costumes 

citadinos e sua inabilidade para lidar com o ambiente em que se encontra. No último 

episódio que analisaremos, que é também um outro exemplo de ficção auto-irônica, Mário 

está perdido na floresta com as duas moças que o acompanham na viagem, apelidadas uma 

de Balança, a outra de Trombeta, e com mais dois rapazes, um francês e um alemão. A cena, 

que também chega ao ponto de ser bizarra, mostra o grupo com muita fome depois de ter 

passado algum tempo tentando buscar o caminho de volta. Afirma o narrador: 
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(...) o melhor era primeiro a gente comer alguma coisa, alguma fruta silvestre, ou 
desenterrar alguma raiz de mandioca e assá-la. Este alvitre logo nos deixou em 
condição de muita fome e resolvemos logo procurar o maior mandiocão que 
houvesse por ali, que pudesse de-fato matar a nossa fome. E todos principiamos 
procurando a árvore da mandioca, mas no fim de uns seis minutos, com a exceção 
do francês Musset que não estava procurando coisíssima nenhuma, reparei que 
todos andávamos de mãos dadas, quando um mudava um passo, os outros 
mudavam também, todos nos entreolhando,em vez de olhar as árvores. Me veio 
uma luz: 
- Quem conhece a árvore da mandioca? 
Era mesmo o que eu supunha: gente da cidade, fazendeirinhas chiques, ninguém 
não conhecia a árvore da mandioca ali. (ANDRADE, 1976, p. 173-174) 

 

Mas nem mesmo Mário conhece a árvore. Algumas linhas depois ele diz que viu uma 

árvore com três metros de diâmetro e se colocou a cavar para encontrar suas raízes, as 

supostas mandiocas. A árvore de mandioca, descobrimos isso com uma pequena busca na 

internet, já que também pertencemos à cidade, é pequena e tem o tronco bastante fino. O 

desconhecimento do grupo pode ser até que perdoado, pensando que ninguém que compra 

a mandioca já pronta para comer tem a obrigação de conhecê-la in natura. Porém o que nos 

chama a atenção é que Mário chama as meninas de 'fazendeirinhas chiques', mas ele 

também se coloca como um fazendeirinho chique, letrado e dominador da alta cultura.  

Eles desejam fritar a mandioca, já que a adoravam feita desse modo. Pensaram em 

descascá-las com alfinetes presos nas roupas das meninas. O ridículo e a falta de noção dos 

cosmopolitas não tem limites. É notável a auto-crítica que Mário faz nesse momento. Afinal, 

o que poderíamos esperar de um literato morador de São Paulo e de sua expedição ao 

Norte do país acompanhado de três mulheres ricas? Certamente que ele é apenas um 

aprendiz, porém a partir da auto-crítica não podemos cobrar muito dele, afinal ele mostra-

se bastante consciente de suas limitações. As limitações dele e de Levi-Straus teriam 

alguma semelhança? E de que forma os dois resolvem isso? 

O que podemos pensar é que as limitações de Levi-Strauss são mais incontornáveis 

que as de Mário de Andrade. Tristes trópicos não é exatamente um livro sobre antropologia 

e etnografia puras, não é uma obra puramente científica. Há ali também as impressões e 

desejos pessoais de Claude. Porém ele não é ficcionista, não se permite criar situações para 

elaborar suas teorias. Há um limite em seu relato, ele não pode ser ficcional exatamente, 
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pode apenas relativizar as observações etnográficas, porque há um ponto de vista mais 

pessoal do que haveria um trabalho científico.  

Já Mário pode ficcionalizar à vontade. Mesmo que a viagem tenha ocorrido de fato, 

que as fotos tiradas pelo escritor componham o relato, no momento em que o nome de 

Mário é impresso na capa do volume nós não fazemos tanta questão, ou não exigimos que 

ele se atenha somente a fatos reais e verificáveis. Além do nome do escritor, que já nos 

predispõe para a aceitação da ficção e da compreensão do papel que ela tem na obra, Mário 

em nenhum momento tenta nos convencer de que aquela narrativa terá um caráter apenas 

de pesquisa científica.  

Então já que não é possível fazer um trabalho etnográfico, seja porque o escritor não 

tem os conhecimentos necessários, e mesmo se tivesse, como já adianta Levi-Strauss, o 

contato com as tribos pode não trazer as informações em seu estado puro, seja porque 

Mário não consegue o entrosamento necessário para a realização da empreitada, o 

paulistano inventa.  

E o uso da ironia tem seu papel nessa miscelânia criada por Mário entre relato de 

viagem e suposto trabalho etnográfico.  

Georges Minois (1946 -) escreve em seu História do riso e do escárnio, publicado em 

2002: 

 

Como escreve Georges Bataille, 'só o humor responde todas as vezes à questão 
suprema sobre a vida humana', e sem ele os sofrimentos do século (XX) seriam 
ainda mais insuportáveis. Para exorcizar as angústias do homem moderno, o 
humor fez maravilhas; ele salvou muitos do desespero. (...) A dimensão do humor 
como defesa coletiva aparece, especialmente, nos humores profissionais, reações 
de autoderrisão de um grupo, que tem por finalidade marcar sua originalidade, sua 
diferença, reforçar o espírito corporativo vacinando-se pelo riso contra os próprios 
defeitos. (MINOIS, 2003, p. 558-559) 

 

A ironia que Mário constrói nos episódios ficctícios aqui analisados pode ser mais 

bem compreendida se nos detivermos nas palavras de Minois. É uma forma de exorcizar o 

quase desespero de Levi-Strauss com relação ao alcance dos estudos etnográficos no Brasil 

do início do século XX.  

A ironia serve ainda para questionar a seriedade dos estudos etnográficos, seus 

objetivos, seus resultados concretos. Mário faz um trabalho antropológico justamente no 
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momento em que se ri dele. Ao aproximar as características da sociedade em que vivia e ao 

criar uma paródia dessa sociedade em forma de etnografia, o escritor acaba por fazer um, 

ainda que breve, estudo sobre a sua cultura.  

O riso é a forma mais fácil que Mário tem para se aproximar de uma análise 

minimamente antropológica, e é assim que ele procede. Para falar de coisas sérias e 

importantes sem que elas pareçam sérias e importantes é que a ironia é construída 

prioritariamente. Ao mesmo tempo ele consegue fazer com que o leitor perceba a segunda 

camada de sentido, a sociedade paulistana de sua época, mas defende-se, porque caso o 

leitor o acuse de qualquer coisa, inaptidão para a antropologia ou falta de fidelidade aos 

fatos, Mário pode afirmar que tudo é apenas ficção. Não guarda portanto nenhuma 

semelhança com a realidade, quando a verdade é que a ligação entre ela e a ficção é intensa.  

A criação de falsas tribos pode nos levar a pensar em nosso hábito de ficcionalizar a 

vida alheia, aquela que julgamos distante da nossa. As nossas impressões sobre as tribos 

indígenas podem ser todas ficcionais, baseadas no senso-comum. O que seria pois o senso-

comum se não uma ficção? Um boato repetido várias vezes e tido como verdade por mero 

costume.  

Mas Mário não parece criar essas tribos compartilhando e reproduzindo 

preconceitos. Ele parece nos dizer: a verdade das coisas pode estar aqui nessas tribos de 

que todos estão rindo! O humor pode nos fazer também perceber o quanto rir do outro é 

fácil mas que sem perceber estamos rindo do quanto somos ridículos e nem estamos 

percebendo. A ironia de Mário é clara. Mas o quanto nós leitores conseguimos nos ver em 

suas críticas? Podemos dizer que a crítica é à sociedade paulistana do início do século XX. 

Mas a proximidade em que nos achamos da época de Mário além da possibilidade de 

encontrar os mesmos objetos que foram alvos da crítica dele ainda hoje, deve nos ajudar a 

lembrar de que as observações ácidas são dirigidas também a nós. 

A conclusão a que chegamos ao final de nossa análise é de que os episódios bizarros 

que Mário cria para fazer suas análises etnográficas ou suas observações sobre a inaptidão 

dos cosmopolitas na floresta podem parecer bobos ou beirando o non-sense. Podemos 

pensar que ele não precisaria ser indireto em suas críticas, poderia ter dito tudo às claras. 

Não precisava criar situações que às vezes nos parecem nem não engraçadas mas sim 
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inusitadas, ou até mesmo de mau gosto. Mas talvez seja mesmo o choque que tomamos ao 

ler tamanha bizarrice que nos faça pensar sobre o assunto.  

O estranhamento que temos ao conhecer essas tribos ficctícias talvez seja o mesmo 

que teríamos ao encontrar uma tribo que ainda não teve contato com o que é característico 

de nossa sociedade. É fato que as tribos de Mário são bastante cosmopolitas, não são tão 

distintas do que conhecemos. Na impossibilidade de criar algo totalmente original, talvez 

porque o contato com uma cultura autóctone preservada seja impossível, Mário inverte 

características de nossa cultura. Assim, mesmo perante o absurdo de suas tribos, nos 

reconhecemos.  
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Emilia Pardo Bazán: entre o mito e a ciência 

 

Pedro Filipe de Lima 

 

Introdução 

Emilia Pardo Bazán foi a responsável pela inserção do movimento naturalista na 

Espanha, com seu livro La cuestión palpitante, de 1883 (LOURENÇO, 2005). Filha de nobres 

galegos, viajou por outros países europeus e pôde ter um grande contato com a literatura 

da época num geral, conhecendo as obras de autores como Victor Hugo e Emile Zola. 

O presente trabalho analisará como em um de seus contos, Un destripador de antaño, 

publicado originalmente em 1890 na revista espanhola La España Moderna, o naturalismo 

e o goticismo, movimentos literários vistos como antagônicos pela tradição acadêmica, se 

encontram através da superstição. A análise será respaldada através de textos teóricos e 

acadêmicos sobre ambas as escolas literárias. 

A superstição está presente em todo o conto. No primeiro parágrafo, o narrador 

anuncia que a história conterá tal elemento em seu teor, conforme apontado por BAZÁN 

(2006: 01): 

 

A lenda do destripador de antaño, assassino meio sábio e meio bruxo é muito antiga 
em minha terra. […] Mais tarde, o clamor dos jornais e o p}nico vil da ignorante 
multidão fazem surgir de novo em minhas fantasias o conto, trágico e ridículo 
como o Quasímodo, o corcunda, com tudo o que desfigura o terror cego e a 
superstição infame. (grifo e tradução nossa) 

 

Mais adiante, o narrador, o qual pode ser identificado como “autor onisciente 

intruso” de acordo com a tipologia de Friedman sobre foco narrativo (FRIEDMAN, 2002), 

comenta sobre a postura das pessoas da Galícia, região em que a história se passa, diante da 

Santa Hermínia, cuja estátua foi trazida de terras estrangeiras por um rico industrial local. 

BAZÁN (2005: 01) nos diz que: 

 

Para eles, a Santa não era figura de cera, senão o mesmo corpo incorruptível [..] 
Pouco importava aos devotos montanheses o como ou o quando da Santa: 
veneravam nela a Inocência e o Martírio, o heroísmo da debilidade, coisa sublime. 
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Pelos dois trechos supracitados, podemos inferir que os personagens da história são 

supersticiosos porque estão inseridos num ambiente que assim o é: a influência dele é 

decisiva para que a trama tenha o seu desfecho e se desenrole da maneira algo apresentada 

— uma clara tendência ao determinismo, ideia presente em todo o naturalismo (CARONI, 

1995). É possível perceber, também, que o povo como coletivo também é importante na 

história, pois o narrador se mostra interessado em falar dele na condição de personagem 

agente na trama.  

 

Minia e Pepona: figuras centrais na história 

 

O conto, dividido em prólogo e outras quatro partes, narra a história de Minia, uma 

jovem que vivia com os tios e primos na Galícia, região norte da Espanha. A família 

trabalhava num moinho alugado e Minia era famosa no local em que residiam por possuir 

uma notável semelhança física com a Santa Herminia, figura popular na Galícia.  

Um dia Pepona, sua tia, vai com Jacoba, uma amiga, comprar um unguento para o seu 

marido, o qual se encontra com uma forte pneumonia. Após saírem do estabelecimento do 

farmacêutico — descrito no conto como sendo um local misterioso e sombrio — Jacoba diz 

sentir uma certa culpa ao adquirir o produto, pois ouviu falar na aldeia em que viviam que 

o proprietário do lugar era o destripador de antaño, figura folclórica na Espanha que usava 

as gorduras contidas no corpo de moças virgens para fabricar unguentos e cremes. A 

camponesa, que não gostava de Minia e sabendo que sua família se encontrava em más 

condições financeiras, decide oferecer a sobrinha ao homem em troca de dinheiro. 

Na terceira parte do conto, don Custodio, dono da propriedade, é apresentado ao 

leitor como um inocente farmacêutico e intelectual de índole honesta e bem-intencionada. 

Um dia, ao receber a visita de Lucas Llorente, amigo de longa data, ele lhe conta em choque 

que uma moradora da região – Pepona – veio lhe oferecer a sobrinha em troca de uma 

grande quantia de dinheiro, alegando saber que esse era o seu principal ingrediente. Don 

Custodio teve dificuldades em explicar a verdade a mulher, chegando a pensar em expulsá-

la com pauladas de seu estabelecimento. Llorente então lhe diz que o amigo deveria ter dito 
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que só aceitaria a menina caso estivesse viva e, assim que a garota estivesse em seu poder, 

poderia acionar a justiça local para que providências fossem tomadas. O farmacêutico, 

empolgado com a ideia, decide procurar a garota. No caminho para o povoado, no entanto, 

encontra o corpo de uma menina, já morta, com uma imensa abertura no pescoço e um 

pedaço de pano cobrindo entranhas de seu corpo caídas em meio ao mato – pouco depois 

don Custodio descobre que aquela era a jovem em questão.  

Minia e Pepona são portanto as protagonistas de Un destripador de antaño: a trama 

gira principalmente em torno delas, ainda que o farmacêutico possua um grau de 

importância maior no final da história. A análise de como a superstição se manifesta na 

trama deve se focar em ambas, tia e sobrinha. 

 

Minia e a Santa  

Conforme já mencionado, Minia era famosa por ter uma grande semelhança com a 

Santa Herminia. Descrita como sendo uma garota “com doze ou treze anos”, ia { igreja local 

e também era devota da padroeira. Durante as festas anuais em sua homenagem, Minia 

sempre se ajoelhava diante de seu altar e rezava. Possuía uma postura para com ela 

semelhante à dos demais moradores: uma devoção incondicional.  

Minia vivia com os tios pois os pais haviam morrido quando ela era ainda um bebê. 

Os demais camponeses se compadeciam de sua situação: os tios a faziam trabalhar mais do 

que os seus filhos genuínos, sempre lhe davam as roupas mais velhas e gastas para vestir e 

a comida que ninguém mais queria comer. Quando a situação financeira da família começou 

a se agravar, Juan Ramón, seu tio, passou a embriagar-se e sempre que chegava em casa 

bêbado lhe espancava. Um dia, quando ele e a tia brigavam enquanto a garota tentava 

dormir, Minia rezou para a Santa pedindo que a levasse consigo. Nesse instante o conto 

relata que ela possuiu uma visão sobrenatural: os tios mortos em sua cama de casal e, 

próximo a eles, a própria santa, descrita de forma imponente e grandiosa. Minia leu os seus 

l|bios, que diziam “Vês? Os mato!”. Logo em seguida, ela ouve o canto do galo, sinal de que 

amanhecia e tudo não passara de um sonho. 
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Mais adiante, no dia em que Pepona vai com Jacoba comprar o unguento, Minia se vê 

obrigada a trabalhar mais, devido à ausência da tia. Quando ela volta, manda a sobrinha ir 

dormir junto ao gado. A menina, passiva como sempre, obedece. Enquanto tentava dormir, 

fatigada e exausta devido a vida que levava, Minia rezou mais uma vez: “Santa Herminia, 

querida, leva-me agora ao Céu; agora, agora...” A garota tem novamente outra vis~o: uma 

estátua não da santa, mas dela mesma, vestida e caracterizada como tal, com uma ferida no 

pescoço por onde saia o sangue de seu corpo. Ela sente então as dores da estátua e recebe a 

ideia da morte com prazer, encontrando a libertação que tanto almejava. Na última frase 

em que ela aparece na história é dito que “Sua última impress~o confusa foi que j| havia 

chegado ao céu, em companhia da Padroeira.”     

Em ambos os casos, Minia possui as visões quando está só. Na primeira, fica claro 

que tudo foi um sonho; a segunda, no entanto, possui uma carga maior de subjetividade. 

Todavia o fato do conto não fornecer, por exemplo, uma descrição dela sendo assassinada 

por alguém ou – o narrador mescla esse acontecimento às suas visões -  reforça a ideia de 

que tudo não passou de imaginação: o sofrimento constante a conduziu a tais alucinações. 

N~o era do feitio de um escritor naturalista ser reconhecido “por sua imaginaç~o”, mas sim 

por “reproduzir a natureza com intensidade” (ZOLA, 1995). Para Emile Zola, considerado o 

criador do movimento naturalista, um escritor de tal escola deveria ter o que ele chamava 

de “senso do real”, isto é, pesquisar como a realidade de fato era para ent~o retratá-la em 

seus romances (ZOLA, 1995).  

Naturalmente, fica passível de interpretação do leitor se suas visões são legítimas ou 

não. No entanto, cabe verificar como a superstição age em sua trajetória: ela tem uma 

notável semelhança com a estátua da Santa, fazendo-a se sentir atraída por ela e vendo em 

sua figura a solução de seus problemas. No conto, ela é descrita como loira (é dito que seu 

cabelo é “p|lido” e “l|cio”) e de olhos azuis (descritos como tendo um “toque celeste”) e 

sempre com uma áurea angelical e pacífica – no goticismo, quando uma mulher é a 

“mocinha” da história, sempre a retratam dessa maneira, para indicar que sua fragilidade e 

pureza andam lado a lado (BRIDA, 2007). É justamente essa semelhança, inclusive, que faz 

com que a população local se compadeça da situação de Minia e a vejam sempre com dó e 

piedade – mais uma vez, o povo, o coletivo, sendo utilizado como personagem.  
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A superstição para o respaldo de um crime  

Pepona, tia de Minia, é uma mulher “gananciosa, traiçoeira, guardava para si até o 

último centavo, tenaz, veemente e |spera” Ela sempre foi a que mais destratara Minia; 

sentia por ela uma “hostil indiferença” e após a crise financeira se abater sobre a família 

passou a vê-la com o “ódio furioso de uma ímpia madrasta”.  

O conto descreve a farmácia onde ela e Jacoba vão comprar o unguento de forma 

curiosa: para chegar no local, era necess|rio passar por “duas escadas” e que entre elas “as 

arcadas roubavam a luz”, fazendo com que o local ficasse sempre sob uma “vaga 

penumbra”. Ao entrarem, por fim, no estabelecimento, viram “vidros azuis, vermelhos e 

verdes” e que sobre as prateleiras haviam barquinhos que serviam de enfeite, nos quais 

haviam rótulos “com letras góticas” fórmulas que pareciam de “alquimia” - eram apenas 

elementos e substâncias químicas já conhecidas e difundidas na época – além de outros 

escritos com “aparência n~o menos sinistra.” O local é caracterizado de modo típico para a 

literatura gótica, em que os personagens eram constantemente submetidos ao “clima de 

terror” (BRIDA, 2007), motivando a superstiç~o latente deles. Pepona, mais corajosa, 

descreve os sintomas do marido de Jacoba, enquanto ela se cala devido ao medo – a sua 

coragem vai sendo revelada aos poucos ao leitor durante o conto, justificando o seu terrível 

ato final. Ao saírem do lugar, Jacoba se mostra angustiada e exita por muito tempo em dizer 

o motivo para Pepona, além de mostrar espanto por ela não entendê-la. Após muita 

insistência, ela então lhe diz ter ouvido das moças de um mercado local que o farmacêutico 

usava a gordura do corpo de moças virgens para fazer seus unguentos e que elas só 

puderam sair do local com vida pois já eram velhas e que nos fundos de sua farmácia havia 

uma um esconderijo secreto pelo chão; caso alguma moça virgem pusesse os pés lá, cairia 

num poço profundo, para que então o boticário retirasse dela a sua gordura. Ela também 

esclarece que apenas a gordura de moças virgens servem: elas, que eram velhas, não 

podiam ser utilizadas para tal. 

Em momento algum elas se questionam sobre a veracidade das informações: os 

boatos que chegam a Jacoba pelas “mulheres do mercado” e a Pepona pela amiga s~o 
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aceitos sem que elas levantem indagações sobre. Vemos então a superstição cega agindo 

sobre as personagens. 

É a superstição que motiva Pepona a querer vender a sobrinha para o farmacêutico, 

por achar que ele daria um triste fim a menina, motivando a mulher a revelar o que há pior 

em si, algo constantemente explorado pelo naturalismo (CARONI, 1995). Sua superstição, 

mesclada à vontade de se ver livre de Minia, era tamanha que ela custou a aceitar a rejeição 

de don Custodio. 

Pepona encontrou na superstição uma maneira de arquitetar seu crime e se ver 

acima de suspeitas, pois ninguém saberia o destino final de Minia. Motivada por seu ódio 

contra a menina, nem mesmo a descoberta de que don Custodio não era o que diziam ser a 

impediu de assassinar a sobrinha. 

 

Llorente e possíveis conclusões 

Quando don Custodio conversa com Llorente na farmácia, o amigo lhe diz que um 

crime dessa magnitude jamais seria cometido no calor do momento e sim se “prepara e 

fermenta na consciência as vezes por muitos anos”. Ele cumpre um papel fundamental na 

obra ao esclarecer as reais motivações dos personagens. Sua afirmaç~o de que “A 

ignorância é invencível e é irm~ do crime!” sintetiza com efic|cia a essência do conto.  

A superstição, latente nos personagens devido ao determinismo, os motiva a ver os 

elementos sombrios da história. Enquanto o leitor não conhece de fato don Custodio, nada 

é mostrado abertamente ao leitor; tudo é sugerido, o que faz com que ele possa ser 

caracterizado com uma história com elementos de “horror”, em que o sobrenatural é 

“amorfo” (KING, 2012) na maior parte da trama.  

Entretanto, seria simplista e reducionista dizer que não há absolutamente nenhum 

tipo de elemento sobrenatural no conto. A decisão de Pepona em assassinar e, assim, 

acabar com a vida da sobrinha, mesmo sabendo que a população local a rechaçaria por isso, 

pode ser interpretada como uma decisão que parte do real e vai para o fantástico, uma vez 

que ela transgredirá uma lei já existente na época: a de que todo indivíduo tem o direito a 

viver. Ao analisar obras de Blanchot e Kafka que contém elementos fantásticos, Jean-Paul 

Sartre afirma algo que vai de encontro a essa ideia. Para ele (apud TODOROV 1982: 181):  
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(…) n~o existe sen~o um objeto fant|stico: o homem. N~o o homem das religiões e 
do espiritualismo, engajado apenas pela metade do mundo, mas o homem-dado, o 
homem-natureza, o homem-sociedade, aquele que saúda respeitosamente um 
cortejo fúnebre à sua passagem, que se põe de joelhos nas igrejas, que marcha 
dentro do compasso atrás de uma bandeira. 

 

Portanto, a própria jornada de Pepona pode ser vista como uma história fantástica 

por si só. O fantástico é despertado na história principalmente através da superstição, 

dando a Emilia Pardo Bazán a oportunidade de misturar, de forma verossímil e coerente, 

elementos do movimento gótico (mito) e do naturalismo (ciência), criando um dos contos 

mais emblemáticos da literatura espanhola.  
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Narrativa de memória ou ficção de si emTransplante de 

Menina, de Tatiana Belinky 

 

Simone Luciano Vargas 

 

Introdução 

Esta comunicação tem por intenção apresentar minha pesquisa de mestrado na área 

de Estudos Literários.  O objeto da pesquisa é o livro autobiográfico Transplante de Menina, 

de Tatiana Belinky (Rússia, 1919 – São Paulo (SP), 2013), cuja temática são as memórias da 

autora: da fase infantil, na Letônia (na rua dos navios), a pré-adolescência, dos 10 aos 13 

anos de idade, no Brasil (Rua Jaguaribe – São Paulo), tempo histórico que corresponde de 

1919 a 1933. A 1ª edição do livro Transplante de Menina é de 1989, quando a autora tinha 

70 anos. A partir da década de 1940, ela foi uma personalidade feminina atuante no meio 

cultural: pioneira na dramaturgia infanto-juvenil e divulgadora da obra de Monteiro Lobato 

— adaptou “A Pílula Falante” e o “Casamento de Emília”, de Reinações de Narizinho (1931), 

para encená-las na TV Tupi, ao vivo (na época não havia vídeo tape). Tatiana Belinky 

ocupou a cadeira de nº. 25 na Academia Paulista de Letras, em 2010.  

Atualmente, não há muitos trabalhos que tratem sobre a produção literária nem 

sobre a vida da autora, principalmente no que se refere à obra Transplante de Menina. A 

produção intelectual que mais tem sido pesquisada é o da dramaturgia (MELLONE 2008; 

PUPO 2013), devido ao pioneirismo nessa área, numa época em que não havia roteiro para 

teatro infantil e devido às adaptações do Sítio do pica-pau amarelo, de Monteiro 

Lobato,para a TV. O processo criativo de Tatiana Belinky na literatura infantil também foi 

alvo de investigação (MARTINS 2011). A partir de entrevista com Tatiana Belinky, Sérgio 

Roveri (2007) escreveu uma biografia, em que contêm apenas alguns fatos da sua infância. 

Isso levou-me a considerar a importância de aprofundar os estudos sobre sua 

produção e principalmente sobre suas memórias, mesmo que essas sejam da infância. 

Acredito que a criança Tatiana já trazia consigo o gérmen do que se tornaria na fase adulta, 

e o seu deslocamento da Letônia para o Brasil colaborou para isso. 
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Além disso, na perspectiva de uma análise identitária, sua narrativa proporciona 

uma análise-reflexiva, tanto individual quanto coletiva, do deslocamento migratório e suas 

consequências para a percepção de si do migrante. Em sua obra autobiográfica, é possível 

verificar a construção de uma ficção de si nesse espaço para o qual ela foi transplantada, e 

no qual ela vivencia situações traumatizantes: justamente os momentos relacionados com a 

aceitação social. 

 

O livro Transplante de Menina 

Pela estrutura da obra — dividida em duas partes por espaços representativos na 

vida da autora (Rússia – Brasil) —, percebe-se que a intenção primeira é mostrar a sua 

formação social e cultural quanto indivíduo na comunidade da Letônia, Europa. Assim ela 

narra eventos que tratam sobre a relação familiar harmoniosa, não somente com o pai e a 

mãe, mas também com os demais parentes: avós, tios, primos. Faz referência ao clima 

europeu (tão diferente do clima brasileiro), dos hábitos, das brincadeiras e da imersão 

cultural, com idas a teatros, óperas e balés. Tudo isso além do contato com os livros e as 

histórias do imaginário russo que o pai lhe contava. A segunda parte da narrativa trata 

sobre o choque cultural vivenciado por ela em terras brasileiras. Apesar de apresentar o 

Brasil como um lugar maravilhoso, principalmente quando descreve um passeio ao Rio de 

Janeiro, na sua narrativa estão presentes as tristezas, as angústias, as dificuldades de 

adaptação nesse novo meio devido à rejeição social; muitos eventos traumáticos são postos 

em destaque, todos relacionados ao convívio com as crianças da Rua Jaguaribe e da escola, 

na cidade de São Paulo. 

Por ser uma narrativa autobiográfica, a narrativa está pontuada por acontecimentos 

singulares e generalizados. Na impossibilidade de se colocar uma existência completa tal 

como ocorreu, faz-se necessário selecionar os acontecimentos mais significativos, que não 

seguem uma sequência cronológica rígida (BOURDIEU 2006; CANDAU 2012). Por exemplo, 

as lembranças em Riga, capital da Letônia, estão organizadas segundo as estações do ano, 

celebrações em família como shabat, Seder e aniversários, eventos singulares, como a ida ao 

circo e até um incêndio que ocorrera no edifício onde morava. Por certo os acontecimentos 
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narrados passaram por uma seleção de importância circunstancial, de origem factual, nem 

sempre passível de verificação.  

 

Problemas de pesquisa 

Conforme dito anteriormente, seja devido o tempo transcorrido, seja pela extensão 

que tomaria a narrativa, é humanamente impossível narrar os acontecimentos tal como 

ocorreram. Assim os eventos selecionados são pontuados por fatos representativos da 

realidade complementados pela imaginação da autora. No entanto, a autora afirma que a 

autobiografia contém a “verdade verdadeira”, e que alguns fatos podem ser comprovados, 

numa clara recusa de considerar sua narrativa como autoficção. Então, como primeiro 

problema de pesquisa, é o tratamento dado à narrativa de memória: a autobiografia de 

Tatiana Belinky é uma ficção? 

Neste novo espaço para o qual ela fora transplantada, diante das dificuldades de 

adaptação, Tatiana criou estratégias que amenizassem o sentimento de desraizamento e de 

rejeição. Estratégias que eu chamarei de negociação (POLLAK 1992). Nesse sentido, o 

segundo e o terceiro questionamentos são como a sociabilidade na Rua Jaguaribe reforçou 

a crise de identidade da autora-personagem e quais suas impressões sobre as negociações 

realizadas para obter a aceitação social? 

 

Fundamentações teóricas 

Identidade cultural 

 

Quando cheguei ao Brasil, tinha pouco mais de dez anos e todo um passado 
europeu atrás de mim: toda uma vida, todo um caldo de cultura. Clima, costumes, 
educação, idioma, até a maneira de vestir e de morar eram muito diferentes. 
(BELINKY 2003:10).  

 

A tem|tica principal da obra autobiogr|fica de Tatiana Belinky é o seu “transplante”, 

da Letônia para o Brasil. Segundo a noção de sujeito sociológico (HALL 2006: 11), a 

identidade do sujeito é formada a partir de sua relação com outras pessoas importantes 

para ele, “que mediavam para o sujeito os valores, sentidos e símbolos – a cultura – dos 
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mundos que ele/ela habitava.”, assim, “a identidade é formada na interaç~o entre o eu e a 

sociedade”. Quando Tatiana chega ao Brasil, com dez anos e pouco, ela j| tinha recebido 

informações suficientes para a sua formação cultural russa, de forma que foi realmente um 

choque, uma “crise de identidade” para ela. A migraç~o é um dos fatores que causa o 

“descentramento” do sujeito por causa das influências externas que ir| sofrer: se antes se 

via como um sujeito integrado, agora se sente como um sujeito fragmentado diante da nova 

cultura que se apresenta e que o afeta, ocasionando a crise identitária. 

 

De um lado, o migrante é um ser partido. Ao deslocar-se espacialmente, ele 
vivencia também muitos outros deslocamentos – culturais, afetivos e emocionais, 
profissionais, etc. – que o colocam numa situação de suspensão entre dois mundos, 
duas realidades: a lembrança e as marcas de seu lugar de origem e o contexto de 
seu (novo) lugar de fixação. (PAIVA 2013: 24). 

 

A identidade não é fixada no nascimento, não faz parte da essência do indivíduo, 

pois est| em constante transformaç~o. “A identidade é um lugar que se assume, uma 

costura de posição e contexto, e não uma essência ou subst}ncia a ser examinada.” (HALL 

2013: 16). Ela adquire sentido para o sujeito “por meio da linguagem e dos sistemas 

simbólicos” (WOODWARD 2004: 8) que as representam. Assim esse “transplante” 

vivenciado pela autora aos dez anos, influenciou na sua desconstrução identitária. Os 

sistemas simbólicos recebidos na infância, não fazem sentido no Brasil, e são a causa de sua 

exclusão social na Rua Jaguaribe e na escola, já que as diferenças culturais eram grandes 

demais para serem superadas de forma harmoniosa. Segundo Michael Pollak (1992: 205), 

“a construç~o da identidade é um fenômeno que se produz em referência aos critérios de 

aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade e que se faz por meio da negociação 

direta com outros”. 

Nessa relação de diferenças entre dois sistemas simbólicos identitários é possível 

diferenciar grupos sociais, e “Se um grupo é simbolicamente marcado como o inimigo ou 

como tabu, isso ter| efeitos reais porque o grupo ser| socialmente excluído.” (WOODWARD 

2004: 8). Na obra é nas relações de sociabilidade com as outras crianças (pelo ponto de 

vista da autora-personagem) que percebemos a classificaç~o simbólica entre os “locais” e 

os “forasteiros” (WOODWARD 2004: 46). A perseguiç~o violenta a que estavam sujeitos 

(ela e os irmãos), por serem os forasteiros, tornavam a adaptação mais difícil e angustiante. 



ISSN 2237-7611 

 
 
242 

 

[...] Para eles, todo e qualquer estrangeiro era “alem~o”. [...] e a guerra surda entre 
nós, os estranhos, e a molecada da Rua Jaguaribe ainda continuou por muito 
tempo. (BELINKY 2003: 91).  

 

A sociabilidade entre Tatiana e seus irm~os com as crianças da Rua Jaguaribe, “a 

molecada”, e os colegas nas duas escolas nas quais estudou era bastante conflituosa. 

Segundo Cury (2011), o que caracteriza as negociações identitárias é o desejo de  

 

tornar-se brasileiro, com uma identidade ‘n~o-hifenizada’, ser tomado como tal, 
mesmo que de maneira provisória, reveladora da oscilação entre a vontade de ser 
reconhecido na sua diferença e de ser incorporado ao ‘nacional’ (cf. LESSER 1999). 

 

Dessa forma, para amenizar os conflitos, ela negocia a sua aceitabilidade a partir de 

trocas: bens materiais e capital cultural (BOURDIEU 1998). No entanto, a trégua é sempre 

provisória; e o sentimento de pertencimento não é total devido às diferenças. 

 

Memória e identidade 

 

Mas, por enquanto, gosto de recordar a minha longínqua infância, repartida entre a 
Europa e o Brasil. Uma infância tão rica de experiências e emoções, de sustos e 
surpresas, de alegrias e de tristezas, de tantas emoções e vivências que sinto 
vontade de contar algumas delas aos jovens de hoje. (BELINKY 2003: 11). 

 

Para a an|lise da “história de vida” da autora, considerarei o que Ricouer (1994: 27) 

afirma quando diz que narração implica memória, e memória é recordar as imagens do 

passado: “a impress~o deixada pelos acontecimentos e que permanece fixada no espírito”.  

Nesse sentido, o indivíduo se define a partir das histórias que narra. Essas “histórias 

narradas” têm como origem a metamemória individual: “a representaç~o que cada 

indivíduo faz de sua própria memória, o conhecimento que tem dela e, de outro, o que diz 

dela, dimensões que remetem ao ‘modo de afiliaç~o de um indivíduo a seu passado’ e 

igualmente [...] a construç~o explícita de identidade.” (CANDAU 2012: 23). Na narrativa 

autobiográfica, o autor seleciona acontecimentos significativos do passado, que geralmente 

não podem ser definidos num tempo cronológico preciso, a partir da lembrança, que 

também “n~o é a imagem fiel da coisa lembrada, mas outra coisa, plena de toda 
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complexidade do sujeito e de sua trajetória de vida.” (CANDAU 2012: 65). No momento da 

evocação desses acontecimentos, o narrador os coloca em ordem de forma a torná-los 

coerentes, fazendo ajustes durante a narrativa, assim ele simplifica, modifica, avalia, 

esquece, interpreta, reinterpreta esses acontecimentos. Contudo, a reconstrução narrativa 

“é tribut|ria, por sua vez, da natureza do acontecimento memorizado, do contexto passado 

desse acontecimento e também daquele do momento da recordaç~o.” (CANDAU 2012: 65). 

Assim ao representar o passado através da narrativa, não é possível ao sujeito ser 

indiferente às influência 

s do tempo presente, e de tudo o que ele passou após o fato narrado; por isso os ajustes. 

 

História de vida ou ficção de si 

 

E o que vou contar é tudo verdade verdadeira. 
(BELINKY 2003: 11). 

 

A autora se coloca como a fonte, o testemunho vivo detentor das memórias; ela “crê” 

estar dizendo a verdade, porque parte de suas experiências vivenciadas para dizê-la. Assim 

ela se coloca como historiadora de sua própria história de vida e estabelece um pacto com 

seu leitor (LEJEUNE 1996).  

Contudo, nos romances os autores não fazem o mesmo? Partem de suas experiências 

para construir um universo ficcional.  Nesse sentido, “toda obra de arte liter|ria é 

construída com materiais da experiência do autor, fatos, conhecimentos, desejos, fantasias 

e temores, que sustentam a operação de criar literatura e sem a qual a arte literária não 

existiria.” (JASINSKY 2012: 111). A partir desse processo dialógico, o limite entre ficção e 

realidade torna-se indistinto. De acordo com Jacques Rancière (2005: 58),  

 

Não se trata de dizer que tudo é ficção. Trata-se de constatar que a ficção da era 
estética definiu modelos de conexão entre apresentação dos fatos e formas de 
inteligibilidade que tornam indefinida a fronteira entre razão dos fatos e razão da 
ficção, e que esses modos de conexão foram retomados pelos historiadores e 
analistas da realidade social.  
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Nesse sentido, a intenção é verificar, pelo viés de teóricos como Paul Ricouer, a 

construção de uma narrativa ficcional: na configuração de uma temporalidade construída 

pelo imaginário, com pretensão de verdade. 

 

a compreensão de si é uma interpretação; a interpretação de si, por sua vez, 
encontra na narrativa, entre outros símbolos e signos uma mediação privilegiada; 
esse último empréstimo à história tanto quanto à ficção fazendo da história de uma 
vida uma história fictícia ou, se preferirmos, uma ficção histórica, entrecruzando o 
estilo historiográfico das biografias com o estilo romanesco das autobiografias 
imaginárias (RICOEUR 1991: 138). 

 

Em seus estudos sobre a mimese, Paul Ricouer (1994: 88) afirma que “a composiç~o 

da intriga está enraizada numa pré-compreensão do mundo e da ação: de suas estruturas 

inteligíveis, de suas fontes simbólicas e de seu car|ter temporal”, que serve tanto para a 

narrativa ficcional quanto histórica.  

 

Considerações finais 

Por estar num processo inicial de análise e reflexão sobre a autobiografia 

Transplante de Menina, no momento há poucos resultados a serem demonstrados. No 

entanto, é possível observar que a ênfase da narrativa recai sobre a sociabilidade na Rua 

Jaguaribe, e como isso influiu na percepção de si da autora-narradora. As dificuldades de 

adaptação não eram advindas somente pelas diferenças linguísticas e climáticas entre a 

Letônia e o Brasil, mas principalmente pelos diferentes sistemas simbólicos que se 

contrapõem. 
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O teatro de Jorge Andrade: as rupturas de tempo-

espaço em “A moratória” 

 

Larissa Walter Tavares de Aguiar 

 

Introdução 

Por mais que os elementos que compõem a linguagem épica se façam presentes 

desde muito antes do século XX, o Teatro Épico surge como forma estabelecida com Bertolt 

Brecht, ou seja, o termo “épico” é resgatado e adaptado para uma nova forma de fazer 

teatro, que consiste na utilização de textos com temáticas sociais vistas, substancialmente, 

pela ótica marxista e representado, no sentido de representação dramatúrgica, pelo 

método do Estranhamento, ou Distanciamento, sendo o contexto a crise e a necessária 

superação do drama burguês tradicional. 

Como inovação, o Teatro Épico utiliza-se de vários recursos que causam esse 

“estranhamento” no espectador, sendo voltado tanto para o texto quanto para a encenaç~o 

teatral. Nessa nova forma de fazer teatro, alguns aspectos do teatro tradicional são 

questionados e, com isso, impedem que os espectadores assistam ao espetáculo totalmente 

identificados com o universo ficcional ali construído. Deste modo, causam um sentimento 

de “estranhamento” no sujeito que est| assistindo. Isso acontece porque no teatro épico o 

autor não busca mais uma identificação verossímil com o real, uma vez que o ator não 

busca identificação plena com a personagem; as estruturas físicas da peça são expostas 

justamente para que fique claro aos olhos do espectador que se trata de uma peça teatral e 

não da realidade. Tudo isso concorre para que possa ser criado um espectador atento, 

crítico e capaz de refletir sobre o que é presenciado, num recurso chamado de Efeito de 

Estranhamento, trazido do contexto dos formalistas russos e seu conceito de buscar uma 

nova visão das coisas, não um mero reconhecimento mecânico do mundo.  

Entre outras técnicas que podem ser utilizadas para gerar esse efeito temos: a 

comunicação direta entre o ator e o público durante o decorrer da peça, quebrando, dessa 

forma, com a imaginária quarta parede que separou público e peça no contexto do drama 
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burguês, podendo inclusive o ator se dissociar da personagem e tecer comentários e 

críticas particulares sobre determinadas ações ou personalidade da própria personagem 

que interpreta. Além disso, a música muda de função e deixa de ser um auxiliar emotivo 

para atuar quase como um comentário da ação e, por fim, a ruptura do linearidade espacial 

e cronológica entre as cenas. Em suma, são várias as técnicas que levam ao efeito de 

estranhamento, mas é decisivo lembrar que, sem o respaldo da discussão sobre a função 

social da obra de arte, tendo em vista um sujeito crítico, não se pode – nem se deve – falar 

em Teatro Épico. Com isso, queremos enfatizar que o uso de técnicas de estranhamento 

podem ser utilizadas em propagandas como a da Bombril, que brinca com a própria 

veracidade de sua estrela, o ator famoso fazendo inúmeros papéis de modo caricato, 

reforçando assim que é apenas um comercial, e n~o finge uma felicidade ‘real’ de 

consumidores do produto, como ocorre com propagandas de margarina. Mas essa remissão 

ao seu aspecto de construção comercial não o faz crítico, de modo algum; faz paródia de 

outros comerciais e seus tipos ideais (que s~o construídos ‘realisticamente’) para 

conquistar, talvez, a confiança do público, além de, com certeza, empatia, entre outras 

coisas. A crítica à sociedade de consumo, no entanto, é completamente alheia à sua 

estrutura. 

Logo, o Teatro Épico consiste na ruptura com a forma e o conteúdo dramáticos 

convencionais do teatro burguês, que são, por sua vez, fundamentados, em grande parte, na 

normatização da Poética de Aristóteles, sobretudo no modo como foi lida a partir do 

Renascimento. Além disso, em sua necessária dimensão crítica, vai de encontro à suposta 

autonomia da obra de arte no cenário burguês, onde é vendida como mera mercadoria, a 

ser consumida sem reflexão, apenas por entretenimento ou lazer, formatando a indústria 

cultural. Para o teatro épico, a arte tem função social, mesmo quando nega que tenha: nesse 

caso, serve para a manutenção do status quo, ou seja, apresenta matriz conservadora e 

reacionária. Não que a arte deva ser engajada politicamente, exigindo que os espectadores 

saiam armados do teatro, o que seria, pelo outro viés ideológico, sectarismo e, de novo, sem 

reflexão, mas se quer pessoas críticas e ativas socialmente. O sujeito, para essa concepção 

de Teatro Épico, não é nem autônomo nem completamente determinado pelas forças 
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sociais: seu pensamento é determinado pelas forças sociais, mas é possível, pela reflexão (e 

a arte é um potente médium-de-reflexão) romper com o já visto e o pré-formado.  

Feitas essas importantes ressalvas, o Teatro Épico levanta em discussão as unidades 

de ação, tempo e espaço, bem como as teorias de linearidade e uniformidade do drama. 

Entre uma das principais características que são questionadas e derrubadas pelo Teatro 

Épico temos a catarse, que acaba perdendo seu espaço, pois não há mais o objetivo de 

envolver o espectador em um reconhecimento automático e quase inconsciente que o faz 

ter aquela peça como imitação do real: a partir desse momento o espectador é visto como 

um ser social. Uma vez que o intuito agora é provocar no homem sua capacidade 

questionadora e de componente da sociedade, alterando a passividade humana diante dos 

acontecimentos do mundo, característica essa típica do espectador catártico (o que sofre a 

catarse), o interessante é que o espectador seja transformado em um ser capaz de enxergar 

a realidade que o circunda sendo sensível aos valores e aspectos constituintes dessa 

sociedade, aspectos esses que podem, e muitas vezes devem, ser modificados. 

Anatol Rosenfeld descreve algumas características do teatro épico de modo sucinto. 

Primeiramente, a obra deverá proporcionar conhecimentos ao invés de meras emoções e 

vivências, e com isso a quebra da catarse torna-se um dos grandes marcos dessa forma de 

fazer teatro. Dessa forma, o espectador n~o é “convidado” a integrar a aç~o, mas é 

contraposto a ela, obrigando-o a estar consciente em relação ao teatro e forçando uma 

tomada de decisões. O homem passa a ser o objeto de investigação, sendo um agente que se 

transforma e capaz de transformar situações e pessoas à sua volta. Por prevalecer a razão 

sobre a emoção tem-se um ser determinante e não  mais determinado. As cenas co-existem 

de maneira independente, podendo (e havendo) saltos de tempo e espaço sem que haja 

perda de conteúdo. Feito essa introdução de cunho prático-teórico, vamos ao estudo do 

autor e da peça que nos propusemos fazer nesse artigo. 

 

Para entender “A moratória” 

O início do século XX é marcado por grandes inovações que iriam alterar como um 

todo a visão de mundo que se tinha até então. Na Europa, desentendimentos geopolíticos 

entre países eclodiram na Primeira Guerra Mundial, no ano de 1914. Juntamente com essa 



ISSN 2237-7611 

 
 
250 

instabilidade política vieram as inovações tecnológicas que delimitaram um novo rumo 

para a sociedade. Durante o século da eletricidade surge o telefone, o telégrafo sem fio, o 

aparelho de raios X, o automóvel, o cinema, o avião. Todas essas invenções, tão banais nos 

dias atuais, ampliaram a conquista humana sobre o tempo, o espaço e sobre si mesmo: num 

mundo marcado pelas máquinas, não demorou que o homem deixasse de dominá-las para 

passar a viver em função delas, primeiro passo para sua alienação e, posteriormente, para 

que se tornasse, ele mesmo, mercadoria. 

No campo científico, o microscópio possibilitou a identificação de um mundo 

invisível, com seres minúsculos como os vírus e as bactérias. Enquanto isso Einstein 

delimitava um novo panorama de realidade, ao afirmar a relatividade do tempo e da 

distância, transformando o modo como a realidade era percebida e a avaliada. Na 

psicologia tem-se a criação da psicanálise, com Freud desenvolvendo uma nova concepção 

de identidade através do estudo do inconsciente humano. Marx mostrou que o valor das 

mercadorias não é próprio delas, mas é formado por trabalho humano abstrato. Por fim, o 

início do século XX questionou tudo o que era dado como certo, marcando o início de uma 

era de incertezas e relatividades, visto que o projeto de progresso contínuo que marcou o 

século XIX, especialmente pelo positivismo, mostrou-se uma quimera inatingível. 

Enquanto tudo isso acontecia na Europa, o Brasil também passava por mudanças 

políticas e econômicas. Em meados dos anos 20 o exército brasileiro passava por um 

momento de insatisfações que acabam ocasionando várias revoltas militares que ficaram 

conhecidas como movimentos tenentistas, devido a grande participação dos tenentes 

nessas manifestações. O clima do entreguerras fica cada vez mais sinuoso, as eleições de 

1922 são conturbadas e marcadas por fraudes, falcatruas e pequenos golpes políticos. A 

política do “café com leite”, que previa a altern}ncia entre paulistas e mineiros na 

presidência do Brasil, tinha por objetivo garantir que o poder político se concentrasse entre 

duas oligarquias econômicas, os pecuaristas mineiros (leite) e os cafeicultores paulistas 

(café). Porém, o presidente Washington Luís quebra o acordo e indica um conterrâneo para 

sua sucessão, o paulista Júlio Prestes. Com isso acaba provocando uma crise política que 

culminaria com a sua deposição e a revolta que ficou conhecida como os “18 do Forte” que 

tinha por objetivo depor o presidente nacional. 
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No mesmo ano, o sul do país inicia um levante sob o comando de Luís Carlos Prestes 

que, através da aliança com os revoltosos paulistas, formam a Coluna Prestes. Esta, por dois 

anos, divulgou pelo Brasil os ideais revolucionários e comunistas incitando a população 

contra os grandes latifundiários. Por mais que a Coluna Prestes não tenha conseguido 

derrubar o governo, ela é a perfeita ilustração da crise política pela qual o país passava. 

Enquanto isso, no plano econômico, o mundo se dirigia a um colapso, que tem seu 

ápice da quebra da bolsa de valores em Nova York, no ano de 1929. O Brasil, que tinha a 

monocultura do café como principal ativo econômico, sofreu muito com a crise de 29, 

instaurando no país uma expressiva instabilidade econômica. Para conter a crise e quem 

sabe resolvê-la, muitos procuravam respostas em ideologias como o comunismo e o 

fascismo, pois se tinha em mente que, para reestruturar o sistema econômico mundial, era 

preciso renovar as ideias com algo novo e alternativo.  

Inicialmente era esperado que o próprio mercado livre conseguisse se autocorrigir. 

Entretanto, seus esforços não foram suficientes para aliviar o sofrimento econômico. Com 

isso, criou-se a ideia que a solução para a crise estaria na intervenção governamental na 

economia, gerando meios de subsistência ou ainda através de recursos como a moratória, 

ou seja, a postergação do pagamento de dívidas após o restabelecimento do mercado 

interno e externo, quando os produtores poderiam voltar a trabalhar. Com esse percurso 

histórico-político, chegamos ao nome da peça a ser analisada: A moratória, de Jorge 

Andrade. Pelo título e pelo percurso feito até aqui, fica evidente que não se trata, em 

primeiro lugar, de sujeitos autônomos em conflito entre si, mas de um quadro amplo, 

social, nacional e internacional, o que já aponta para o elemento épico há pouco 

apresentado. O nome da peça não é Joaquim, ou o nome da fazenda penhorada, mas de um 

recurso econômico e político. Vamos a eles. 

 

Autor e obra 

Aluísio Jorge Andrade Franco, popularmente conhecido no âmbito literário por 

Jorge Andrade, nasceu na cidade interiorana de Barretos no ano de 1922 e faleceu na 

capital paulista no ano de 1984. É, reconhecidamente, um dos maiores escritores da 

dramaturgia moderna. Iniciou no campo artístico com a intenção de ser ator, e para tanto 
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cursou a EAD, Escola de Arte Dramática de São Paulo, na qual foi aconselhado a escrever 

para teatro. Sua primeira peça foi O Telescópio, escrita no ano de 1951, entretanto sua 

primeira obra a ser encenada foi A Moratória, publicada em 1955. 

Filho de um dos grandes fazendeiros de Barretos, possuía um relacionamento 

delicado com o pai, sendo um tema frequentemente retratado em suas obras a dissonância 

entre pai e filho, principalmente em conflitos dramáticos como os que aparecem na peça 

Rastro Atrás. Nela, os objetivos paternos diferem muito dos sonhos do filho, pois o pai, um 

homem profundamente entranhado no mundo do campo, da caça, da tradição patriarcal, a 

um mundo concreto, tinha muita dificuldade em aceitar e entender os questionamentos 

efêmeros e abstratos do filho, que pretende ser artista em grandes centros urbanos. Numa 

estrutura dramática única, Andrade consegue dar expressão à negação do que não se 

conhece, ao invés da tentativa de compreensão do outro, chegando ao ponto de questionar, 

portanto, o diálogo, elemento tradicional no drama burguês tradicional, procedimento e 

crítica que têm como autor-chave o russo Anton Tchékhov. Sendo assim, só o tempo será 

capaz de aproximar tão diferentes cabeças – e discursos, deve-se dizer desde já, seus 

personagens alegóricos carregam o peso de discursos prontos, que pouco dialogam entre 

si, e que são quase inamovíveis, cedendo espaço quando a conjuntura social a aniquila de 

vez. 

O tempo, em si, é um elemento muito explorado por Andrade, especialmente pelo 

recurso a memória e pela volta ao passado, sendo ele ainda parte integrante e vivo no 

presente, que ajuda a fecundar e avaliar, o que é uma de suas grandes marcas, 

principalmente nas suas obras com tons autobiográficos, como é o caso de A moratória, 

Rastro atrás, O telescópio, entre outras. Portanto, em contato com as obras desse escritor, o 

espectador/leitor é levado a um limiar muito tênue que questiona o que é realidade e o que 

seria a fantasia. Guinsburg, ao comentar sobre Jorge Andrade na contracapa do livro Marta, 

a árvore e o relógio (2008) define o autor com essas palavras:  

 

Jorge Andrade sai em busca de si próprio na sua ancestralidade e na mata de suas 
relações, de seus modos de vida, feições de caráter e no contexto socioeconômico 
em que passam não só a caçar-se, como a vegetar.” (GUINSBURG, 2008, 
contracapa). 
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Com essa marca temporal tão peculiar, logo se entende o porquê do dramaturgo ter 

reescrito a sociedade brasileira (especialmente a paulistana) desde o tempo da mineração, 

passando pelo ciclo do café até chegar à industrialização e à valorização do mundo da 

máquina, já no contexto industrial. O tempo ganha, inclusive, dimensão espacial, como 

veremos em A moratória, além da concomitância de quatro tempos em Rasto Atrás, 

recursos muito importantes para se entender sua dramaturgia e sua visão crítica. A 

memória não é apenas evocada num passado fechado sobre si mesmo, num tom nostálgico, 

mas se presentifica e ganha, assim, um novo significado quando em tensão com esse 

presente, materializando, em certo sentido, a filosofia da história de Walter Benjamin.   

Andrade estabelece um caminho cronológico e histórico do Brasil através da 

articulação de dez peças suas, que perfazem um ciclo histórico de longo alcance e dialética 

fecunda, compiladas em Marta, a árvore e o relógio (onde são colocadas as peças seguindo a 

ordem cronológica da ambientação narrativa, e não seguindo a ordem em que foram 

escritas) temos um panorama da realidade brasileira pela composição de caracteres bem 

representativos de discursos presentes em nossa cultura.  

Essa compilação tem início com a peça As confrarias e se encerra com a obra O 

sumidouro, num percurso que vai do século XVIII ao século XX. Rosenfeld afirma que:  

 

“Debruçado sobre a realidade paulista e brasileira e seus aspectos históricos, sociais, 
morais e psicológicos, o autor (Jorge Andrade) tende na recriação e interpretação 
deste mundo a variadas formas de realismo, desde o psicológico até o poético [...] É 
um realismo maleável, capaz de assimilar recursos expressionistas e simbólicos e 
abrir-se a processos do teatro épico e antiilusionista” (ROSENFELD: 2008, p.600) 

 

Essa afirmação evidencia que, mesmo alheio à produção brechtiana em boa parte da 

escrita do ciclo, Jorge Andrade trabalha com recursos que hoje chamaríamos de 

‘estranhamento’ típicos do teatro épico, utilizados por Andrade para manter o espectador a 

uma distância suficiente da obra, possibilitando a formação de um espectador (e de um 

leitor) crítico e reflexivo (haja vista a dupla dimensão exigida pelo teatro pela dialética 

entre literatura dramática e encenação teatral), capaz de perceber os elementos sociais em 

sua volta, analisá-los e tentar modificá-los quando necessário e possível. Não é demais 

lembrar que, com isso, não se pretende vê-lo como um precursor do teatro épico em terras 

brasileiras, mas sim compreender que a busca formal para dar conta de novas demandas 
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temáticas e novos materiais leva à inovações técnicas e textuais que, necessariamente, 

dialogam com os desdobramentos em solo europeu, sem diminuir nem um nem outro. 

Tendo como objetivo compreender melhor a obra de Jorge Andrade, nesse artigo 

partiremos da análise de uma de suas obras, a peça A Moratória, buscando elementos da 

tradição do teatro épico-dialético, bem como outros recursos que justificam a importância 

do autor e o esforço por um maior esforço crítico sobre sua obra. Para entender a obra 

escolhida e os recortes que aqui serão feitos da mesma, é valido partir de um breve resumo 

para que possamos nos aprofundar no viés estético, ressaltando a escolha de determinado 

recurso em relação ao conteúdo que é trabalhado. 

A Moratória conta a história de uma família composta por quatro integrantes: 

Joaquim, também conhecido como Quim, o patriarca da família, é o pai intransigente, que 

herdou uma fazenda de café e tem dificuldades em geri-la no contexto do final dos anos 

1920. Helena é a esposa de Quim e a mãe da família, de tendência apaziguadora, cúmplice 

do filho homem, que acoberta e defende todas as vezes em que entra em conflito com o pai. 

Lucília é a filha mulher que havia sido criada para o casamento, auge planejado de sua vida 

mas que, no entanto, nos momentos de dificuldade mostra-se ativa e decidida. Já Marcelo é 

o filho inconsequente e despreparado para a vida profissional, tratado como um rei e que, 

após a queda da família e sua mudança para a cidade, fica perdido em seu vazio. 

Até aqui, uma peça marcada por um grande realismo psicológico na composição dos 

personagens. Mas isso termina na articulação temporal da peça: a história se passa 

concomitantemente em 1929 e 1932. Em 29, a família ainda está em sua casa na fazenda; a 

situação já é de crise, pois Quim, passando por uma dificuldade aparentemente passageira, 

resolve pedir dinheiro emprestado a Elvira, parenta rica que já os ajudara em outras 

ocasiões. Porém, a economia mundial dá um passo jamais imaginado pelos agricultores da 

época e o café entra em crise, abatido pela quebra da bolsa de valores de Nova York. Com 

tamanha desvalorização do café seria impossível pagar todas as dívidas com o dinheiro das 

sacas colhidas, teria que entregar a fazenda caso não conseguisse novo empréstimo. Como 

não o consegue, a família é obrigada a se alojar na cidade, sem recursos, sem emprego e 

contando apenas com a boa vontade da parenta em lhes dar um pouco de comida e ajuda. 

Três anos depois da saída da fazenda, eles ainda esperam, na cidade, pela moratória do 
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pagamento das dívidas que lhes daria alguns anos para as pagar, voltando à fazenda 

empenhada. Os dois tempos, 1929 e 1932, dividem o palco literalmente em dois, com vários 

objetos dobrados, como o relógio e as fotografias, que foram levados da fazenda para a 

cidade. O passado não é a lembrança de um dos personagens, ou de todos, mas um presente 

com todo o direito ao realismo cênico. 1932 também não é um exercício de futurologia, mas 

outro presente. Os personagens transitam entre os dois tempos e palcos e, estando num 

deles, também o tempo se altera.  

Por ter dois momentos cruciais para o desenvolvimento na peça, os anos de 1929 e 

1932, o autor inova trazendo os dois planos para o teatro, concomitantemente, ou seja, o 

palco para as apresentações é dividido ao meio, com um pequeno desnível de altura está o 

primeiro plano, aqui o ano de 1932. Ao seu lado, dividindo uma parede fictícia, um pouco 

elevado, encontra-se a mesma família em 1929. Para impedir que um dos planos fosse 

tomado como desdobramentos psicológicos do outro, as luzes ficam acesas sobre os dois 

planos o tempo todo, não havendo dessa forma um jogo de luz, o que leva o espectador a 

entrar numa espécie de jogo entre os dois planos e tempos para ajudar na construção da 

trama, visto que aqui, literalmente, temos uma história tramada. Isso o leva, quase 

obrigatoriamente, a manter-se distanciado e crítico, mesmo porque em nenhum dos 

cenários há qualquer marcação gráfica ou visual que mostre ser a mesma família anos 

depois, vivendo simultaneamente dois momentos históricos distintos, o olho do furacão e 

seus desdobramentos. Essa é uma primeira ruptura épica, visto que a história passa a 

primeiro plano na arquitetura formal da obra, posto que 1929 é decisivo para se entender 

as esperanças de 1932 e, por outro lado, 1932 explicita que todas as esperanças de manter 

a fazenda em 1929 foram malogradas, de certa forma adiantando o desfecho, que é a 

negação da moratória e a mais completa desolação e desilusão. Funciona como se 

houvessem duas peças de teatro dentro de uma só, pois, exemplificando, caso o espectador 

queira prestar atenção somente no plano da esquerda que se revela sendo o do presente, 

de 1932 ele entende, compreende o conflito sem qualquer tipo de deficiência de conteúdo, 

mas o “cen|rio em conjunto” n~o deixa que o espectador se desligue do fato que ele est| no 

teatro e o força a prestar atenção em ambos os planos. 
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Como começou a ser dito anteriormente, não há qualquer tipo de destaque material 

que avise o leitor que se trata da mesma família em momentos diferentes, mas aos poucos 

as pessoas percebem que as personagens são as mesmas, os detalhes da decoração se 

repetem, principalmente alguns quadros, um grande relógio e um galho de jabuticabeira 

que em 32 está seca e murcha enquanto que em 29 ela é o símbolo da esperança que eles 

retornarão para casa, tanto que Joaquim pega o galho no momento que estão indo embora.  

 

“Joaquim: (entra falando) ...”Foi a chuva desta noite! Parece que os galhos est~o 
enrolados em algodão. Até nas raízes, fora da terra, abriram flores! O zum-zum das 
abelhas é de ensurdecer a gente. Veja que beleza! É daquela jabuticabeira que 
parecia doente.” (ANDRADE, 2002, p. 175)    

 

Todos os sonhos e aspirações que as personagens têm em 1929 serão destruidos e 

reformulados pela própria situação em 32, ficando implícita essa mudança, sem que seja 

necessário falar claramente que, por exemplo, eles tiveram que sair do campo em direção a 

cidade, afinal, eles estão na cidade. Isso exige que o espectador seja atento e perspicaz para 

que possa ir, aos poucos, construindo a luta daquela família por três anos consecutivos.  

Dessa forma, destaca-se enquanto eixo-temático em A moratória a decadência do 

ciclo do café, juntamente com o declínio das instituições familiares tradicionais em que o 

pai é o grande e único provedor e o responsável por todas as decisões que envolvem a 

família, que detém todo o poder e, daí, o saber, como se o pai fosse o único a conhecer a 

realidade. 

Na obra, o pai Joaquim é o grande nome da família, até 29 sustentando sozinho a 

casa, os caprichos do filho e os estudos da filha, atuando sempre na pose do homem do sítio 

que, mesmo quando rude, é muito respeitado e nem sequer se cogita a hipótese de 

contrariá-lo. 

Já em 1932 a esfera dessa personagem muda, e em vez do homem ‘todo-poderoso’ 

surge um senhor tão frágil que precisa ser protegido por todos da realidade hostil da 

cidade, como se fosse uma criança que não gosta nem pode ser contrariada, e nega mudar. 

À espera da moratória tudo fica em suspenso, a vida dos quatro está em suspensão, o pai 

protegido pelos demais, que tentam mantê-lo como a última instância decisória, a despeito 

de ter perdido completamente as rédeas do mundo no novo contexto. Os demais também 
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vivem as esperanças e expectativas do pai. Enquanto isso, Lucília tem que trabalhar 

dobrado para conseguir sustentar a casa, costurando para fora. Perceba-se no diálogo que 

se segue como o pai de Lucília, que aparentemente vive em um mundo alheio ao dos 

demais, em 29 quando já em 32. 

Lucília: Ela vai a uma festa amanhã. 
[..] 
Joaquim: (voz) Não é a festa do coronel Bernardino? 
Lucília: É. 
Joaquim: (voz) Você não vai? 
Lucília: não. 
Joaquim: (voz) Por que não? Recebemos o convite. 
Lucília: Não quero. 
Joaquim: (Pausa. Reaparecendo) Não sei por que, depois que viemos para a cidade, 
você se afastou de tudo e de todos. 
Lucília: Convidaram por amabilidade, apenas. 
Joaquim: Convidaram porque você é minha filha. É uma obrigação. 
Lucília: Conheço essa gente. 
Joaquim: Você precisa se divertir também. 
Lucília: Preciso, mas não posso. 
Joaquim: (violento) Pode! Pode! 
Lucília: Não se exalte, papai! 
Joaquim: Eu digo que pode! 
Lucília: Está certo, sou eu que não quero ir. 
Joaquim: (Pausa) Sei o que você sente. Eu também me sinto assim. (ANDRADE, 
2002, P.28) 

 

Esse trecho deixa bem claro a pseudo-submissão dos filhos em relação ao pai, no 

caso a filha cede em determinado requisito única e exclusivamente para não o contrariar, 

mesmo que seja um motivo banal. Entretanto o pai considera um absurdo Lucília afirmar 

que não pode ir à festa, e fica extremamente irritado, o que faz a filha voltar atrás no que 

havia dito e dizer que não vai porque não quer. 

Em relaç~o {s personagens, Rosenfeld afirma que: “O di|logo é forte, seco, incisivo, 

cuidadosamente trabalhado para reproduzir, de forma estilizada a fala dos personagens 

segundo a origem e o status social” (2008, p.600). Logo, percebe-se que na obra em questão 

não há um conflito entre as personagens, mas sim entre os discursos, pois aquelas são 

alegorias que carregam discursos sociais vivos ainda hoje, o que indica sua atualidade. 

Rosenfeld (1985) afirma ainda que cada fala, cada diálogo existente em Jorge Andrade, 

especialmente em A moratória, poderia ser retirado do livro e emoldurado como um 

discurso representativo de toda uma classe social.  
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Desse modo surge outra característica pontual na obra do dramaturgo, a 

importância da história, uma vez que de acordo com Rosenfeld (1985) o ser social 

determina o pensamento, o que mostra que todas as personagens e suas ações são 

influenciadas pelo contexto histórico inserido na obra. 

Essa palavra inseridaé decisiva em Jorge Andrade, pois em sua obra a história não é 

mais mero pano de fundo figurativo para o enredo, ao contrário: ela se faz presente, 

inclusive responsável pelos encaminhamentos durante a obra. Assim a história é elevada a 

um patamar de destaque, com importância decisiva para a construção da fábula. 

Tendo como base esse elevação do contexto histórico é válido afirmar então que a 

tem|tica de “A moratória” s~o as crises, ela se torna o assunto, ainda mais porque a obra se 

passa durante o Modernismo, e a modernidade em si já é um tempo de crise, de quebras de 

paradigmas e de reconstrução das bases identidárias do ser.  

Tanto é verdade que as obras “andradinas”, em especial “A moratória”, possuem 

esse apego histórico que o próprio nome da peça é um nome alusivo ao momento vivido, 

obviamente que representa o grande desejo da família principal, que não é realizado, mas 

tem-se também na moratória uma última esperança que algo bom vai acontecer quando 

menos se espera. Moratória é o “Aumento de prazo concedido pelo credor ao devedor para 

pagamento de uma dívida” (BUENO, 1996, p.441), ou seja, o próprio título da obra é a crise, 

universalizando as personagens, visando descrever e representar as relações humanas em 

um período de incertezas e instabilidades. Logo, a crise se torna seu grande assunto, tanto a 

crise histórica quanto a crise existencial. 

 

Considerações finais 

Em “A moratória” o foco se volta para a decadência econômica dos cafeicultores 

atingidos pela crise do café em 29, o enredo se concentra em dois planos que abrangem 

cada um, um tempo e um espaço, há o presente (1932) que se passa na cidade, bem como o 

passado (1929) que passa na fazenda, quebrando assim as unidades aristotélicas de 

templo, espaço e narração. Essa inovação e ruptura com o teatro tradicional faz com que 

Jorge Andrade dê seus próprios passos na teoria do Teatro Épico, uma vez que, de acordo 

com Szondi, a modernidade gera uma crise no drama “puro” que n~o consegue mais suprir 
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as necessidades do público do século XX, por isso a necessidade de adequação em que são 

aderidas ao teatro alguns aspectos do romance, dando origem ao Teatro Épico, mais 

voltado para a sociedade, para a relação do mundo interior da peça com o exterior e real, 

provocando um espectador crítico e atento ao que se passa no mundo em sua volta. 
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A Morte E As Mortes Em “Lázaro”, De Hilda Hilst 

 

Suelen Ariane Campiolo Trevizan 

 

Eu tenho um cagaço tenebroso da morte. As pessoas 
dizem, “nossa, você que fala tanto da morte, t| assim 
cagada de medo...”. É que eu tenho medo do sofrimento. 

Hilda Hilst 

 

A questão da morte era, ao mesmo tempo, temor e obsessão para Hilda Hilst, como 

bem ilustra o trecho da entrevista concedida a Bruno Zeni que serve de epígrafe para este 

artigo. Assim, quando definimos a morte como eixo de leitura de um conto de sua autoria, 

estamos tratando de um tema não apenas importante para um texto em particular, mas 

central para a obra completa da autora. Na análise que se segue, vamos nos debruçar sobre 

dois aspectos do tema na narrativa “L|zaro”: sua definição enquanto conceito metafísico (a 

primeira “morte” do título acima, no singular) relacionada {s suas representações liter|rias 

(as “mortes” seguintes, no plural).  

A narrativa selecionada para este estudo é a terceira das cinco publicadas em Fluxo-

floema (1970), livro de estreia de Hilst na ficção. A autora, em todos os gêneros que 

praticou, aborda exaustivamente um conjunto não muito grande de temas e motivos, 

sobretudo aqueles ligados à angústia da condição humana. A ressurreição de Lázaro é um 

desses motivos recorrentes em mais de uma obra – para citar dois exemplos próximos 

temporalmente: a peça “Auto da Barca de Camiri” (1968) e o conto “Kadosh” (1973). Ora, 

se considerarmos o teor da narrativa bíblica, em que Lázaro tem a oportunidade de voltar à 

vida após experimentar a morte sem, no entanto, vencê-la em definitivo, parece haver aí 

um personagem que vai direto ao encontro das preocupações de Hilst sobre a finitude 

humana. 

Em “Kadosh”, a referência é explícita. No excerto abaixo, o protagonista homônimo, 

descrito de forma muito semelhante a Jesus (“o belíssimo”), observa sua identidade e seu 

destino se misturarem com os de Lázaro: 
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Tempo de dez mil anos, Kadosh cobiçoso sorriu, e já não sabia de sua própria 
identidade, Kadosh não era mais o que visitava casa de Marta e Maria, Kadosh era 
casa, caça, sobriedade estupefação agonia, [...] era não era ele mesmo que visitava 
um possível Kadosh esquecido, um calendário ardente agora diante de seus olhos, 
era ele o belíssimo ou era Lázaro-Kadosh jorrando insanidade, revivescido sem ter 
jamais encarnado, suspenso úmido sumido aprisionado, quem era Kadosh nesse 
instante olhando o belíssimo (ímpeto, ilharga indevassável) e um dia os dois nunca 
mais seriam... e no corpo de quem se juntariam? (HILST, 2002: 95) 

 

A identificação entre o deus-homem (Kadosh/Jesus) e Lázaro também ocorre no 

conto selecionado para este estudo, como veremos mais adiante. Mesmo o recurso da 

reescrita de nomes bíblicos se repete nos dois textos, numa estratégia de reformulação da 

ideia de divino. Deus recebe diversas definições ao longo da obra de Hilst. Em “Kadosh”, só 

para mencionar algumas dessas nomenclaturas, Ele é um “Tríplice-Acrobata” que se mostra 

tão múltiplo a ponto de incluir o vazio, tornando-se o “Nada”, a “Cara Cavada”, a “M|scara 

de Nojo”, o “Sem Nome”. Em diversos textos, Deus também é referido como “porco”, que 

pertence ao mesmo campo sem}ntico do anagrama “corpo”: a dimens~o material/animal 

do homem, tema importante para a literatura hilstiana e que também será abordado nesta 

análise. 

No outro exemplo citado, o “Auto da Barca do Camiri”, a referência fica apenas 

insinuada na ressurreição de um pássaro por um homem que se diz irmão de Jesus. O efeito 

humorístico desse auto, um tanto perturbador, decorre de o agente funerário exigir a 

condenação do milagreiro – o motivo alegado são os prejuízos causados a seu negócio – e 

receber respaldo da lei. Um dos juízes diz: “Quem morreu uma vez, ainda que ressuscite, 

est| morto” (HILST, 2008: 209). Mais adiante, ele profere o veredito: “que o nosso agente 

continue a dar ao povo o que o povo merece, isto é, sempre, sempre, e cada vez mais, um 

envoltório decente, quero dizer, para ser bem claro, aliás, o que me falta sempre, dar ao 

povo um caix~o” (HILST, 2008: 226). Com a diferença do tom cômico, a chegada 

irremediável da morte também é o destino de Lázaro, condenado à aniquilação. Mesmo o 

pássaro ressuscitado no auto – de que crime poderia ser acusado? – acaba assassinado a 

tiros.  

Nos Evangelhos, conforme se espalham os boatos da chegada de um Messias que 

libertaria o povo das misérias, as autoridades judias e romanas temem insurreições 

populares e, para evitá-las, comandam o derramamento do sangue de inocentes. Exemplos 
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disso são o massacre de inúmeros recém-nascidos hebreus por ordem de Heródoto, a 

prisão e a execução de João Batista, até culminar na crucificação de Jesus, o alvo original. O 

texto bíblico sugere ainda outro potencial assassinato que não chega a ser descrito, o de 

Lázaro: 

 

Muitos judeus ficaram sabendo que Jesus estava aí em Betânia. Então foram aí não 
só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia 
ressuscitado dos mortos. Então os chefes dos sacerdotes decidiram matar também 
Lázaro, porque, por causa dele, muitos judeus deixavam seus chefes e acreditavam 
em Jesus. (João 12: 9-11) 

 

Após essa passagem, o Evangelho de São João passa para o relato da última Páscoa 

de Jesus, sua morte e ressurreição, pontos fundamentais para a fé cristã. Lázaro, o homem 

que ressuscitou como sinal da santidade e do destino do próprio Cristo, não é mais 

mencionado. Segundo o texto bíblico, quando Jesus ressuscita, ele se eleva para junto de 

Deus numa vitória completa, enquanto seu amigo tão amado, Lázaro, continua à mercê de 

uma segunda morte que possivelmente será criminosa. A experiência incompleta de Lázaro 

com a ressurreição não o torna mais privilegiado que os demais homens. Talvez o torne até 

mais infeliz: pois ele sabe que, mais cedo ou mais tarde, precisará reencontrar Rouah, a 

figura abjeta da morte. 

 Até que Jesus chegue para salvá-lo, Lázaro permanece quatro dias sepulto. Esse é o 

dado bíblico, ao qual Hilst acrescenta a perspectiva do defunto. Na narrativa tumular, 

destaca-se o encontro com Rouah, personagem que é descrito como 

 

[...] tosco, os olhos acesos, a andar vacilante, as pernas curtas, parecia cego, apesar 
dos olhos acesos, as mãos compridas, afiladas, glabras, eram absurdas aquelas 
mãos naquele corpo, todo ele era absurdo, inexistente, nauseante. Rouah me vê. 
Agarro-me na pedra. Estou num canto. De costas. Rouah estende as mãos e acaricia 
as minhas nádegas. Sai, maldito, sai. Rouah senta-se. Abre as pernas. O seu sexo é 
peludo e volumoso. Coça-se, estrebucha, sem que eu saiba por quê. (HILST, 2003: 
116-117) 

 

Outras características físicas e comportamentais nos levam a conceber um Rouah 

animalesco. Com “a boca vazia e amarela”, ele “deita-se e começa a lamber-se”, “língua 

achatada e lenta”, “os buracos de seu focinho se distendem”, “gesto vaidoso de lobo” etc. O 

nome do personagem remete ao termo hebraico “ruach”, isto é, o sopro de Deus. Qual o 
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interesse da autora em associar o elo de comunicação divina com os homens, 

frequentemente associado ao Espírito Santo, a uma figura tão abominável? Para Luciana 

BARRETO (2010: 31), trata-se de “um rebaixamento do estatuto divino”. Tal explicaç~o, a 

nosso ver, é insuficiente. Ao contr|rio de uma narrativa como “Kadosh”, nesta outra n~o é a 

esfera divina que está em primeiro plano para ser rebaixada, mas a humana que almeja se 

elevar, fugir à própria condição. O homem tenta ascender à vida eterna, mas não consegue. 

E de quem é a culpa desse fracasso? Antes de tentar responder essa pergunta, sigamos 

próximos ao texto por mais alguns momentos. 

Na cena ocorrida dentro da gruta, Rouah toca o cadáver de Lázaro para ali hospedar 

seus filhos, num gesto simultaneamente destrutivo e criador. “Amas o teu corpo, L|zaro? 

Rouah também o ama. O teu corpo assegura tempo justo de vida aos filhos de Rouah, 

compreendeste? N~o. Ent~o ouve: tudo o que Rouah cria do invisível, é filho de Rouah” 

(HILST, 2003: 119). O primeiro de seus descendentes é uma flor gerada no ventre humano, 

parte do corpo ambígua, pois, se nas mulheres é onde se localiza o útero, em ambos os 

gêneros é também onde ficam as vísceras e outros órgãos responsáveis pelas funções 

excretoras. Com esse detalhe, poderíamos associar a ação de Rouah ao par cabralino 

flor/fezes. 

O homem já nasce com a morte dentro de si e também carrega vestígios de vidas que 

foram e que serão – não no sentido espiritual necessariamente, mas da transformação da 

matéria. “[...] é assim como se de repente eu soubesse que a carcaça de um réptil é também 

minha carne, como se de repente aqueles filhos de Rouah fizessem parte de mim, desde que 

nasci” (HILST, 2003: 120). Morrer e, a partir daquele corpo abandonado pelo espírito, 

nascer como uma nova forma de vida: essa é a força motriz mais básica do mundo. Se a 

narrativa bíblica prega que esse mesmo mundo foi criado por Deus, não acreditamos que 

Rouah – o ser que propicia revivescência da matéria morta, portanto, uma face da própria 

morte – seja um rebaixamento do divino, mas parte integrante dele. Vale a pena lembrar 

que para o Deus judaico-cristão, sendo onisciente e onipotente, nada escapa à sua vontade; 

mesmo o diabo trabalha em conformidade com os planos divinos, testando a fé dos 

homens. 
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Apesar da naturalidade do fato de que somos feitos de matéria degradável, ter que 

lidar com esse aspecto animal é paradoxal e gera muitos desconcertos, assunto profícuo 

para a psicanálise. Curiosamente, tais estudos convergem numa conclusão que sábios, 

artistas e religiosos, há séculos, vêm proferindo: para viver é preciso morrer, o que, em 

termos psicanalíticos, significa libertar-se das neuroses, esse mecanismo de defesa contra o 

sofrimento que mascara os incômodos e desvia a atenção para questões outras. Em bom 

português, uma mentira consoladora. 

 

Para o homem, o que significa “nascer outra vez”? Significa estar sujeito, pela 
primeira vez, ao aterrorizante paradoxo da condição humana, já que se tem que 
nascer não como um deus, mas como um homem, ou como um deus-verme, ou um 
deus que caga. Só que, dessa vez, sem o escudo neurótico que esconde a plena 
ambiguidade da vida do indivíduo. E por isso sabemos que cada renascimento 
autêntico é uma verdadeira expulsão do paraíso [...]. (BECKER, 2007: 83) 

 

Daí a continuidade do sofrimento de Lázaro após sair do túmulo: a morte não foi 

vencida, ela só teve sua feição explicitada (Rouah). Psicanaliticamente, para se libertar da 

dor, seria preciso dar mais um passo adiante, isto é, vencer o medo de viver sob a égide da 

morte. Lázaro começa sua caminhada rumo à verdade quando assume uma perspectiva de 

mundo diferente: “Antes da minha morte eu tocava nas coisas, sim, tocava-as, mas não 

descobria o mais fundo, os meus dedos apenas deslizavam e aquele toque era fugidio, e a 

sensação daquele toque não se fixava em mim, apenas existia enquanto eu estava ali, 

tateando. Agora tudo faz parte de mim” (HILST, 2003: 129-130). Agora, ele está mais 

próximo à perspectiva de Maria (espiritual/ideal) do que à de Marta (material/empírica), 

mas isso não basta para se livrar da pena. Por mais que o ressuscitado talvez esteja em vias 

de superar o medo da própria morte, ainda lamenta a de Jesus e depois, no desfecho da 

narrativa, se penaliza intensamente quando descobre que o sacrifício do amigo fora em vão, 

pois o povo continuava miserável sem acreditar na existência do Messias. 

Lázaro, o Outro (Jesus) e Rouah são referidos como irmãos gêmeos, embora as 

descrições de cada um sejam bem distintas. A de Rouah, já vimos, é animalesca, exceto 

pelas m~os, que “têm muita coisa de humanas: compridas afiladas, glabras” (HILST, 2003: 

119). M~o que faria mais sentido se trocada com a de L|zaro, que é “escura, sombreada de 

pelos” (p. 120). Quanto { aparência deste, h| menç~o {s suas cores do defunto, amarelado 



ISSN 2237-7611 

 
 
265 

no corpo e arroxeado na boca, mas que, depois de ressuscitado, se convertem em um 

aspecto “leve e limpo” (pp. 22-23). Na caracterização de Jesus, não há detalhes corporais, 

limita-se { cabeça. “Eu n~o me canso de observ|-Lo: seus cabelos brilhantes são lisos até a 

altura das orelhas, depois esparramam-se encaracolados pelos ombros, sua barba espessa é 

cheia de fios amarelos, queimados de sol. L|zaro, por que me olhas tanto? Porque és belo” 

(p. 125). A semelhança das mãos de Jesus e de Lázaro também é destacada, sendo esse o 

ponto em comum entre eles e Rouah.  

“Um homem n~o é terra, carne e só de vez em quando altura? N~o, L|zaro, um 

homem pode ser AQUELE HOMEM. As formas coexistem NELE, mas Ele é uno, invencível” 

(HILST, 2003: 120). Observamos nos três personagens uma descrição elevada (altura), 

outra baixa (terra) e a terceira, de Lázaro, intermediária (carne). São três formas de uma 

mesma essência, tal qual a Santíssima Trindade crist~, só que num “paradigma da 

dessacralizaç~o” (REGUERA, 2013: 70). Se na vers~o tradicional temos Deus constituído de 

Pai, Filho e Espírito Santo, a trindade hilstiana define o Homem como composto de 

Jesus/Outro, Lázaro e Rouah. 

O arranjo dessacralizado se baseia em relações corpóreas e fraternais, em vez de 

espirituais e paternais. O papel da divindade se modifica: ele passa de pai a irmão e é 

nomeado como “o Outro”. Deus se torna pura alteridade, algo que est| fora de mim, n~o sou 

eu, não me pertence nem me possui. Ele está alheio, distante, separado, inacessível. Isso 

antecipa o desfecho da narrativa, em que os homens não conseguem se identificar com a 

figura de Jesus e continuam se agarrando medrosos à vida, ainda que miserável. 

 

Os homens não se comoviam com Jesus, viviam repetindo que muitos sofreram 
mais do que Ele, que Ele ainda era feliz, era feliz porque acreditava que era filho de 
Deus, e os homens que nascem e morrem a cada dia sabem que são filhos do 
homem com a mulher e não têm consolo algum, lutam para dar alimento, roupa, e 
algumas alegrias aos seus filhos e a si próprios. Lutam sempre. Vivem e morrem. É 
o que acontece aos humanos. Não há nada além disso. (HILST, 2003: 137) 

 

Os homens, na trindade dessacralizada, teriam a possibilidade de se igualar ao 

divino, mas acabam marginalizados dessa comunhão. Já Lázaro, após a experiência de 

morte, encara o sofrimento com mais dignidade: 
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Senhor, o meu alimento é este sol, é esta crença, este fogo dentro de mim, eu estou 
limpo como um seixo da praia, eu sou como... eu sou assim: uma vida de fogo que 
caminha, um cálice de carne, uma flor gigantesca, a minha cabeça está impregnada 
de Ti, meus olhos est~o sempre assim, cheios d’|gua, eu sou uma fonte, um veio 
que emergiu das raízes do mais alto, eu me ponho de joelhos, não lavro mais a 
terra, só ando no caminho para poder sangrar os meus joelhos, para que todos 
repitam até o dia de Vossa glória: Lázaro tinha os joelhos de sangue, o seu sangue 
era vermelho e grosso e empapava a terra. (HILST, 2003: 121-122) 

 

A miséria que aguarda Lázaro e os homens em geral é a mesma (fome, dor e 

aniquilamento), mas existem diferenças profundas de perspectiva que se explicitam 

principalmente na linguagem. No segundo excerto, o tom é solene. O irmão de Marta e 

Maria abraça o sacrifício voluntariamente, está pronto para morrer. Seu sangue é vivo, 

bravo, fértil. Enquanto isso, no trecho anterior, predomina o sarcasmo. Os homens veem 

Jesus como privilegiado e não estão dispostos a seguir seu caminho; preferem lutar e obter 

alegrias aqui e agora, por mais que a vida se lhes apresente árdua e indigna. Esse 

esvaziamento da fé se expressa também na ambiguidade do nome do monge que recebe 

Lázaro, Benevuto. A palavra lembra duas expressões italianas bastante apropriadas para a 

situação: Benvenuto (bem-vindo) e Bene vuoto (bem vazio). 

O tom triunfante da entrega de Lázaro culmina no momento de sua ressurreição, 

mas vacila quando ele percebe que a morte em breve levar| seu mestre: “Por amor o 

sacrifício é sempre renovado, por amor há uma entrega contínua, ainda que sem 

esperança” (HILST, 2003: 130). Ao que Jesus responde: “N~o blasfemes, L|zaro, n~o é 

assim. Depois de tudo, ouve, o amor tomará posse do universo, depois do sacrifício, de um 

sacrifício que não sabes ainda, os homens serão cordeiros e a terra será um pasto novo, 

fecundo inocente” (pp. 130-131). A narrativa moderna, essencialmente irônica, mostra que 

o próprio Jesus errou em sua profecia, dado que os homens continuam escravos do 

sofrimento, como Lázaro irá constatar. 

Observemos como o conto encerra: “L|zaro grita. Um grito avassalador. Um rugido. 

Arregala os olhos e vê Marta. Ela est| de pé, junto { cama. As m~os sobre a boca” (p. 140). 

Depois de parágrafos que se estendem por muitas páginas (primeiro, a morte; segundo, o 

encontro com Jesus; terceiro, o encontro com os monges descrentes), a narrativa 

desemboca nesse quarto parágrafo curtíssimo. O encerramento completa um ciclo, pois 

retorna ao cenário inicial, o leito de morte, em que Marta prepara o corpo do irmão para o 
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sepultamento. Voltamos à condição material inevitável de que o homem vai morrer. Lázaro 

está condenado a morrer de novo, mas agora o desespero é maior, pois em seu delírio (ou 

extrema lucidez) ele vislumbrou a extinção da esperança de vida eterna, portanto, a morte 

do próprio Deus. Com esse desfecho, a autora sintetiza o desespero da liberdade: estar 

ciente do fim e ter que lidar com essa angústia sozinho. 

A solidão angustiada dos homens aparece bem ilustrada em várias das 

representações pictóricas da ressurreição de Lázaro. Citemos algumas: a cena das Storie di 

Gesù da Capella degli Scrovegni (1303-1305), de Giotto; a ilustração do Livro delle Ore que 

pertenceu a Maria di Borgogna (1477); a Risurrezione di Lazzaro (1516-1519), de 

Sebastiano del Piombo; e a Risurrezione di Lazzaro (1609), de Michelangelo Caravaggio. 

Essa última terá papel importante para nossas considerações finais, por isso, vale a pena 

contemplá-la mais detidamente. 

 

Imagem 1 
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Risurrezione di Lazzaro (1609), de Caravaggio. Acervo do Museo Regionale, Messina. 

 

Por mais que, em todas as imagens citadas acima, haja uma quantidade razoável de 

pessoas testemunhando o milagre, além de Maria, Marta e Lázaro, Jesus se posiciona num 

plano separado dos demais – na pintura de Piombo ele inclusive está sobre um pequeno 

pedestal. Parte das pessoas se volta para ele, com espanto e reverência, mas ninguém chega 

a tocá-lo, ele é inacessível. À direita do ressuscitado, Cristo estende a mão em direção aos 

homens, num gesto de misericórdia, mas claramente não é um deles. Basta ver a diferença 

com relação às representações de Lázaro, que, seja em pé, sentado ou estirado, sempre 

necessita do apoio de outros personagens, pois é frágil. 
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Detenhamos nossa atenção agora especialmente ao quadro de Caravaggio (Imagem 

1). Esse se singulariza em relação aos demais por situar o grupo de personagens dentro do 

túmulo escuro, grotesco e repleto de restos de mortos anônimos. O mestre italiano 

representa Lázaro magnífico, atravessando o eixo central (trânsito entre o mundo dos 

vivos e o dos mortos) com os braços abertos, como um Cristo crucificado. Apesar dessa 

semelhança sugerida, nem aqui há uma completa igualação entre o homem e o Deus. 

Vejamos que os ossos no solo se concentram na parte onde pisa a família do ressuscitado, 

não onde está Jesus. Outro detalhe de diferenciação é que, embora este tenha a face 

sombreada, é de sua direção que vem a luz que ilumina os demais. 

Um aspecto que se destaca na composição criada por Caravaggio é a intensidade do 

entrelaçamento entre os personagens. Marta, prática e direta, se dobra para amparar a 

cabeça do irmão e o beija. Maria, idealista, também figura próxima ao rosto dele, só que 

numa posição mais elevada, e não sabemos se ela chega a tocá-lo. No centro da tela, um 

homem segura Lázaro firmemente, apoiando-o não apenas com as mãos e os braços, mas 

também com a coxa. Ele encara Lázaro, enquanto a maioria dos homens olha para Jesus, e 

assume uma expressão difícil de traduzir, talvez fascinada, talvez aflita. É certamente um 

arrebatamento, mas não podemos definir de que tipo, se motivado por uma impressão 

agradável ou ruim. 

Esse personagem cuja identidade desconhecemos, mas que o artista considerou 

bastante importante para figurar no centro do quadro, fornece uma preciosa chave de 

leitura para o conto de Hilda Hilst. Tal homem, com os pés afundados em ossos, não dá 

atenção àquele que realiza o milagre, mas a Lázaro, que, naquele instante, se eleva uns 

poucos centímetros do chão. A mão e o pé quase tocam a sujeira, mas, graças ao apoio do 

outro, se livram do contato indesejado. Apesar da presença iluminadora de Jesus, a cena é 

muito humana. Lázaro se ergue pela força de seus semelhantes, enquanto o Deus, com toda 

sua magnanimidade, parece quase um elemento secundário no milagre. O quadro poderia 

ser dividido em duas partes quase independentes: à direita, Lázaro cercado pelas duas 

mulheres e o homem; à esquerda, Jesus rodeado por seus admiradores. Curioso notar que 

um deles chega a se reclinar para estender a mão em direção a Lázaro, mas não concretiza 

o gesto de auxílio, de tão absorto que está com a figura divina. 
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Para ficar mais evidente essa chave de leitura, a principal semelhança entre o 

quadro e o conto é a centralidade da esfera humana. Na narrativa de Hilst, até a Santíssima 

Trindade se torna mais carnal, com a agregação da morte (Rouah). Parece-nos que Deus 

n~o chega a ser rebaixado nesse conto como em “Kadosh”, por exemplo; Ele só em outra 

parte, desconhecido e distante. Não sabemos o que Ele pensa, e talvez isso nem seja do 

interesse dos homens. Interessa, isso sim, o horror de Lázaro. 

Voltemos, então, à pergunta que deixamos em aberto: o fracasso humano contra a 

morte é culpa de quem? Os homens se afundam, como vimos num excerto acima, porque 

estão preocupados demais em aliviar as necessidades do corpo, que são muitas e torturam. 

A pobreza traz o desespero pela sobrevivência; a riqueza, o tédio e a ganância. O motivo da 

queda parece ser o corpo, como ressalta a fé cristã, mas é possível ao homem escapar ao 

seu aspecto material? Segundo o conto, parece que não. O corpo é onipresente, até mais do 

que Deus. Rouah, tão animalesco, é nosso irmão gêmeo, o nosso aspecto mais abjeto, por 

mais que o recusemos. Ele é a morte que aguarda a todos, a condição de existir no tempo e 

no espaço, isto é, o destino daqueles que são um estado (homem) em vez de uma essência 

(Deus). 

Na ausência de uma trajetória transcendente para o homem, que é uma opção pouco 

viável no mundo moderno, talvez a melhor resposta seja a da psicanálise: admitir a morte e 

não tentar fugir ao sofrimento consequente. Vem o grito avassalador, o rugido, o pasmo 

diante dessa verdade. Como observou Arthur SCHOPENHAUER (2005), a experiência 

artística configura esse horror de modo tão genuíno que é até possível escapar à ação da 

Vontade por um instante, ainda que jamais se possa anulá-la. E isso é o mais próximo que 

poderíamos obter de uma vitória sobre a morte, nós que não somos deuses. Se o 

personagem Lázaro não obtém essa resposta, o conto, enquanto formulação estética, está aí 

para o leitor como transcendência possível, impregnado de matéria e morte, como não 

poderia deixar de ser. 
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O Direito à Literatura em Admirável Mundo Novo 

 

Vinícius Lima Figueiredo 

 

Considerada um direito humano, a literatura é sempre retratada, através de obras 

literárias, a partir dos mais diversificados olhares. Para uns, uma forma de universalização 

do conhecimento humano, para outros, algo a ser temido. Este olhar em particular é 

recorrentemente abordado ao longo dos anos, o medo da censura e da extirpação de obras 

literárias advindo de uma dura lição histórica: o Vaticano e suas fogueiras de livros durante 

a Contrarreforma (pra não falar do Index Librorum Prohibitorum); a dinastia Qin, na China, 

queimando acadêmicos e livros como forma de apagar a história de outras casas 

nobiliárquicas; o regime nazista e o Bücherverbrennung. A partir desse imaginário popular 

reforçado a cada grande queima e censura de obras literárias, não é incomum, em obras de 

distopia, a inserção dessa temática como um pano de fundo. Em obras como 1984, de 

George Orwell, e Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, a eliminação dos livros é parte essencial 

do mundo tenebroso retratado. Desse modo, o presente estudo visa refletir sobre o direito 

à literatura em uma distopia canônica: Admirável Mundo Novo, obra escrita por Aldous 

Huxley em 1932, em que há um mundo futurístico regido por uma ditadura totalitária de 

ideias eugenistas que censura e reprime toda e qualquer forma de produção literária. Na 

obra, em uma síntese rápida sobre o enredo, acompanha-se através dos capítulos a 

retratação de um mundo futurístico que tem como base os ideais do fordismo e da eugenia, 

nos quais as pessoas são divididas em castas sociais a partir de selecionamento genético e 

condicionadas hipnopedicamente a não questionarem o sistema em que estão inseridos. É 

nesse cenário que um personagem estrangeiro a esse mundo, John, o Selvagem, é levado até 

Londres e se depara com os horrores dessa sociedade infernal. Lá ele conhece alguns 

personagens, Lenina Crowne, Bernard Marx, Helmholtz Watson e Mustafá Mond, e trava 

discussões com cada um, construindo relações únicas e simbólicas, que servem para 

evidenciar e denotar seus contornos psicológicos e morais. Cabe destacar que a escolha 

desse romance se dá pelo fato fundamental de que John foi criado e educado através da 
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leitura de Obras Completas, de William Shakespeare, enquanto que os outros personagens 

não. Essa diferença básica entre formações é essencial para o pensamento da retratação do 

direito à literatura na obra de Huxley. 

Sendo assim, faz-se necessário entender primeiro como e o porquê da literatura ser 

encarada sob esse aspecto – o de um direito humano –, sendo o ensaio “O Direito { 

Literatura”, de Antonio Candido, essencial para tanto. Nele, o autor expõe o que acredita ser 

literatura e também fala de sua importância enquanto obra de arte: 

 

Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações de toque 
poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os 
tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, chiste, até as formas mais 
complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações.  
Vista deste modo, a literatura aparece claramente como manifestação universal de 
todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver 
sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de 
fabulação. (CANDIDO 2004: 16) 

 

Indo além, o teórico elabora uma concatenação de ideias a fim de justificar seu 

posicionamento, revelada nos seguintes trechos:  

 

A literatura a que me referi parece corresponder a uma necessidade 
universal, que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um 
direito.  
[...]  
Ela é fator indispensável de humanização e, sendo assim, confirma o 
homem na sua humanidade, inclusive porque atua em grande parte 
no subconsciente e no inconsciente.  
[...] 
A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, 
fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os 
problemas. Por isso é indispensável tanto a literatura sancionada 
quanto a literatura proscrita; a que os poderes sugerem e a que nasce 
dos movimentos de negação do estado de coisas predominante.  
[...] 
Isto significa que ela tem papel formador da personalidade, mas não 
segundo as convenções; seria antes segundo a força indiscriminada e 
poderosa da própria realidade.  
[...] 
Ela não corrompe e não edifica, portanto; mas trazendo livremente 
em si o que chamamos o bem e o que chamamos o mal, humaniza em 
sentido profundo, porque faz viver. (CANDIDO 2004: 17-18) 
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Desse modo, é de se pressupor que em Admirável Mundo Novo a sociedade narrada é 

avessa aos princípios básicos dos direitos humanos, pois censura e castra as produções 

literárias impiedosamente, como fica claro no seguinte trecho em que Helmholtz explica 

porque está sendo vigiado pelo governo: 

 

—Foi a propósito de uns versos — explicou. Estava dando meu curso 

costumeiro de Engenharia Emocional Avançada para Alunos do 

Terceiro Ano. Doze conferências, das quais a sétima trata de versos. 

“Do Emprego dos Versos na Propaganda Moral e na Publicidade”, 

para ser exato. Sempre ilustro minhas preleções com uma porção de 

exemplos técnicos. Desta vez, pensei em apresentar-lhes um que eu 

próprio acabara de escrever. Pura insensatez, é claro; mas não pude 

resistir. — Riu. — Tinha curiosidade de ver quais seriam as reações 

dos alunos. Além disso – acrescentou seriamente —, queria fazer um 

pouco de propaganda; estava tentando levá-los a experimentar o que 

eu havia sentido quando escrevi os versos. Ford! — Riu novamente. 

— Que escândalo! Fui chamado pelo Diretor e ameaçado de expulsão 

imediata. Sou um homem marcado.  

—Mas que versos eram esses? – perguntou Bernard.  

—Eram sobre a solidão. (HUXLEY 2011: 277) 

 

Como é possível comprovar, o processo de censura é extremamente rápido e 

eficiente nessa distopia. O poeta, no final do livro, é exilado por causa de versos que cria, 

juntando-se a outras pessoas em igual estado, muito semelhante ao praticado pelos 

regimes ditatoriais do século passado. Escrever versos faz parte do fazer poético, de um 

processo inerente à fabulação a que Candido se refere.  

Portanto, de posse de toda essa cadeia lógica de pensamento a respeito da 

importância da literatura enquanto vetor de humanização, vê-se que, no mundo ficcional de 

Huxley, isso é sabido por seus regentes – no caso a figura do personagem Mustafá Mond, 
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Administrador Mundial e um dos responsáveis por coordenar tal ditadura. O múltiplo papel 

que a literatura assume é reconhecido pela alta cúpula do governo, responsável por manter 

a castração literária. O governo a teme, pois, enquanto vetor de humanização, seria, sem 

dúvidas, algo que poderia incitar rebeliões e perdas de controle e de poder. Baseada em um 

rígido controle hormonal e emocional através de antidepressivos, a ignorância e a 

alienação são igualmente armas poderosas para a manutenção do comando desse mundo.  

Desse modo, à luz do texto A arte de Ler, de Michèle Petit, compreende-se que a 

alienação da população vem e decorre pela falta de acesso à literatura, pois, segundo a 

autora: 

 
Os rumos de um destino podem ser reorientados por meio de um intersubjetividade, 
uma disponibilidade psíquica, uma atenção, e que isso, assim como a simbolização, é 
o cerne da construção ou da reconstrução de si mesmo. (PETIT 2009: 41)  

 

Sendo, portanto, essa intersubjetividade inerente ao universo literário e artístico, pois: 

 

[...] as leituras abrem para um novo horizonte e tempos de devaneio que permitem 
a construção de um mundo interior, um espaço psíquico, além de sustentar um 
processo de autonomização, a construção de uma posição do sujeito. Mas o que a 
leitura também torna possível é uma narrativa: ler permite iniciar uma atividade 
de narração e que se estabeleçam vínculos entre os fragmentos de uma história, 
entre os que participam de um grupo e, às vezes, entre universos culturais. (PETIT 
2009: 32) 

 

A leitura enquanto processo que possibilita o acesso ao mundo dos livros é, então, 

parte essencial do que defende Candido e que é negado aos habitantes do mundo ficcional 

de Huxley. Ao serem privados de terem acesso à literatura, os cidadãos dessa civilização 

futurística também são privados de construírem o seu próprio eu, sua própria identidade. 

No seguinte trecho, essa ideia de alteridade intrinsecamente ligada à fruição da cultura (os 

livros enquanto vozes de Outros) e da obra de arte se explicita nas palavras da autora: 

 

Do nascimento à velhice, pensamos unicamente em resposta ao que nos foi lançado 
por outros, ainda mais quando desconfiamos de que eles sabem de alguma coisa, 
um segredo, ao qual não temos acesso. Sem o outro, não existe sujeito. Em outras 
palavras, o gesto da partilha ou da troca, a relação, está na origem mesma da 
interioridade, que não é um poço onde se mergulha, mas que se constitui entre 
dois, a partir de um movimento em direção ao outro. Está também na origem 
mesma da identidade (se é que esta existe, o que pode ser discutido), que se 
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constitui em um movimento simultaneamente centrífugo e centrípeto, em um 
impulso em direção ao outro, um desarraigamento de si, uma curiosidade — uma 
vontade também, por vezes feroz. Na origem mesma da cultura. 
Em busca de novos impulsos, de sentido, nós os furtamos onde podemos, pegamos 
dos outros e emendamos com frases [...] que encontramos nos conservatórios de 
sentido típicos da sociedade em que vivemos, lendas, crenças, ciências, bibliotecas. 
E os escritores que revelam o mais profundo da experiência humana [...] têm aí um 
lugar especial. (PETIT 2009: 51-52) 

 

Em conversa com o personagem John, fica claro que Mond sabe muito bem do perigo 

que a literatura que traz consigo – “o de fazer viver” e o de possibilitar a construç~o de si 

mesmo através do contato com o Outro –, e o porquê de sua sociedade reprimir e censurar 

todo e qualquer tipo de expressão literária ou artística: 

 

A fisionomia do Selvagem iluminou-se de súbito prazer. 
— O senhor também o leu? — perguntou — Julguei que ninguém tivesse ouvido 
falar nesse livro aqui na Inglaterra. 
— Quase ninguém. Sou uma das raríssimas exceções. O senhor compreende, ele 
está proibido. Mas, como sou eu que faço as leis aqui, posso também transgredi-las. 
[...] 
— Mas por que ele está proibido? — perguntou o Selvagem. Na excitação de 
conhecer um homem que havia lido Shakespeare, esquecera momentaneamente 
tudo o mais. 
[...] 
— Porque o nosso mundo não é o mesmo mundo de Otelo. Não se pode fazer um 
calhambeque sem aço, e não se pode fazer uma tragédia sem instabilidade social. O 
mundo agora é estável. As pessoas são felizes, tem o que desejam e nunca desejam 
o que não podem ter. Sentem-se bem, estão em segurança; nunca adoecem; não 
têm medo da morte; vivem na ditosa ignorância da paixão e da velhice; não se 
acham sobrecarregadas de pais e mães; não têm esposas, não têm filhos, nem 
amantes, por quem possam sofrer emoções violentas; são condicionadas de tal 
modo que praticamente não podem deixar se de portar como devem. E se, por 
acaso, alguma coisa andar mal, há o soma. [...]— Mas esse é o preço que temos de 
pagar pela estabilidade. É preciso escolher entre a felicidade e aquilo que 
antigamente se chamava a grande arte. Nós sacrificamos a grande arte. Temos, em 
seu lugar, os filmes sensíveis e o órg~o de perfumes.” (HUXLEY 2011: 337) 

 

A importância desse diálogo entre os dois personagens é essencial para refletir 

sobre o direito à literatura na obra, pois ele concentra em si parte fundamental do 

pensamento da sociedade distópica escrita por Huxley: a dominação da população através 

do expurgo da arte de suas mais variadas formas de expressão. Tal pensamento da classe 

dominante é posta versus a defesa de valores humanistas, centrados na figura do 

ironicamente chamado “Selvagem”. É nesse trecho que se apresenta, explicitamente, a voz 

de John, representante desse pensamento defendido por Candido, contra a do 
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representante do pensamento de um mundo terrível e ditatorial, que não é nada mais do 

que um inferno imaginável que aplica os ideais fordistas de produção à criação humana. A 

ausência de livros é a morte cultural e do autoconhecimento das pessoas que são 

submetidas a isso, tanto que elas nem chegam a se dar conta disso, mesmo com as 

insistentes tentativas de John em mudar o que vê. Ao tentar mostrar à força para um grupo 

de pessoas os males do mundo que as controlava e fracassar, o personagem se dá conta que 

elas não tinham interesse em sair do mundo que as emprisionava, pelo contrário: 

 

— Vocês não querem ser livres, ser homens? Nem sequer compreendem o que 
significa ser homem, o que é a liberdade? [...]— Pois bem! Então eu vou ensiná-los; 
[...] 
Um grande grito se elevou subitamente do meio da multidão; uma onda de 
movimento impeliu-a, ameaçadora, para o lado do Selvagem. (HUXLEY 2011: 325) 

 

Sendo assim, pode-se perceber que os ideais que cercam e impregnam o 

personagem John não tem chances contra os que regem o mundo ficcional de Admirável 

Mundo Novo, pois é a voz de um homem contra a de um mundo inteiro. Mesmo ele tendo 

noção e consciência de sua humanidade e de que os outros não possuem uma própria, ele 

tenta forçá-los a enxergar isso, mas falha, pois o controle do governo é eficaz e pleno. Ao 

retratar isso em sua obra, Huxley nos permite refletir sobre a importância da literatura 

para nossas vidas, e o papel que ela desempenha.  

Como fica claro em toda a obra, John é um personagem que se rebela e não aceita os 

valores morais e os ideais da civilização distópica. Michèle Petit, ao pensar sobre o papel da 

literatura e os efeitos por ela proporcionados, aponta e ressalta a marcante fala de Silvia 

Bleichmar: “A resistência da cultura é o direito ao pensamento”, que reforça a ideia da 

rebeldia de John, surgida graças ao contato prévio com a literatura. A possibilidade de se 

rebelar é única ao selvagem do livro, pois somente ele pôde ter seu eu construído e 

humanizado. 

Desse modo, fica evidente que, no romance, não apenas a literatura foi apagada da 

história e do cotidiano das pessoas, mas como também parte da própria humanidade dos 

seres que a habitam e integram foi igualmente apagada pelo sistema que as domina.  

Huxley, ao criar um mundo que nega o acesso aos livros às pessoas que habitam seu 

mundo ficcional, numa Londres 600 anos a frente de nosso tempo, possibilita a reflexão do 
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porquê de por diversas vezes durante a história da humanidade grupos e regimes tenham 

tentado censurar e destruir livros, além de apontar para como a literatura se faz 

importante em qualquer período, principalmente o agora. 
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As experiências anestésicas na modernidade: Um 

estudo das obras de Aldous Huxley 

 

Cláudio Marcos Veloso Júnior (Mestrando –UEL) 

 

Introdução 

Walter Benjamin expõe em diversos de seus escritos a respeito de experiências 

anestésicas, incluído a isso está o uso de substâncias narcóticas.  O intento de Benjamin ao 

expor a respeito desse assunto é o de justificar que as experiências anestésicas, 

principalmente o uso de drogas, é algo recorrente na modernidade. Tanto que é por esse 

contexto que Buck-Morss (1996: 26) afirma que “o vício em drogas é característico da 

modernidade”. 

Com base nos estudos de Walter Benjamin e apontamentos realizados por Susan 

Buck-Morss, o presente estudo tem por intenção debater como as experiências anestésicas, 

assim como o uso de substâncias narcóticas, estão presentes na modernidade e como esse 

aspecto está inserido nas ficções literárias. Para isso, o estudo irá fazer uma análise de duas 

obras de um escritor desse período.  

O primeiro momento desse estudo dedica-se totalmente a expor a respeitos das 

experiências anestésicas inseridas na modernidade.  Em seguida, se analisará as obras 

Admirável Mundo Novo e A Ilha, ambos escritos por Aldous Huxley. Nessa análise procura-

se expor como a temática do uso das drogas é inserida nessas duas ficções e qual é a função 

social que esses narcóticos possuem nas sociedades que estão inseridas.  

 

1. As experiências anestésicas na modernidade.  

A prática do uso de substâncias narcóticas tornou-se característico devido à 

necessidade dos sujeitos em ter experiências anestésicas. Buck-Morss (1996: 22) explica 

que Benjamin sustentava que a experiência gerada no campo da Primeira Guerra Mundial 

se tornou a norma na vida moderna e, com isso, “percepções que antes suscitavam reflexos 

conscientes são agora fonte de impulsos de choque dos quais a consciência se deve 
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esquivar”. Com isso, o uso de subst}ncias narcóticas se insere nesse contexto por ser uma 

forma o qual os sujeitos têm para obter experiências anestésicas que permitem esquivar de 

reflexos conscientes. 

Buck-Morss (1996: 24-26) aponta que essas experiências deram-se início no século 

XIX: 

 

A anestética torna-se uma técnica sofisticada na segunda metade do século 

dezenove. Enquanto as defesas auto-anestesiantes do corpo são largamente 

involuntárias, esses métodos envolviam a manipulação consciente e intencional do 

sistema sinestético. Às já existentes substâncias narcóticas da época iluminista, 

café, tabaco, chá e álcoois, acrescentou-se um vasto arsenal de drogas e práticas 

terapêuticas, do ópio, éter e cocaína à hipnose, hidroterapia e choque elétrico. 

(BUCK-MORS 1996: 24) 

 

Aldous Huxley (1959: 106), em um de seus ensaios, explica que  

 

o chá, o café e o mate são, felizmente, quase inofensivos. São aliás, estimulantes 

muito fracos. Ao contr|rio desses ‘ch|venas que alegram, mas n~o inebriam’, a 

cocaína é uma droga muito poderosa e muito perigosa.   

 

Em Imagens do Pensamento, Benjamin (1995) expõe a respeito de sua experiência 

pessoal com uma dessas substâncias narcóticas. A experiência de Benjamin foi com o 

haxixe: 

 

Marselha, 29 de julho. Às sete da noite, depois de longa hesitação, tomei haxixe. 
Durante o dia estivera em Aix. Deito-me na cama com certeza absoluta de que, 
nesta cidade de centenas de milhares de habitante, onde ninguém se conhece, não 
poderei ser perturbado.  (BENJAMIN 1995: 249) 

 
O estudioso relata a respeito do efeito dessa substância: 

 

Um dos principais indícios de que o haxixe começa a fazer efeito ‘é um obscuro 
sentimento de apreensão e angústia; algo de estranho, de inevitável se aproxima... 
Surgem imagens e sequências de imagens, recordações sufocadas há tempos; 
tornam-se atuais cenas e situações inteiras, suscitando em primeiro lugar 
interesse, às vezes prazer. (BENJAMIN 1995: p.248) 
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Um dos aspectos sobre o haxixe exposto por Benjamin (1995: 249) é o de que com 

est| droga permite com que “a sensaç~o de solid~o se desfaz rapidamente”. Analisando os 

dizeres de Benjamin, constata-se que a intenção dele é demonstrar que os indivíduos, 

mesmo estando rodeado de outras pessoas, se sentem em solidão na modernidade. Outro 

aspecto que leva ao uso de substâncias narcóticas é a necessidade de preencher o vazio que 

há nos indivíduos da modernidade.  

Buck-Morss (1996: 25) expõe que “a ‘principal' de todas as drogas usadas para a 

‘exaust~o nervosa’ era o ópio”. Benjamin (1987: 23) cita que “Lenin chamou a religi~o de 

ópio do povo”. Ao transpor a ideologia de Lenin, Benjamin coloca a religião como uma 

espécie de experiência anestésica utilizado pelo povo. Ele ainda relaciona a religião com 

outras substâncias: 

 

A superação autêntica e criadora da Iluminação religiosa não se dá através do 
narcótico. Ela se dá numa iluminação profana, de inspiração materialista e 
antropológica, à qual podem servir de propedêutica o haxixe, o ópio e outras 
drogas. — Mas com grandes riscos: e a propedêutica da religião é a mais rigorosa. 
(1987: 23) 

 

Benjamin (1987: 23) ainda destaca que é a partir dessa necessidade do indivíduo de 

obter experiências anestésicas é que irá surgir o Surrealismo. Entretanto, a sinestesia 

criada pelo Surrealismo é diferente das outras drogas, pois partirá por meio da linguagem. 

Sobre o Surrealismo, Benjamin (1987: 23) reflete: 

 

Quem percebeu que as obras desse círculo não lidam com a literatura, e sim com 
outra coisa – manifestação, palavra, documento, bluff, falsificação, se se quiser, 
tudo menos literatura -, sabe também que são experiências que estão em jogo, não 
teorias, e muito menos fantasmas. E essas experiências não se limitam de modo 
algum ao sonho, ao haxixe, ao ópio. É um grande erro supor que só podemos 
conhecer das ‘experiências surrealistas’ os êxtases religiosos ou êxtases 
produzidos pela droga. 

 
Insere-se também na modernidade a auto-alienação. Benjamin (1987: 196) reflete a 

Primeira Guerra Mundial foi uma da colaboradora para que a auto-alienação ocorresse. 
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Benjamin (1987: p.196) coloca que ela “antigiu o ponto que lhe permite viver sua própria 

destruiç~o como um prazer estético de primeira ordem”.  

Em outro momento, Benjamin (1987: 180) expõe que as inovações tecnológicas foi 

outra contribuidora para a auto-alienação: 

 

Com a representação do homem pelo aparelho, a auto-alienação encontrou uma 
aplicação altamente criadora. Essa aplicação pode ser avaliada pelo fato de que a 
estranheza do intérprete diante do aparelho, segundo a descrição de Pirandello, é 
da mesma espécie que a estranheza do homem, no período romântico, diante de 
sua imagem no espelho (BENJAMIN 1987: 180). 

 

Dentre as inovações tecnológicas situa-se o cinema. Esse, por sua vez, também serve 

como experiência anestésica, a ponto de Benjamin (1987: 190) o posicionar como uma 

forma de psicose em massa: 

 

O cinema introduziu uma brecha na velha verdade de Heráclito segundo a qual o 
mundo dos homens acordados é comum, o dos que dorme é privado. [...] Se 
levarmos em conta as perigosas tensões que a tecnização, como todas as suas 
consequências, engendrou nas massas – tensões que em estágios críticos assumem 
um caráter psicótico -, percebemos que essa mesma tecnização abriu a 
possibilidade de uma imunização contra tais psicoses de massa através de certos 
filmes (BENJAMIN 1987: 190).  

 

Com base nisso, Buck-Morss (1996: 12), reitera que no período da modernidade a 

política enquanto espetáculo se tornou algo comum e se posiciona que ao Benjamin relatar 

sobre as inovações tecnológicas, ele “est| dizendo que a alienaç~o sensorial se encontra na 

origem da estetizaç~o da política, a qual o fascismo n~o cria, mas apenas ‘manipula’”. 

 

2. Os elementos narcóticos nas obras de Aldous Huxley. 

Aldous Huxley, escritor inglês, modernista, insere, em diversas de suas obras, a 

temática do uso de substâncias químicas. A temática é tão recorrente em seus escritos que 

o escritor expõe em seus ensaios a respeito desse contexto. Entre os ensaios, As Portas da 

Percepção é o que mais se destaca por tratar-se de um texto em que Huxley narra sobre sua 

experiência pessoal com o uso da Mescalina, substância narcótica natural.  
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Os romances de Huxley que mais acentuam a temática do uso de substâncias 

químicas são Admirável Mundo Novo e A Ilha. É nesses dois romances que o estudo irá focar 

a analisar.   

Publicado em 1932, Admirável Mundo Novo projeta uma sociedade distópica com 

aparência utópica. A aparência utópica existe por ser narrada uma sociedade projetada no 

futuro, aproximadamente no ano de 2.495, que não se submete a conflitos e que tem os 

valores, integrados por ela, aceitos pela massa. No entanto, ao decorrer da narrativa, fica 

evidente ao leitor que a utopia não é totalmente concreta - o que a torna uma falsa utopia - 

pelo fato de serem englobadas, a essa sociedade, indivíduos que são manipulados a crerem 

em determinados valores, a exercerem funções sociais estabelecidos antes mesmo de eles 

nascerem e obrigados a praticar certas atividades impostas pela sociedade. 

Os indivíduos da sociedade representada por esse romance utilizam uma substância 

nomeada de Soma. O uso dessa substância é uma das atividades que imposta para os 

sujeitos realizarem. Essa droga age de forma que deixa quem o utiliza com uma sensação de 

conforto e uma leve perda de memória. O Soma é um elemento utilizado para manipular as 

pessoas, pois essa substância auxilia a reiterar nos indivíduos a ilusão de felicidade: 

 

Atualmente, tal é o progresso, os velhos trabalham, os velhos copulam, os velhos 
não têm um instante, um momento de ócio para furtar ao prazer, nem um minuto 
para se sentarem a pensar; ou se, alguma vez, por um acaso infeliz, um abismo de 
tempo se abrir na substância sólida de suas distrações, sempre haverá o soma, o 
deliciosa soma, meio grama para um descanso de meio-dia, um grama para um fim 
de semana, dois gramas para uma excursão ao esplêndido Oriente, três para uma 
sombria eternidade na Lua; de onde, ao retornarem, se encontrarão na outra 
margem do abismo, em segurança na terra firme das distrações e do trabalho 
cotidiano (HUXLEY 2009: 100). 

 

As pessoas Admirável Mundo Novo, independente da classe social, ao se deparem 

com qualquer conflito ou se sentirem em um estado espiritual de depressão, o utilizam 

Soma como escapismo de seus problemas. Os indivíduos não conseguem ficar sem utilizar o 

Soma em seus dia-a-dia e até se cria uma certa crise ao não o ingerirem:  

 

— Mas é terrível — murmurou Lenina — É espantoso. Não devíamos ter vindo 
aqui. Tateou no bolso À procura do soma — e só então descobriu que, por um 
descuido sem precedentes, deixara o vidro na hospedaria. Os bolsos de Bernard 
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também estavam vazios. Não restava a Lenina senão afrontar, sem socorro 
exterior, os horrores de Malpaís. Estes se abateram sobre ela, abundantes e 
rápidos. (HUXLEY 2009: 178). 

 

Com isso, o Soma evita conflitos sociais e ameniza as dores do dia-a-dia dos sujeitos. 

Ele ainda tem a função de combater a solidão. Dessa forma, essa substância age da mesma 

forma que Benjamin descreveu o haxixe. Ao ser ingerido em grandes doses, o Soma cria 

alucinações: 

 
Lenina, depois desse dia cheio de coisas estranhas e de horrores, sentia-se com 
direito a um descanso completo e absoluto. Mal chegaram À hospedaria, tomou 
seis comprimidos do meio grama de soma, deitou-se na cama e ao cabo de dez 
minutos vagava numa eternidade lunar. Passar-se-iam pelo menos dezoito horas 
antes que voltasse ao mundo real (HUXLEY 2009: 221). 

 

Aldous Huxley (1959), em um de seus ensaios sobre a obra Admirável Mundo Novo, 

faz algumas comparações entre o Soma e as drogas existentes na nossa sociedade. A 

primeira comparação feita por Huxley (1959:104) tem como base o que Benjamin explanou 

que, para Lenin, a religião é o ópio do povo. O romancista coloca que em  

 

Admirável Mundo Novo, a situação inverte-se. O ópio, ou antes, o Soma, era a 
religião do povo. Como a religião, a droga tinha o poder de consolar e de 
compensar, criava visões de outro mundo, de um mundo melhor, dava esperança 
fortalecia a fé e promovia a caridade. (HUXLEY 1959: 104-105). 

 
Nota-se que Huxley iguala o Soma ao ópio. Além disso, devido ao poder de criar 

alucinações, Huxley também irá comparar o Soma com a droga LSD: 

 
Com o LSD-25 — dietilamida do ácido lisérgico —, os farmacologistas criaram 
recentemente com outro aspecto do Soma — um intensificador da percepção e um 
gerador de visões, que é, fisiologicamente falando, quase inofensivo. Essa droga 
extraordinária, que é eficaz em doses tão pequenas como cinquenta ou até vinte e 
cinco milionésimos de grama, tem a virtude — como o peyote — de transportar as 
pessoas para um outro mundo. Na maioria dos casos, o outro mundo a que o LSD-
25 dá acesso é celestial (HUXLEY 1959: 108).  

 
Outra forma de alucinação em Admirável Mundo Novo são os cinemas sensíveis. 

Assim como o Soma, o cinema sensível procura transferir aos indivíduos sensações de 
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prazer. Por meio do cinema sensível, os indivíduos vivenciam sensações como se fossem 

realidade, entretanto as percepções são totalmente sintéticas: 

 

— Você vai ao Cinema Sensível hoje à noite, Henry? — perguntou o Predestinador-
Adjunto — Ouvi dizer que o novo filme do Alhambra é magnífico. Há uma cena de 
amor sobre um tapete de pele de urso; dizem que é maravilhosa. Cada um dos 
pelos do urso é reproduzido. Os efeitos táteis mais surpreendentes (HUXLEY 2009: 
73). 

 

Da mesma forma que em Admirável Mundo Novo, A Ilha, romance publicado em 

1962, projeta uma sociedade distópica com aparência utópica. A distopia é existente em 

Pala por se tratar de uma comunidade que vive uma falsa felicidade e possui diversos 

conflitos, sendo esses conflitos em sua grande maioria motivados pelas diferentes 

ideologias religiosas e pelo desejo de conquistar o controle total da ilha.  

O título dessa obra faz referência ao terreno em que o país fictício de Pala se situa. 

A narrativa descreve Pala como um local que possui hábitos diferenciados aos demais 

lugares do mundo. Dentre os hábitos está o de utilizar uma substância química que recebe 

o nome de Moskha. Essa substância possui o efeito de uma droga alucinógena. O Moksha 

contribui a reiterar a ilusão de felicidade, pois seu efeito cria um conforto nos indivíduos e 

projeta um mundo paralelo onde tudo está perfeito.  

O uso dessa substância é motivado pelos que possuem o poder em Pala. Os 

indivíduos começam a usá-la quando entram na fase da adolescência por meio de um ritual 

de iniciação: 

 

Esse ensinamento é iniciado na adolescência, paralelamente com o curso 
elementar adiantado. — Começa com a primeira experiência com o moksha? — 
Sim. Cheguei até a vê-lo em ação. — O Dr. Robert levou-o para assistir { ‘iniciaç~o’ 
de ontem — explicou a diretora, — Devo dizer que fiquei impressionado — 
acrescentou Will. — Quando me lembro da minha educação religiosa...— Deixou a 
frase intencionalmente inacabada. — Como ia dizendo, os adolescentes recebem os 
dois tipos de educação (HUXLEY 1971: 257). 

 

A intenção do incentivo do uso dessa substância ocorre por ela auxiliar na 

manutenção do equilíbrio social. Por as pessoas desfrutarem de uma substância que as 

tornam felizes, esse fato faz com que se amenize os conflitos sociais. Com isso, o Moksha é 

um elemento importante para criar o aspecto utópico que essa sociedade possui.  
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Essa droga possui um efeito psicodélico. O efeito age de forma com que as pessoas 

que a utiliza vivenciem sensações que não são comuns em seu dia-a-dia:  

 

Uma provação marca o fim da infância e o ingresso na adolescência — explicou o 
Dr. Robert — Uma provação que os ajudará a compreender o mundo onde têm de 
viver e que os fará sentir a onipresença da morte e a precariedade fundamental de 
toda a existência. À provação segue-se a revelação. Dentro de alguns minutos esses 
rapazes e mocinhas terão a sua primeira experiência com o moksha [...] Graças ao 
moksha, foi incluído uma experiência da ‘coisa’ real — A ‘coisa’ real? — perguntou 
Will meneando a cabeça. — Gostaria de acreditar que isso existe. — Ninguém está 
lhe pedindo para acreditar — disse o Dr. Robert. A ‘coisa’ real n~o é proposiç~o. É 
um modo de ser (HUXLEY 1971: 203). 

 

Nesse contexto, percebe-se, novamente, uma relação com o LSD-25. O Moksha, 

assim como o LSD-25, atua como um intensificador de percepções e um gerador de visões.  

Sobre as sociedades de Admirável Mundo Novo como em A Ilha, verifica-se que, 

assim como na sociedade moderna, há uma auto-alienação. O Soma, o cinema sensível e 

Moksha são mecanismos utilizados para criar essa alienação. Os indivíduos são 

influenciados a utilizarem essas substâncias para, assim, serem mais facilmente 

manipuláveis.   

 

Conclusão 

Após a análise dessas duas obras, evidencia-se que Aldous Huxley procurar transpor 

em seus romances um dos principais aspectos da modernidade, que é o do uso de 

substâncias narcóticas.  

Com base nos relatos de Walter Benjamin, verificou-se que o uso de substâncias é 

algo comum na modernidade. Mediante a isso, averígua-se que, ao Huxley inserir tanto em 

Admirável Mundo Novo como em A Ilha indivíduos dependentes de substâncias narcóticas, 

ele está fazendo uma arguição sobre o que vinha ocorrendo durante a modernidade.  

Ao igualar, em seu ensaio, o Soma com o ópio, Huxley está contextualizando em sua 

obra o fato do ópio estar sendo utilizado de forma rotineira em nossa sociedade, visto que, 

como Buck-Morss expôs, o ópio era a principal droga desse período. Isso também se sucede 

ao ser colocado o Soma e Moksha com os mesmos efeitos do LSD-25. 
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O discurso científico em Nas Montanhas da 

Loucura, de H.P. Lovecraft 

 

Vinícius Lima Figueiredo 

 

Em seu livro Nas Montanhas da Loucura, publicado em 1936, H.P. Lovecraft destaca-

se ao trabalhar com elementos incomuns à literatura fantástica de Horror. Com um centro 

de narrativa relativamente simples, que pode ser resumida como o relato de um geólogo 

sobre uma expedição anos antes na Antártida e as descobertas que fez, a obra de Lovecraft 

sai do lugar comum ao ter em seu cerne os pensamentos científico e racional, expressos na 

maneira em que o protagonista elabora e orquestra seu relato. 

A engenhosidade das descrições, recheadas de nomenclaturas complexas e 

específicas, aliada à aura de terror em constante mudança dá o tom da obra. Contada em 

primeira pessoa de modo confidencial e alarmante, a história singular do Dr. Frye através 

da Antártida é inicialmente desinteressante, pois, segundo o narrador, no começo, o intuito 

da Expedição da Universidade de Miskatonic  

 

era apenas coletar espécimes de rocha e de solo em grandes profundezas nas 
diversas partes do continente antártico com o auxílio na notável perfuratriz 
concebida pelo prof. Frank H. Pabodie, do departamento de engenharia. Eu não 
tinha a intenção de conduzir trabalhos pioneiros em nenhuma outra área [...] 
(LOVECRAFT 2011: 17) 

 

Com an|lises do solo através da “invenç~o de Pabodie”, uma perfuratriz r|pida e 

portátil que não só auxiliaria, mas seria uma inovação mundial, a expedição partiu com 

duas dezenas de integrantes, entre eles alunos, mecânicos, pilotos de avião, professores, 

assistentes e 55 cães do Alaska, rumo a um trabalho que levaria meses e seria monótono. 

Entretanto, todo o enfado desaparece quando em uma das análises o grupo encontra uma 

marca aparentemente ordin|ria aos olhos do geólogo: “uma estranha formaç~o triangular 

estriada com cerca de trinta centímetros” (p. 23). Segundo sua explicaç~o,  
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Uma vez que a ardósia não passa de uma formação metamórfica contra a qual um 
estrato sedimentar é pressionado, e uma vez que a simples pressão causa 
distorções em quaisquer marcas preexistentes, não vi qualquer motivo para 
espanto na depressão estriada. (p.23) 

 

Contudo, tal marca fascina e desperta uma obstinação em outro integrante do grupo, 

o professor Lake que, “como biólogo, parecia ver na estranha marca algo particularmente 

enigm|tico e instigante”, de modo que ele insiste em seguir as marcas e desviar o trajeto 

original para uma região ainda não explorada e não mapeada. O interesse de Lake se deu 

pela “estranha convicç~o de que a marca seria o rastro deixado por algum organismo 

volumoso, desconhecido e absolutamente inclassific|vel em est|gio evolutivo avançado” 

(p.24-25). Aqui é notável o modo como Lovecraft irá abordar narrativamente a grande 

maioria das ocorrências do sobrenatural em sua obra: de modo corriqueiro e 

desinteressado. A voz do personagem narrador não trata a temática, absurda ao olhar do 

leitor, com assombro, sequer dando indícios de a narrativa conter traços de mistério e 

estupefação. O fora do comum é visto e descrito com no máximo grande interesse e 

curiosidade, esses puramente em caráter científico, dada a natureza do personagem e do 

vocabulário e raciocínio que esse apresenta. 

Então, munido de peculiar obsessão, o professor Lake parte sem a companhia do 

professor Dyer — que resolve permanecer na base construída enquanto a subexpedição é 

realizada — em direção às terras desconhecidas, seguindo sua intuição de que algo 

estranho estaria à espera de ser descoberto. Depois de o narrador apresentar suas 

preocupações com a expedição e a anormalidade do interesse de seu colega para com a 

viagem, ele conta os primeiros relatos enviados por Lake: mais marcas triangulares 

encontradas em perfurações e a primeira grande novidade, a descoberta de “uma 

cordilheira maior do que qualquer outra vista até hoje.” (p.26), em que “os picos mais altos 

devem passar de 10 mil metros.” (p.27).  

Operando em uma notável estrutura narrativa que se ampara em grandes 

novidades/descobertas para prender o leitor, Nas Montanhas da Loucura a partir desse 

trecho vai começar a extrapolar a mera condição de narrativa fantástica, podendo ser lida 

como uma obra que destoa do lugar comum pelo modo como o sobrenatural e o horror são 

apresentados e logo em seguida desconstruídos: deixados para trás após um processo de 
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assimilação que deriva de um pensamento racional e científico. O narrador, em primeiro 

momento e instância, geralmente fica intrigado e surpreso com os fatos, mas, logo na 

sequência da narração, ele desmonta o assombro e o racionaliza, assim, incorporando-o e 

voltando ao ceticismo científico que perpassa e marca todo seu discurso narrativo. Logo 

que Lake, de modo lírico e impregnado de mistério, descreve as montanhas desconhecidas 

e maiores do que o Himalaia, Dyer se espanta, mas não se deixa contaminar pela euforia 

quase histérica de seu colega, mas traça um plano meticuloso de mudança de rotas e de 

abastecimento, procurando meios de todos irem examinar e estudar a nova descoberta 

geológica: 

 

Pabodie e eu nos preparamos para fechar a base por um período curto ou longo, 
conforme o caso. Se passássemos o inverno na Antártida, o mais provável seria 
voar direto da base de Lake para o Arkham sem retornar. Algumas das nossas 
tendas cônicas já estavam reforçadas com blocos de neve endurecida, e então 
resolvemos completar o serviço estabelecendo um vilarejo esquimó completo. 
(p.29) 

 

Lake mostra ser o oposto diametral de Dyer, pois representa o fascínio que 

sobrepuja a lógica, como fica claro nas várias passagens em que aquele descreve a 

paisagem: “Falou sobre a majestade inef|vel do cen|rio e sobre a estranha sensação de 

estar abrigado pela fileira de vastos pináculos silenciosos a erguer-se como uma muralha 

que toca o céu nos confins do mundo.” (p.28) 

No ponto máximo dessa superação racional do medo, temos o singular trecho que 

sintetiza grande parte do pensamento do personagem Dyer: 

 

[...] foi então que compreendemos as profundezas mais recônditas do pavor 

cósmico. Não era medo dos quatro espécimes desaparecidos — pois tínhamos 

motivo suficiente que não nos fariam mal algum. Pobres demônios! Afinal de 

contas, não eram criaturas malévolas. Eram apenas os homens de uma outra época 

e de uma outra esfera do ser. A Natureza pregou-lhes uma peça infernal – a mesma 

que seguirá pregando em outros que, por força da loucura, da insensatez ou da 

crueldade humana posam surgir em meio aos horrores da morta ou adormecida 

devastação polar —, e esse foi o retorno trágico que os aguardou. 

Não eram sequer selvagens — pois de fato o que haviam feito? Um despertar 

terrível no frio de uma época desconhecida — talvez um ataque de quadrúpedes 
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peludos que latiam em frenesi e uma defesa atordoada contra os agressores e os 

igualmente frenéticos símios brancos com uma estranha parafernália... pobre Lake, 

pobre Gedney, pobres Anciões! Foram cientistas até o fim – pois acaso fizeram algo 

que não teríamos feito na mesma situação? [...] Radiários, monstros, crias estelares 

– não importa o que tenham sido, eram homens! (p.103-104) 

 

A diferença do tom narrativo é fundamental para a proposta da obra. Lovecraft 

trabalha com um tipo diferente de horror, algo efêmero em essência, um horror não 

absoluto, passível de racionalização. A cientificidade é a ferramenta utilizada para tal, pois 

sem ela não seria possível a desconstrução do clássico sobrenatural irracional. Assim como 

Poe faz em “Assassinatos na Rua Morgue” e em “As Duas Cartas” — criando uma tensão e 

suspense em torno de algo fantástico e extraordinário, mas que ao final se revela como 

sendo acontecimentos inusitados, porém possíveis de serem racionalizados e 

perfeitamente explicados de modo realista, culminando em um anticlímax racional e lógico 

—, Nas Montanhas da Loucura apresenta a tensão narrativa sob a forma do sobrenatural 

tão somente para, logo em seguida, absorvê-lo — possibilitando ao narrador uma nova 

concepção de mundo— e transmutá-lo em uma lógica racional, seguindo os preceitos da 

construção do conhecimento acadêmico e científico. 

À luz da leitura de Severino (1996: 82) sobre a organização do pensamento e dos 

trabalhos de cunho científico, temos que 

 

Todo trabalho científico, seja ele uma tese, um texto didático, um artigo ou uma 
simples resenha, deve constituir uma totalidade de inteligibilidade, 
estruturalmente orgânica, deve formar uma unidade com sentido intrínseco e 
autônomo para o leitor que não participou de sua elaboração, que internamente as 
partes de concatenem logisticamente. 

 

A leitura da obra de Lovecraft pode facilmente detectar tais preceitos básicos para a 

construção de tal conhecimento, explicitando como o autor incorpora esse discurso, 

específico para trabalhos do meio, em um texto ficcional de fantasia. 

Desse modo, Nas Montanhas da Loucura, além de ser uma obra literária de fantasia e 

horror psicológico, também pode ser vista como aquilo que SALVADOR (1971: 163) 

denomina de “um estudo bem desenvolvido, formal, discursivo e concludente”, ou seja, um 
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ensaio teórico. De acordo com SEVERINO (1996: 120), o ensaio consiste em “uma exposiç~o 

lógica e reflexiva e em argumentação rigorosa com alto nível de interpretação e julgamento 

pessoal.”. 

A fim de confirmar essa leitura da obra, temos os seguintes trechos em que Dyer 

explicita que o relato que está fazendo, típica técnica apresentação textual fantástica, vai se 

transformar numa monografia científica: “A história completa [...] em breve ser| publicada 

em um periódico oficial da Universidade de Miskatonic. Aqui, ofereço apenas um esboço 

desorganizado e confuso dos detalhes mais importantes.” (p.72); “A vida intelectual e 

estética das criaturas apresentava um altíssimo grau de desenvolvimento e produziu um 

sólido conjunto de costumes e instituições que pretendo descrever em detalhes na minha 

monografia.” (p.74); “[...] daí a minha sugest~o, na monografia a ser publicada em breve, 

[...]” (p.77). Lovecraft n~o esconde as semelhanças e parentesco entre a narrativa de Dyer e 

o discurso científico, revelando-as de modo sutil entre uma descrição e outra dos monstros 

e lugares inimagináveis que personagem narrador se depara. 

O discurso científico, empregado como base da narrativa serve, então, como meio de 

relativizar e possibilitar a compreensão dos elementos ficcionais fantásticos encontrados 

pelo narrador, que trata suas descobertas como apenas mais um adendo para o 

conhecimento humano sobre a natureza e sobre a história do planeta. O irracional pode até 

ser apresentado, para logo em seguida ele desmorona pela lógica latente que permeia o 

texto. 

Ao narrar a chegada à cidade abandonada, no alto do platô encontrado na Antártida, 

o professor Dyer afirma que todo o seu relato possui também provas físicas, através de 

desenhos e das fotografias tiradas na ocasião da descoberta: 

 

As fotografias que tiramos à luz das lanternas oferecem provas contundentes de 
tudo o que estamos revelando, e lastimo não termos levado mais filme conosco. Da 
maneira como aconteceu, fizemos esboços grosseiros de certas características 
relevantes depois que os filmes acabaram. (p. 66) 

 

As esculturas, segundo ele, s~o o meio material utilizado pelos “monstros” para 

representar sua própria história: “[...] boa parte do drama e da revelaç~o tinha origem em 

um simples exame dos onipresentes entalhes nas paredes.” (p.66) Tal história est| agora 
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acessível ao personagem, que passa horas a fio decifrando-a e, além de tudo, tentando 

inserir tal história na história geológica conhecida, hora confrontando conhecimentos e 

provas empíricas, hora comprovando teorias reais, como a deriva continental, por exemplo, 

de modo que ele tenta entender e compreender tudo o que para ele é desconhecido. O 

personagem se vale da dedução, aliada à análise de provas empíricas, para preencher as 

lacunas de conhecimento, como fica claro no trecho: 

 

Será que a chegada do gelo fora prevista e a população sem nome havia se retirado 
em massa em busca de uma morada que não estivesse fadada ao ocaso? As 
condições fisiográficas exatas relativas à formação do manto de gelo naquele ponto 
teriam de esperar uma solução mais tardia. Estava claro que não fora um evento 
súbito. Talvez a pressão de neves acumuladas houvesse desencadeado o processo; 
e talvez uma enchente do rio, ou o rompimento de um dique glacial antiga na 
grande cordilheira, tivesse ajudado a criar as singulares condições observáveis. 
(p.66) 

 

Desse modo, é possível comprovar que além de o relato do personagem, que o 

autodenomina de “estudo” (p.72), ser pautado e embasado em princípios de um ensaio 

teórico, munido de um discurso científico, o professor Dyer também demonstra olhar 

analítico e procedimentos comuns à pesquisa para raciocinar aquilo que se apresenta a ele 

como novidade, sejam características geológicas, como a apresentada no trecho, ou como 

da origem e organizaç~o social dos “monstros”, que rondam o cerne do relato e que é o que 

provoca a aura de horror e terror que cercam a obra.  

Lembrando SEVERINO (1996: 155), “o discurso científico é fundamentalmente um 

raciocínio”, de modo que a racionalizaç~o e o emprego do raciocínio denotam a obra como 

um discurso científico, embora ficcionalizado. Mais do que um discurso cientifico que 

pretende expor um tema e abordar uma situação problema e apresentar uma possibilidade 

de resolução ou considerações, Nas Montanhas da Loucura é um texto ficcional que se 

aproveita de grande parte das características do outro gênero para poder conferir a si um 

tom maior de verossimilhança, em busca de possibilitar uma maior facilidade para que o 

pacto ficcional se estabeleça entre o texto e o leitor, sem perder, contudo, a principal 

possibilidade que o discurso científico possibilita à Literatura de Horror: o questionamento 

e superação do medo. 
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Um breve relato sobre as versões fílmicas de Otelo, o 
Mouro de Veneza 

 

Cesar Felipe Pereira Carneiro 

 

O cinema, criação do final do século XIX, talvez seja o maior responsável pela 

proliferação de Shakespeare pelo mundo. Atualmente, dispõe-se de pouco mais de 700 

obras fílmicas adaptadas da obra do autor inglês e, no que se refere especificamente a 

Otelo, o mouro de Veneza, pode-se destacar cerca de meia centena de filmes baseados 

nessa tragédia shakespeariana. Sabe-se que qualquer nova obra carrega em si a marca das 

obras precedentes, sendo por elas iluminada ao mesmo tempo em que lhes lança nova luz. 

Desse modo, o presente trabalho visa apresentar um panorama das obras fílmicas de Otelo, 

a fim de perscrutar as transformações operadas no texto shakespeariano em cada nova 

versão. 

Coube a Mario Caserini a primeira adaptação fílmica que se tornou conhecida por 

Otelo (1906/07). Foi realizada em Roma, nos estúdios da Cinès, entretanto, não existe 

muita documentação a seu respeito (NOBRE 1964: 28). Em 1908, pela Vitagraph, dos EUA, 

J. Stuart Blackton iniciou a adaptação para o cinema de várias peças de Shakespeare, 

fazendo também sua versão de Otelo. Da mesma época, registram-se mais duas versões 

italianas: uma em tom de paródia, realizada nos estúdios Pineschi, dirigida por Yambo 

(Enrico Novelli), e a outra foi assumida pela Film D’Arte italiana, com a participaç~o de um 

grande elenco, dirigido por Girolamo Lo Savio (NOBRE 1964: 30). Em 1910, na Dinamarca, 

Desdemona foi produzida pela Nordisk, que, no ano seguinte, realizou um Otelo em uma 

versão cômica. Em 1914, enquanto a primeira grande guerra se iniciava, Arrigo Frusta 

dirigiu uma versão mais ousada, na qual ampliava a metragem do filme para cinco rolos.    

O período da guerra fez diminuir a produção de novas versões cinematográficas 

baseadas na obra de Shakespeare. Desse modo, encontra-se um novo Otelo apenas em 

1918, quando a Primeira Guerra Mundial chegou ao fim. Trata-se da versão do veterano 

alemão Max Mack, para a qual não se encontram outras informações. Mais quatro anos 

teriam de passar até vir à tona outra versão fílmica da peça: em 1922, Dimitri Buchowetski 

realiza para a Wörner-Film, da Alemanha, o primeiro longa-metragem da História sobre 
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Otelo. A película contou com elenco estrelado, condizente com seu objetivo em obter 

sucesso comercial, o que a fez lograr êxito junto ao público. Entre as estrelas, destacam-se 

Emil Jannings no papel-título, Werner Krauss como Iago e Ica de Lenkeffy como 

Desdêmona. 

Em 1936, apareceu outra versão, a primeira já com o advento do cinema sonoro: 

Men are not Gods (Homens não são deuses), realizada na Inglaterra pela United Artists. 

Porém, o que se mostra mais importante destacar não é a produção em si, mas, justamente, 

o ano de 1936. É nele que se deu o surgimento de um dos maiores intérpretes de 

Shakespeare, tanto no teatro quanto no cinema, de todos os tempos: Sir Laurence Olivier 

(1907-1989). Sob direção de Paul Czinner, o intérprete britânico atuou em Como gostais, no 

papel de Orlando. O ator, que interpretou personagens shakespearianos no palco do Old 

Vic, após protagonizar Henrique V pela primeira vez, passou a acalentar projetos de 

adaptações fílmicas da obra de Shakespeare e, posteriormente, a concretizá-los. O primeiro 

deles foi, justamente, Henrique V (1944), que pode ser realizado depois do ator cativar o 

produtor Alexander Korda para o projeto. Quando finalizava as filmagens dessa película, o 

diretor-protagonista começou a sonhar com a materialização de um Hamlet (1948), que 

acabou sendo mais fácil de ser empreendido, dado o sucesso da experiência anterior. A 

nova produção também foi um enorme sucesso, tendo recebido vários prêmios Oscar, entre 

eles os de Melhor Filme e Diretor. Sete anos depois, em 1955, Olivier deu asas a sua mais 

aclamada atuação de um texto shakespeariano dirigido por ele mesmo: Ricardo III foi 

“celebrado por parte respeit|vel da crítica como a mais importante mostra daquilo que se 

poderia chamar o ‘cinema shakespeareano’” (NOBRE 1964: 55). A modo de conclus~o da 

seção de seu livro que trata de Olivier, Nobre salienta: 

 

Sem embargo, o grande ator-diretor britânico, em suas três incursões, conseguiu 
demonstrar que a riqueza quantitativa e psicológica dos incidentes insertos nas 
peças de Shakespeare e o caráter eminentemente teatral das mesmas podem 
transformar-se em obras cinematográficas artisticamente válidas e que de maneira 
alguma prejudicam o culto e a reverência à memória do [autor]. (NOBRE 1964: 58) 
  

 

Essa conclusão escrita por Nobre, tão certeira no que se refere à profundidade das 

criações de Shakespeare, ao mesmo tempo se mostra inexoravelmente datada no que se 
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refere ao acompanhamento da carreira de Sir Olivier. Ao concluir, o autor destaca os 

projetos shakespearianos que o ator-diretor procurava realizar naquele momento (1964), e 

enfatiza alguns problemas que o britânico estava encontrando:  

 

Parece completar-se, assim, o esfôrço de Olivier em transpor Shakespeare para a 
tela, pois, apesar de insistentemente anunciada, não logrou concretizar-se a 
tentativa de Macbeth, com sua ex-espôsa Vivien Leigh na figura astuciosa e má de 
Lady Macbeth; igualmente abandonados mostram-se os projetos de Rei Lear. 
Deparam-se dificuldades muito sérias à filmagem do espetáculo de Otelo, montado 
em comemoração ao transcurso do quarto centenário do poeta. (NOBRE 1964: 58) 
  

 

Uma vez que nesse período Olivier ainda estava vivo e desfrutando de um grande 

prestígio, não há como se furtar em comentar os desdobramentos que viriam a seguir. No 

caso de Macbeth, infelizmente, Nobre estava certo, pois o projeto nunca chegou às telas. Por 

outro lado, Rei Lear teve destino mais positivo: Olivier conseguiu protagonizá-lo em um 

filme para a TV, em 1983, na fase final de sua carreira, embora não o tenha dirigido. O ator 

ainda possui no currículo outros dois papéis shakespearianos no cinema: em 1973, ele fez 

Shylock, no tele-filme O mercador de Veneza, dirigido por John Sichel, e, ainda em 1968, 

havia emprestado sua voz ao narrador de Romeu e Julieta, dirigido por Franco Zeffirelli. 

Nesse último filme, embora se possa reconhecer com clareza sua participação, o nome de 

Olivier não consta nos créditos. 

O destaque fica mesmo com Otelo, o qual Olivier protagonizou em 1965. No ano 

anterior, o ator já havia estrelado uma produção teatral, dirigida por John Dexter. A 

interpretação do britânico é emblemática, o que levou o filme a ficar conhecido como o 

Otelo do Olivier, e não o Otelo do Stuart Burge, que foi quem dirigiu o filme. Ao retirar 

completamente a dimensão política e focar na dimensão pessoal do personagem, a 

presença de Olivier no enquadramento fílmico se mostra impressionante, sendo sua 

incorporação de Otelo tão profunda que nem mesmo o fato do ator ter a pele 

grotescamente pintada de preto consegue afastar o espectador da ação. O britânico era 

poderoso em cena, e a História tem a sorte de possuir o registro de seu trabalho eternizado 

nas películas. Kott comenta a respeito dessa importância: “O Shakespeare de nosso tempo 

foi mostrado primeiro em filme” (KOTT 2003: 303). Ele menciona que: “Se nos 
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perguntássemos quem, em nossos dias, começou a mostrar pela primeira vez o verdadeiro 

rosto de Shakespeare, a resposta seria clara: Laurence Olivier” (KOTT 2003: 302-303). 

Orson Welles (1915-1985) é outro nome essencial na história do cinema justaposta 

à história das adaptações shakespearianas. Grande ator e diretor, Welles foi 

contemporâneo a Olivier, e, no que diz respeito às transposições de Shakespeare para o 

cinema, ele foi a principal figura a lhe fazer frente. Torna-se interessante observar o fato de 

que Welles iniciou na seara shakespeariana justamente onde Olivier não conseguiu 

prosseguir, ou seja, a produção de Macbeth. Essa tragédia tornou-se o sexto filme de longa-

metragem de Welles como diretor: Macbeth (1948) reflete a posição a qual ele já havia se 

elevado. Nobre compara os dois grandes artistas: 

 

O que o espectador assiste é uma visão moderna do drama que emocionou 
Shakespeare; à história juntaram-se os condimentos alheios à época em que foi 
escrito o original, mantendo-se intactos os caracteres básicos de seus personagens. 
Enquanto Olivier, nos seus filmes, busca situar-se exatamente no meio e no tempo 
em que se desenvolve a ação, Welles, em Macbeth, coloca-se como o navegador que 
vê, pelo periscópio, à longa distância, a movimentação do inimigo. (NOBRE 1964: 
61-62)    

 

Embora muito diferentes em relação ao estilo, são interessantes os projetos fílmicos 

desses dois grandes artistas: como se vem observando, constata-se uma proximidade nas 

realizações shakespearianas de Welles e Olivier. Após a experiência com Macbeth, que se 

mostrou positiva, Welles se dedicou à realização de Otelo, trabalho que lhe renderia muitos 

percalços. A produção, segunda do diretor no universo de Shakespeare, levou quatro anos 

para se concretizar: iniciou-se em 1948, em Veneza, onde se dá o primeiro ato da peça; 

prosseguiu pela Itália, em Roma, Viterbo, Perugia e na Toscana, e, por fim, passou por 

várias cidades do Marrocos: Mogador, Safi, Marrakech, Fez, Casablanca, Rabat e Meknès. A 

produção foi interrompida diversas vezes por falta de recursos — comenta-se que os 

técnicos chegaram a passar fome — e também devido à mudanças no elenco, como, por 

exemplo, para o papel de Desdêmona, que foi trocada várias vezes — Lea Padovani, Cécile 

Aubry, Betsy Blair e, por fim, Suzanne Cloutier, que foi quem emprestou o rosto à 

personagem. 
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Com o filme inteiramente rodado, as dificuldades continuaram: a montagem foi 

bastante ardilosa, uma vez que editar as imagens de um elenco fragmentado não se 

mostrou nada fácil. Por fim, logrou-se uma organicidade, conseguida através da 

combinação de imagens de rostos com tomadas realizadas pelas costas de vários atores, em 

algumas passagens. O filme estreou, finalmente, em 1952. O esforço foi recompensado, ao 

menos pela crítica internacional, que o premiou com o Grande Prêmio do Festival de 

Cannes daquele ano. Esteticamente, a obra é realmente interessante e perspicaz no uso da 

linguagem cinematográfica: o filme lança mão do estilo do filme noir, no uso do claro-

escuro e nas angulações radicais de enquadramento, e apresenta uma estrutura circular, 

iniciando e fechando com o cortejo fúnebre de Otelo e Desdêmona: 

 

Embora sem afastar-se do tom teatral, o ator-diretor-produtor permitiu-se 
algumas liberalidades, a começar pelo prólogo: sob as muralhas de Chipre, Otelo e 
Desdêmona são dados à sepultura, enquanto Iago é supliciado e um côro, à bôca 
fechada, sublinha tôdas as ações. É a criação do clima emocional que vai servir ao 
desenrolar da narrativa, sublimando a inocência de Desdêmona, vítima inditosa do 
cruel ciúme de seu marido. (NOBRE 1964: 65-66) 

 

 Nesse ponto, Nobre conclui a seção sobre o realizador estadunidense do mesmo 

modo que faz na seção sobre o britânico, ou seja, elencando projetos. Primeiramente, cita 

uma versão de Rei Lear que Welles teria “montado para a televis~o inglesa” (NOBRE 1964: 

66). Não se encontram mais informações a respeito dessa produção. Também faz menção a 

uma versão fílmica de Júlio Cesar, para a qual o diretor já teria rodado várias cenas, em 

1954, em Roma. Porém, o filme n~o chegou a ser finalizado. Segundo o autor, essa “seria 

uma produção bem mais audaciosa, em trajes modernos, mas a falta de recursos, que já 

tanto o avassalara, fê-lo desistir do projeto” (NOBRE 1964: 66). Ainda em 1964, Nobre 

atentava para o fato de que 

 
Macbeth, Hamlet, Otelo, Henrique V, Ricardo III [...] já encontraram no cinema — 
síntese da vida de nosso século — ocasião de brilhar intensamente, podendo-se 
considerar, se não como definitivas, bem realizadas algumas versões que 
assistimos e que, dificilmente, serão tão cêdo superadas. (NOBRE 1964: 73) 

 

Welles se envolveria ainda em outras obras baseadas nas peças de Shakespeare, 

produções fílmicas que foram realizadas depois do lançamento do livro de Nobre. Dentro 
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das produções fílmicas realizadas por Welles, seguindo a ordem cronológica, elenca-se 

Falstaff, o toque da meia-noite (1965), rodado na França, Espanha e Suíça. Nele, sem 

grandes surpresas, Welles, além de dirigir, encarna o papel-título. Outro filme que merece 

destaque é O Mercador de Veneza, de 1969, em que Welles também assume o protagonismo 

e conduz sua direção. Há, ainda, o interessante Filming Othello (1978), no qual Welles 

comenta as razões, o modo de realização e o tempo dispendido na produção de seu Otelo. 

Kott menciona que quando se começou a filmar Shakespeare, a ação passou a ser tão 

importante quanto o texto (KOTT 2003: 304). Com base nesse pressuposto, verifica-se que, 

ao longo de todo o século XX, vários cineastas adaptaram as peças de Shakespeare, e eles o 

fizeram ora privilegiando o texto verbal – Tony Richardson, Peter Hall e Peter Brook, por 

exemplo –, ora preocupando-se em traduzir a linguagem de Shakespeare em termos 

estritamente sonoros e visuais – Orson Welles, Akira Kurosawa e Franco Zeffirelli, por 

exemplo. Há ainda o exemplo de Kenneth Branagh, mais próximo dos tempos atuais, que 

conseguiu equilibrar texto e imagem. Desse modo, a realização de centenas de filmes 

adaptados da obra de Shakespeare são uma constatação de que palavra e imagem podem 

se encontrar. 

Objetivando citar mais alguns exemplos, especificamente da apropriação 

cinematográfica de Otelo, é preciso elencar ainda alguns outros realizadores e obras. David 

MacKane, em 1946, fez uma versão que sintetiza em 45 minutos as principais cenas da 

tragédia. George Cukor, um “amante da literatura”, empreendeu em seus primeiros anos de 

atividade uma “ação persistente em favor do maior aproveitamento dos grandes temas 

liter|rios pelo cinema” (NOBRE 1964: 45). Em 1947, ele se valeu de uma vers~o livre da 

tragédia Otelo e filmou A Double Life (Fidelidade), que rendeu o Oscar de Melhor Ator a 

Ronald Colman no ano seguinte.  

Em 1955, o russo Sergei Yutkevich transpôs a peça para o contexto do cinema 

soviético. A adaptação do texto ficou a cargo do célebre escritor russo Boris Pasternak, 

autor de Doutor Jivago. Embora próximas temporalmente, as versões de Yutkevich e Welles 

diferem substancialmente, apresentando duas concepções de mundo opostas, cindidas pela 

Guerra Fria: enquanto o protagonistade Welles se mostra paulatinamente e cada vez mais 

embrutecido, dominado pelo ciúme e só a ele responde, o Otelo soviético mostra-se mais 
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psicológico, propenso à relativização, quiçá menos afeito à determinação do meio, ao se ver 

enredado por Iago. 

Ainda fazendo referências às adaptações de Otelo, poucos anos depois, em 1960, 

mais uma interessante produção soviética foi realizada: com coreografia especialmente 

concebida e atendo-se a seus principais episódios, Vakhtang Chabukiani dirigiu e 

protagonizou um filme-ballet intitulado Otelo. Em 1981, Jonathan Miller dirigiu Anthony 

Hopkins no papel-título, para uma produção da TV BBC. E em 1987, Janet Suzman produziu 

mais uma peça, com John Kani, que foi filmada em 1988. 

Em 1995, Oliver Parker dirigiu um filme, protagonizado por Laurence Fishburne, o 

primeiro ator negro a interpretar Otelo no cinema, exatamente um século após seu 

advento. Iago é vivido por Kenneth Branagh, que vem procurando despontar como o 

herdeiro shakespeariano dos dois grandes atores-diretores anteriormente citados, e é 

responsável por adaptações cinematográficas bem recebidas de peças do dramaturgo. 

Assim como Olivier havia feito, Branagh estreiou na direção com um Henrique V (1989), a 

ele seguindo-se versões de Muito barulho por nada (1993), Hamlet (1996), Trabalhos de 

amor perdidos (2000) e Como gostais (2006). Da mesma forma que seus célebres 

antecessores, Branagh protagonizou filmes que ele mesmo dirigiu, como Henrique V e 

Hamlet, em atuações pouco óbvias, bem como esteve, simultaneamente, atrás e à frente das 

câmeras em Macbeth (2013) em um episódio da série televisiva homônima. 

Pode-se dizer que, atualmente, o Otelo de 1995, dirigido por Parker, talvez seja o 

últimogrande Otelo das telas, apesar de outros filmes menores terem sido realizados. No 

século XXI, destaca-se o filme O, de 2001, com direção de Tim Blake Nelson. Nesse filme, 

Otelo, Desdêmona, Iago e as demais personagens da trama são jovens, e o conflito se dá no 

contexto de uma escola secundária estadunidense, com seu time de basquete no centro da 

ação. Trata-se de um Otelo para adolescentes, ao estilo do nicho tão recorrentemente 

explorado pelos estúdios de Hollywood. Ao final dessa breve explanação, verifica-se que, 

até o presente momento, pouco mais de um século do surgimento do cinema, foram 

realizadas cerca de 50 versões fílmicas de Otelo. 
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Cinema e Literatura como mote para discussão e debate 

sobre machismo 

 

Ana Celise Ribeiro da Silva 

Sara Duim Dias 

 

Apresentação 

As práticas realizadas dentro de sala de aula são exemplos fundamentais para a 

formação de professores, pois possibilitam o compartilhamento de experiências docentes 

que funcionaram, propiciando crescimento tanto aos alunos quanto aos professores. E, da 

mesma forma que faz-se necessário compartilhar exemplos práticos, para que o acesso a 

eles seja amplo, é importante, também, colocar a literatura ao alcance de todos. 

Em seu livro O direito à literatura e outros ensaios, Antonio Candido (2004) coloca a 

literatura como tema dos direitos humanos, afirmando que, além do direito a alimentação, 

a roupas, a uma moradia digna e a educação, o ser humano também deve ter o acesso à 

literatura garantido como um direito, para que ele crie o hábito da leitura. Partindo da ideia 

de que ele ouvia histórias de seus pais ou lendas de sua cidade, Candido desenvolve o 

conceito de que uma história não existe apenas oralmente, ela pode estar registrada por 

meio de palavras e frases escritas. 

 

[...] assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho durante o 
sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. [...] Vista desse modo a 
literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os homens 
em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, 
que não possa entrar em contato com alguma espécie de fabulação. [...] Ora, se 
ninguém pode passar vinte e quatro horas sem mergulhar no universo da ficção e 
da poesia, a literatura concebida no sentido amplo a que me referi parece 
corresponder a uma necessidade universal, que precisa ser satisfeita e cuja 
satisfação constitui um direito. (CANDIDO, 2004: 16-17) 

 

E esse era um dos objetivos do subprojeto de português do PIBID-UFPR, intitulado 

“Leituras na e Além da Escola: Cinema e Literatura”, levar a literatura e o cinema (assim 

como outras formas de arte e outros tipos de texto menos acessíveis) para dentro de sala 

de aula, mostrando para os alunos que essas artes e textos podem, sim, ser acessíveis para 
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todos, e não apenas para alguns membros elitizados da sociedade. Pretendíamos, também, 

possibilitar que eles tenham acesso a esses bens sem a obrigatoriedade de fazer uma prova 

ou de desenvolver algum conhecimento mais teórico (como sua escola literária, por 

exemplo), além de perceberem que podem se interessar por coisas que nunca haviam 

imaginado. 

Orientadas pela professora Gesualda Rasia, buscamos formas de entender as 

necessidades dos alunos das escolas em que estávamos inseridas para, então, levar até eles 

temas e discussões que, além de interessá-los, enriquecessem seu arcabouço cultural e 

permitissem ampliar seu conhecimento.  

O principal meio de realizar essas discussões foi a roda de leitura, em que há um 

mediador, que escolhe um texto de gosto pessoal do qual fará uma leitura em voz alta, e 

leva uma cópia para cada participante, para que possam acompanhar a leitura e não se 

perder. No nosso caso, escolhíamos textos que seguissem a linha do tema que estávamos 

trabalhando e, como o estudávamos previamente, fazíamos a leitura dele em voz alta. Em 

seguida, abríamos espaço para discutirmos o texto, para os alunos fazerem suas 

considerações, comentarem o que sentiram, dizerem se gostaram ou não; e tínhamos que 

estar sempre preparadas para o silêncio. 

Essa prática já é vivenciada em várias partes do mundo, principalmente da América 

Latina, lugar em que as pessoas são mais carentes e têm menos acesso a esse meio cultural. 

Michèle Petit (2009) defende como a leitura mudou e incentivou algumas pessoas, e 

comenta, também, sobre a mediação: 

 

São os mediadores de livros: bibliotecários, fomentadores de leitura, professores 
que propõem experiências um pouco diferentes [...] um mecanismo aparentemente 
muito simples: o intercessor propõe alguns suportes escritos para pessoas que 
estão habitualmente distantes deles e os lê em voz alta; depois, entre os 
participantes, surgem histórias, ou algumas vezes uma discussão; ou ainda o 
silêncio.(PETIT, 2009: 36) 

 

Para desenvolver essa ideia de roda de leitura (PETIT, 2009) e com o intuito de 

democratizar a literatura (CANDIDO, 2004), aproveitamos a oportunidade de estarmos 

participando desse projeto do PIBID e levamos para a sala de aula temas importantes 

dentro da sociedade e que devem ser problematizados com os alunos. Como bolsistas do 
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programa, fomos divididos em pequenos grupos, e cada grupo tinha liberdade para 

escolher o tema a ser trabalhado durante o semestre seguinte. O tema escolhido por nós foi 

a violência, mas com um enfoque mais psicológico e menos físico. Dentro desse tema maior, 

selecionamos subtemas como tortura, repressão, machismo e intolerância política. As 

atividades aqui apresentadas foram realizadas para trabalhar o subtema machismo.  

 

Desenvolvimento das atividades 

As atividades a serem relatadas aqui foram realizadas em uma turma de 2° ano do 

Ensino Médio da Escola Estadual Santa Gemma Galgani, localizada no bairro Barreirinha, na 

cidade de Curitiba, no Paraná. A atividade aqui descrita teve a duração de cinco encontros, 

em que buscamos fazer uma conexão entre a repressão e o machismo.  

 

Roda de leitura 

Para estabelecer essa relação entre esses temas, utilizamos o livro Persépolis, de 

Marjane Satrapi (2007), uma graphic novel autobiográfica que retrata, ao mesmo tempo, a 

repressão do governo do Irã, o machismo sofrido (e, muitas vezes, perpetuado) pelas 

mulheres e a vida amorosa e corriqueira da protagonista. Esse livro foi escolhido por ser 

uma forma de literatura mais próxima dos alunos (história em quadrinhos), por ter uma 

versão em longa-metragem (possiblitando a conexão entre cinema e literatura) e por 

abordar temas que gostaríamos de discutir com os alunos, como forma de despertar ou 

fortalecer seu senso crítico. 

Como não era possível levar o livro na íntegra, por causa da sua grande quantidade 

de páginas, fizemos um recorte de capítulos que abordavam mais claramente os temas a 

serem problematizados. Com os alunos munidos dessa seleção, realizamos uma roda de 

leitura, em que cada uma de nós assumia um ou mais personagens, na intenção de 

dinamizar um pouco mais a leitura. Por ser um texto bastante longo, fizemos pausas entre 

os capítulos, para retomar e discutir o que foi apresentado, tentando facilitar a 

compreensão dos alunos e garantindo que eles conseguissem acompanhar a leitura. 

 

Inserção cinematográfica 
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Após o término da leitura, que durou dois encontros, fizemos o que é proposto por 

Petit (2009) e abrimos a roda para discussão, perguntando o que eles haviam pensado a 

respeito do texto, se tinham gostado ou não, se concordavam com o que era imposto à 

protagonista e se eles acreditavam existir, no contexto em que estão inseridos, situações 

parecidas com aquelas vividas pelos personagens. Talvez por estarem acostumados à ideia 

de certo e errado, o silêncio foi nossa primeira resposta. No entanto, depois de mais 

estimulados, os alunos começaram a expressar suas opiniões a respeito do tema, dizendo 

que seria ruim se uma situação semelhante acontecesse por aqui. 

Hélio Guimarães, professor da USP, comenta sobre a transposição literária para 

outros meios, afirmando que esse processo: 

 

não se esgota na transposição do texto literário para um outro veículo. Ele pode 
gerar uma cadeia quase infinita de referências a outros textos, constituindo um 
fenômeno cultural que envolve processos dinâmicos de transferência, tradução e 
interpretação de significados e valores histórico-culturais (GUIMARÃES, 2003: 91-
92 apud COIMBRA, 2008: 2) 

 

Pensando em mostrar a literatura em outras linguagens e transposta para o cinema, 

e para atender aos pedidos dos alunos, exibimos, depois da roda de leitura, o filme 

homônimo ao livro que trabalhamos em sala. Dirigido pela própria autora, Marjane Satrapi, 

ao lado de Vincent Paronnaud, a animação é dublada em diversos idiomas e é bastante fiel 

ao livro (considerando o estilo de ilustração). A exibição teve a duração de um encontro e 

conseguiu chamar a atenção dos alunos. Foi uma maneira de fixar ainda mais a história e 

mostrar que a adptação de um filme pode ser bastante interessante, ainda que não 

substitua a leitura do livro. 

 

A mídia e o machismo 

Como a protagonista estava inserida em uma sociedade extremamente machista, há 

várias passagens do livro e do filme que demonstram toda a opressão sofrida pelas 

mulheres. Há um trecho no livro em que a mãe de Marjane é  assediada por “dois barbudos” 

(considerados, naquela época, de acordo com o livro, como fundamentalistas), que dizem 

que mulheres como ela (que tinha ideias modernas e progressistas) deveriam “ser fodidas 

contra um muro e depois jogadas no lixo”. Essa vis~o era justificada pelo governo da época, 
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que aparece no livro, logo em seguida, com um discurso de que “o cabelo das mulheres 

contém raios que excitam os homens, elas devem encondê-lo!”. Nesse trecho, quando 

Marjane era ainda uma adolescente, sua mãe ficou doente, de cama, por vários dias, de tão 

mal que se sentiu por causa do episódio. Em um outro momento, mais no fim do livro, 

quando a protagonista já está adulta, ela conversa com uma amiga e diz que, em seu país, as 

leis estão do lado dos homens. Ela afirma que  

 

se um cara mata 10 mulheres na presença de outras 15, ninguém pode condená-lo, 
pois em caso de homicídio nós, mulheres, não podemos nem testemunhar! 
Também é ele que tem o direito de divórcio e, se ele te concede, fica com a guarda 
dos filhos! Ouvi um religioso justificar essa lei dizendo que o homem é a semente e 
a mulher, a terra em que cresce essa sementem, portanto, o menino pertence 
naturalmente a pai! (SATRAPI, 2007) 

 

Essas passagens nos mostraram outras possibilidades para desenvolver o tema 

machismo, estabelecendo, ainda, uma conexão com o próximo material a ser levado: peças 

publicitárias de diferentes épocas, todas machistas. Nossa intenção era levar as 

propagandas para exemplificar que não é apenas no Oriente Médio que a mulher é tratada 

de maneira inferior; pois aqui no Brasil e em outros países a mulher é objetificada e 

diminuída por grande parcela da mídia. Nas campanhas publicitárias mostradas, as 

mulheres eram retratadas como sendo capachos (estando o homem em cima, ou acima, 

dela); conectadas a um controle de videogame (para que os homens possam controlá-las, 

ou objetificando-as, como se fossem um brinquedo masculino); ou, então, vestindo apenas 

roupas íntimas (porque essa é a melhor maneira de uma mulher contar para o marido que 

bateu o carro dele, estourou o limite dos cartões de crédito ou convidou a mãe para morar 

com eles).  

Para comentar sobre as propagandas, selecionamos o texto “Dia internacional da 

mulher, machismo e… Propagandas!”, do blog Proibido Ler, que faz uma reflexão sobre o 

papel da mulher de acordo com a mídia. Esse texto faz um apanhado de publicidades mais 

antigas, veiculadas em jornais e revistas, em que a mulher é um objeto a serviço do homem 

e a responsável pela manutenção da casa. Aponta, ainda, a presença desse mesmo discurso 

na publicidade atual, tanto impressa como televisiva, mostrando campanhas de cerveja e de 
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roupas íntimas em que as mulheres são submissas ao homem e devem se preocupar em 

satisfazê-lo. 

Considerando toda essa objetificação, levamos para a sala de aula a campanha 

veiculada na internet em 2014, intitulada “Eu n~o mereço ser estuprada”, na qual mulheres 

tiravam fotos sem a parte de cima da roupa e com uma placa ou cartaz cobrindo os seios, 

onde estava escrito o nome da campanha. Selecionamos uma das fotos e lemos, com os 

alunos, alguns coméntarios realizados nessa foto, que ou apoiavam a jovem, dizendo que 

ela é a dona do próprio corpo, ou a ridicularizavam, comentando que o estuprador faria um 

favor a ela se realmente a estuprasse. 

Surgiu entre os alunos, a ideia de que algumas das participantes da campanha 

tinham a intenção única de chamar a atenção para si mesmas, e não para o problema real, o 

que, na opinião dos alunos, diminuía a importância de toda a campanha. Além disso, alguns 

comentários geraram risos entre a turma, devido a seu caráter ácido e seu tom escrachado, 

o que nos fez questioná-los a respeito da falta de percepção da agressividade presente 

nesses comentários. 

Para refletir sobre o estupro, levamos uma pesquisa realizada pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que foi bastante comentada pela mídia e pela 

população como um todo. Entre as perguntas realizadas pelo levantamento, havia uma que 

questionava sobre a relação entre o fato de uma mulher estar vestindo uma roupa curta e 

as noções de que ela merece ser estuprada e que, se “se desse ao respeito”, o estupro n~o 

aconteceria com ela. Alguns alunos pareceram concordar com essa ideia e, percebendo isso, 

intervimos, para tentar desconstruir esse pensamento. 

Outra questão proposta pela pesquisa afirmava que uma mulher que apanha do 

marido ou do companheiro e continua morando com ele gosta da situação em que está. 

Essa questão também gerou controvérsias, inclusive por ter trazido à tona relatos pessoais 

de um aluno, que afirmou conhecer uma mulher em uma situação assim, mas que ela 

continuava a viver com o marido por falta de opção. Mais uma vez, tentamos desconstruir 

essa ideia dos alunos. Ainda assim, é possível afirmar que os números absurdos da 

pesquisa não pareceram causar grande espanto nos alunos, que, em algumas perguntas, 

demonstraram ter opinião condizente com um discurso machista. 
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Debate 

Considerando esse discurso de cunho machista recorrente entre os alunos e a baixa 

participação das meninas da turma nas discussões, vimos a necessidade de pensar em uma 

forma de envolver mais estudantes nessa conversa, com a intenção de fazê-los refletir e 

posicionar-se sobre o assunto. Por isso, propusemos a realização de um debate, em que 

metade da turma seria responsável por defender esse discurso mais machista, recorrente 

entre eles, e a outra metade deveria adotar um discurso mais feminista, em defesa da 

mulher. Para montar seus argumentos, os integrantes de cada grupo deveriam debater 

entre si e utilizar os materiais levados por nós e quaisquer outros que eles escolhessem. 

No entanto, no dia do debate, os alunos pareciam não ter preparado seus 

argumentos. Ainda assim, por meio da nossa mediação – baseada, essencialmente, na 

pesquisa do Ipea –, os alunos opinaram e defenderam o ponto de vista do grupo em que 

estavam inseridos. Muitos deles levaram exemplos de situações vividas por eles ou por 

conhecidos, como forma de exemplificar e fortalecer seu argumento. A discussão foi ampla, 

enriquecedora e fervorosa, a ponto de alguns alunos pedirem para mudar de grupo, pois 

não sentiam-se representados pela equipe da qual faziam parte. A proposta era que, além 

de refletir sobre o tema, os alunos desenvolvessem a capacidade de argumentação, 

posicionando-se e desenvolvendo argumentos a respeito do assunto.   

 

Considerações finais 

Trazendo a literatura para o contexto dos alunos e relacionando-a a outros tipos de 

texto, procuramos mostrar, entre outras coisas, que não apenas os cânones podem ser 

considerados bons e importantes, já que a leitura de literatura como atividade prazerosa é, 

também, essencial para o desenvolvimento pessoal dos estudantes. 

 

Negar a fruição da literatura é mutilar a nossa humanidade. [...] a literatura pode 
ser um instrumento consciente de desmascaramento, pelo fato de focalizar as 
situações de restrição dos direitos, ou de negação deles, como a miséria, a servidão, 
a mutilação espiritual. Tanto em um nível quanto no outro ela tem muito a ver com 
a luta pelos direitos humanos. (CANDIDO, 2004: 28 ) 
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Foi com a intenção de valorizar a fruição da literatura que realizamos essas 

atividades; mas, também, com o objetivo de demonstrar o papel reflexivo exercido pela 

literatura, que desmascara o lugar-comum dos discursos sociais e escancara nossos 

preconceitos.  

Após a realização das atividades, pudemos perceber pequenas mudanças na fala de 

alguns alunos, que realmente refletiram sobre o assunto e repensaram suas opiniões. No 

entanto, essa conscientização só pode ser percebida a longo prazo, pois é uma mudança de 

hábitos e de pensamentos, o que leva tempo e exige outros estímulos para realmente se 

concretizar. 

De qualquer forma, consideramos nossa intervenção bastante positiva, pois, ainda 

que os resultados não possam ser observados tão facilmente na prática, provocamos a 

reflexão dos alunos e conseguimos levar para dentro de sala de aula um assunto bastante 

complexo e ainda pouco discutido no contexto escolar. 

 

Referências 
 
BRASIL. Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea. Sistema de Indicadores de Percepção Social – SIPS. 
Tolerância Social à violência contra as mulheres. 2014. (versão original, anterior à 
errata de 4/4/2014) Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/SIPS/140327_sips_violencia_mulh
eres_antigo.pdf>. Acesso em: 13 jun. 2015. 
 
CANDIDO, A. O direito à literatura. In: BAPTISTA, A. B. (Org.) O direito à literatura e 
outros ensaios. Coimbra: Editora Angelus Novus, 2004. 
 
COIMBRA, R. A. Literatura e cinema, o narrador: o caso Lavoura Arcaica. 2008. 
Disponível em: <http://www.uems.br/cursos/letras_jardim/Rosicley%20Andrade.pdf>. 
Acesso em: 13 jun. 2015. 
 
PETIT, M. A arte de ler ou como resistir à adversidade. Tradução de Arthur Bueno e 
Camila Boldrini. São Paulo: Ed. 34, 2009. 
 
RODOX. Dia internacional da mulher, machismo e… PROPAGANDAS!. Proibido Ler. 
Disponível em: <http://www.proibidoler.com/textos/dia-internacional-da-mulher-
machismo-e-propagandas/>. Acesso em: 12 jun. 2015. 
 



ISSN 2237-7611 

 
 
311 

SATRAPI, M. Persépolis – completo. Tradução de Paulo Werneck. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2007. 
  



ISSN 2237-7611 

 
 
312 

Labirintos da Memória em A Margem Imóvel do 

Rio 

 

Cleia da Rocha Sumiya – Doutoranda (UFPR) 

 

Neste artigo analisamos o livro A margem imóvel do rio de Luiz Antonio de Assis 

Brasil tendo em vista a relação entre os fenômenos da memória, seja ela individual ou 

coletiva e o discurso de teor histórico. Para tanto recorremos às reflexões de Paul Ricouer 

sobre a fenomenologia da memória expostas em A memória, a história, o esquecimento 

(2012).  

É necessário, esclarecermos que o livro em questão, tanto por sua estrutura formal, 

quanto por aquilo que se propõe a narrar, não se trata de um romance de memória, sendo 

antes, um romance narrado em terceira pessoa que reflete sobre o fenômeno da memória 

em sua relação como a história. Neste sentido, não deixa de ser pertinente utilizarmos a 

fenomenologia da memória de Ricouer, pois conforme ele aponta: 

 

Por que a memória deveria ser atribuída apenas a mim, a ti, a ela ou ele, ao singular 
de três pessoas gramaticais, suscetíveis quer de designar a si próprias, quer de se 
dirigir cada uma a um tu, quer de se narrar os fatos, os gestos de um terceiro numa 
narrativa de terceira pessoa do singular? E por que está atribuição não se faria 
diretamente a nós, a vós, a eles? (RICOUER 2012: 105).  

 

Paul Ricouer se questiona neste excerto os limites que os tradicionais discursos 

sobre a memória dispuseram sobre a quem pertence o direito de memória. Mostrando que 

a memória pode ser individual, mas também pode ser coletiva, não sendo, portanto 

imperativo de uma primeira pessoa. Da proposta de Ricouer recolhemos, principalmente, 

as reflexões sobre a memória como “matriz da história”. 

Em A margem imóvel do Rio, o mote da narrativa é uma viagem que o Cronista da 

Casa Imperial, intitulado apenas como o Historiador, faz à província do Rio Grande do Sul 

em 1989, em busca de Francisco da Silva, o autor de uma “petiç~o minúscula” destinada ao 

Imperador. Nesta petição o estancieiro gaúcho pedia o cumprimento de uma promessa de 

D. Pedro II quanto de sua passagem pelo Rio Grande do Sul. Este prometera agraciá-lo com 
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o título de Barão da Serra Grande, como forma de agradecer a hospedagem que sua 

comitiva recebera. O fato é que já passaram vinte anos da viagem imperial e o monarca não 

se recorda de tal promessa, portanto, o Mordomo-mor decide chamar o Cronista da Casa 

Imperial que acompanhou a comitiva do regente e fez os registros da viagem. 

O Cronista Imperial, no caso, o Historiador e nosso personagem central, também não 

se recorda do autor do requerimento e diante da irritação do Mordomo-mor, justifica-se: 

“Mas isso faz muito tempo. Foram muitos os pousos, e as estâncias são todas iguais. Além 

disso, j| n~o tenho a memória de antes.” (ASSIS BRASIL 2003:13). O Historiador argumenta 

ainda que n~o se recorda, pois tal assunto n~o é “digno da História”. 

De volta à sua casa, o Historiador consulta suas anotações não sem algum 

sofrimento, uma vez que “a mera evocaç~o dessa viagem provocava-lhe uma nostalgia sem 

remédio”, pois “Ao regressar, ainda no cais, soubera que cinco dias antes a esposa havia 

morrido.” (ASSIS BRASIL 2003:18). N~o encontra nada de concreto sobre Francisco da 

Silva em seu registro do “périplo de dois meses” pelo pampa, no entanto, a leitura suscita-

lhe uma lembrança que antes de tudo é sensível, pois “ao segurar o caderno ele sentia de 

novo o frio sulino”. Lembra-se da precariedade das casas de estâncias para combater o 

inverno rigoroso: “N~o havia lareiras. Ele n~o sentia a ponta dos dedos. [ noite, os pés 

congelavam, mesmo sob v|rias mantas de l~.” (ASSIS BRASIL 2003:18). O Historiador 

chega ao fim do caderno sem descobrir o homem que procurava tanto em seus escritos 

quanto em sua memória. 

O Historiador/Cronista volta-se novamente para o seu caderno revisando o página 

por p|gina. A busca obsessiva tem uma raz~o, pois do sucesso desta depende “sua 

dignidade de Cronista da Casa Imperial e a responsabilidade do próprio Monarca.” (ASSIS 

BRASIL 2003:24).  

Para solucionar o problema pensa que “poderia inventar um registro e confirmar a 

promessa de nobilitaç~o.”. Tal ideia n~o deixa de vir acompanhada de uma crítica daquele 

que pretendeu escrever a História do Império por um Contemporâneo dos Fatos: “de resto, 

qual a diferença de um bar~o a mais nesse Império t~o pródigo em barões.” (ASSIS BRASIL 

2003:24). No entanto, desiste, pois “Historiadores n~o s~o dados { mentira.” mostrando 

com tal afirmação sua concepção de discurso histórico, como aquele baseado na verdade. 
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A tentativa de trazer à memória a figura de Francisco da Silva neste primeiro 

momento se dá como busca, no sentido de que o Cronista empreende um esforço para 

lembrar-se. No decorrer da narrativa, o modo com que a personagem tem acesso às 

lembranças se alterna entre o que Paul Ricouer, retomando o binário mnèmè/ anamnèsis 

de Aristóteles, chamou, respectivamente, de “evocaç~o simples” e “esforço de recordaç~o” 

(RICOUER 2012: 38), ou ainda recorrendo a Bergson, de “recordaç~o instant}nea” e 

“recordaç~o laboriosa” (RICOUER 2012: 46). Destas distinções, compreende-se a diferença 

apresentada por Ricouer entre “ter uma lembrança” e “ir em busca de uma lembrança.” 

(RICOUER 2012: 24). 

  A busca do Cronista é por um nome, mas antes de tudo por uma lembrança, mas 

para ter acesso a essa lembrança ele sente que necessita construir uma narraç~o: “Ele 

precisava evocar uma história”, mas “virava e revirava sua memória e n~o se via nessa 

narraç~o.” (ASSIS BRASIL 2003: 31).   

A exposição do modo como tenta chegar à lembrança de um fato ocorrido no 

passado, ou seja, criando uma narrativa, é um procedimento muito interessante para 

pensarmos as relações entre história, memória e narratividade. Visto que o que foi 

amplamente estudado por historiadores do século XX como Paul Ricouer, Hayden White e 

Carlo Ginsburg, entre outros, é colocado na voz de um historiador ficcional do século XIX.  

No trecho acima, vemos que a tentativa de criar uma narrativa para ter acesso a um 

dado da memória está associada à outra técnica, a de chegar à lembrança por meio da 

construção de imagens. Paul Ricouer (2012: 67) retomando, novamente, os conceitos de 

Bergson, afirma que no ato da recordaç~o, a “lembrança-pura” transforma-se em 

“lembrança-imagem.”.  

A descoberta da pista que o Historiador tanto procura não vem por meio de 

nenhuma técnica mnemônica, já que ele não consegue construir a narrativa e/ou recompor 

em imagens a lembrança buscada. Ela se dá por meio de um devaneio, em que o espectro 

de Cecília lhe sussurra: “O Senhor Doutor deve ler de novo o seu caderno, bem no fim dele.” 

(ASSIS BRASIL 2003: 31). Ao consultar o caderno descobre na última página, a nota que 

tanto procura: Francisco da Silva. Campos do Rio Grande.  
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Esta misteriosa aparição de Cecília, que no momento ainda está viva, funciona como 

um prenúncio de fatos que ocorrerão mais adiante na narrativa e nos quais a razão do 

Cronista será confrontada. 

A descoberta do nome e da localização no final da página não representa uma 

soluç~o definitiva para o Historiador, pois ele desiludido constata que: “'Silva' era nome de 

inúmeras famílias, e 'Francisco' pertencia a milhares de pessoas. O vago 'campos do Rio 

Grande' poderia ser qualquer coisa abaixo do paralelo 30 astral.” (ASSIS BRASIL 2003: 32). 

O Historiador contrasta o limite de sua lembrança: “Era uma ironia em seu caso, mas uma 

grande verdade no geral, que Clio fosse filha de Mnemosyme, a deusa da memória.” (ASSIS 

BRASIL 2003: 32). Destacamos como salutar a relação que a personagem estabelece entre 

Clio, a deusa da História e Mnemosyme, a deusa da memória, porque esta será uma das 

importantes contribuições de A margem imóvel do rio para a reflexão acerca da narrativa 

histórica. 

Diante do fracasso de sua memória, o Cronista decide consultar os mapas do 

Instituto Histórico e Geográfico, órgão criado pelo próprio Imperador D. Pedro II, pois 

pensa que o título de Barão da Serra Grande a que peticiona o requerente deve fazer 

referência a algum acidente geográfico, típico do Pampa. Descobre que seu raciocínio 

estava correto, pois há de fato uma Serra Grande no mapa do Rio Grande do Sul, localizada 

entre Pelotas e Bagé. Decide, então, copiar o mapa. 

Chamado ao Paço Imperial, o Historiador sabe que terá que dar repostas que ainda 

não tem. No caminho, olhando a paisagem ele reflete sobre o peso e a importância de sua 

função, bem como sobre a situação política do Império: 

 

Os vendedores de água enchiam suas pipas no chafariz de Mestre Valentim. A 
construção, piramidal e negra, herança da Colônia, ainda provia as necessidades da 
Capital do Império, um atestado a mais da aguda visão da Casa de Bragança. O 
Historiador abençoava a si mesmo por servir a essa dinastia tão original e antiga, 
cujas raízes perdiam-se entre aqueles vagos reis de armaduras e lanças. Na mureta 
do Chafariz sentavam-se alguns estrangeiros loiros que se abanavam com seus 
chapéus, e uma infinidade de ex-escravos cuja recente libertação os deixava meio 
atarentados. Não fosse ele o Cronista da Casa Imperial, bem que gostaria de sentar-
se ali, descansar um pouco de sua dignidade, misturar-se àquele povo. Mas hoje ele 
desviou o pensamento e os olhos, fixando-se em dois empregados que apagavam 
com escovões de piaçava um Viva a República escrito de modo grosseiro na parede 
do palácio. Até onde iriam aqueles socialistas? O tristonho edifício, com o passar do 
tempo e o envelhecimento do Regime, crivava-se de pequenos comércios que se 
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abriam para as ruas laterais e mesmo para o Largo. A renda era destinada à Casa 
Imperial. Os embaixadores europeus sorriam ao escrever isso nos relatórios aos 
seus soberanos. (ASSIS BRASIL 2003: 36). 

 

Entre as observações que faz olhando o cenário da Corte, duas são centrais, porque 

refletem a visão de um contemporâneo sobre acontecimentos notáveis do século XIX: a 

primeira diz respeito à libertação dos escravos e às mudanças pouco visíveis na vida 

cotidiana dos negros; a segunda diz respeito à relação entre a decadência física do Paço 

Imperial e a decadência do próprio regime monárquico. 

No Paço, diante do Mordomo-mor, ao afirmar que pouco descobriu sobre o 

requerente da carta, recebe de D. Pedro II, em pessoa, a incumbência de ir ao Rio Grande 

do Sul, para verificar a procedência do pedido.  

Em sua função de Cronista e na condição de súdito, o Historiador sabe que não 

pode negar um pedido ao Imperador. Triste comunica a viagem a Cecília, sua governanta, 

por quem nutre uma paixão platônica. Pensa até mesmo em levá-la junto, mas desiste. 

Convida-a para ir ao passeio público, onde passam uma tarde agradável, a primeira dele 

em muitos anos, a última dela, pois em breve ela estará morta pela febre amarela que 

atinge a capital do império em mais um surto rotineiro. 

A morte inesperada de Cecília agiliza os planos do Cronista e após alguns dias de 

viagem de navio ele aporta em Rio Grande, na província sulista. Na Pensão em que se 

hospeda ele questiona sobre a existência de algum estancieiro chamado Francisco da Silva. 

Inicialmente, descobre que ninguém conhece tal homem.  Posteriormente, com surpresa e 

desapontamento ouve do dono da Pensão que há sim em Rio Grande um Francisco da Silva, 

mas que não se trata de um fazendeiro, e sim de um dono de entreposto de secos e 

molhados. O Historiador está certo de que este não é o homem que procura e se recusa a 

vê-lo. N~o sem ironia, como veremos adiante, o Historiador pensa consigo: “começava mal 

a investigaç~o”, e que “esses equívocos aconteceriam sem aviso”, portanto “teria que 

preparar-se” ademais, com desdém, acrescenta para si mesmo a impossibilidade deste ser 

o Francisco que procura: “ora um vendedor de anchovas.” (ASSIS BRASIL 2003: 61). 

Em conversa com as autoridades e estancieiros de Porto Alegre, descobre que há um 

Francisco da Silva na região de Pelotas, dono de uma estância próximo à estação de Pedras 

Altas. 
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Ao questionar se tal estância fica próxima de uma serra grande, O Historiador 

descobre que sim, mas descobre também que há outra serra grande, localizada depois de 

Bagé. A planície do pampa mostra-se profícua em Serras Grandes e em Franciscos da Silva. 

Ao chegar ao hotel e consultar seu caderno de vinte anos antes o Historiador 

descobre entre as alusões ao clima do sul e às indisposições intestinais do Imperador uma 

nota que dá conta da passagem da comitiva por Pedras Altas, confirmando que sua 

hipótese poderia estar correta.  

Na estação de Pedras Altas, o cronista descobre que há na região dois estancieiros 

com nome de Francisco da Silva. Dois primos: um velho e um moço. Um dono da estância 

Porteira de Ferro, outro dono da Estância Santa Quitéria. Ambas localizadas próxima à 

Serra Grande. Decide-se, então, tomar uma carruagem em direção à estância do Francisco 

mais velho.  

No caminho, enquanto consulta seu caderno 17, o Historiador se questiona, porque 

não anotou coisas simples, como o nome das estâncias, em sua primeira viagem, o que 

seria muito útil agora. Só uma estância está nomeada, a Estância das Graças e porque nela 

o Imperador recebeu plenipotenciário argentino, logo se justifica: 

 
Na sua função de Cronista, deveria preocupar-se apenas com fatos das 
personalidades: o Imperador em primeiro lugar, depois a Imperatriz, a seguir os 
dignatários da Corte, os Generais. São estas pessoas que mudam o destino dos 
povos. Se anotara à minúcia a disenteria do Imperador é porque certas disenterias 
podem levar á morte, e a morte de um monarca reinante é, sem dúvida, um fato da 
História. (ASSIS BRASIL 2003: 72.). 

 

A reflexão da personagem não deixa de ser pertinente, pois ele é um historiador e 

apresenta sua visão da história do século XIX; ademais como já apontou Jacques Le Goff, a 

memória histórica nasce da tentativa de perpetuar a memória real. “S~o os reis que criam 

as instituições-memória: arquivos, bibliotecas, museus. [...] São os reis que fazem compor e 

narrar seus feitos” e “[...] que nos levam { fronteira onde a memória se torna 'história'.” (LE 

GOFF, 1990: 433-434). Portanto para ao Cronista Real só era pertinente documentar o que 

se relacionava às autoridades reais. 

À medida que se aproxima da casa da estância, o Historiador é acometido pela 

sensaç~o de familiaridade: n~o era “uma lembrança ainda, mas uma reminiscência”. (ASSIS 
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BRASIL 2003: 73). Ao marcar a diferença entre lembrança e reminiscência, a personagem 

recupera o binômio grego anamnèsis/mnèmè. Retomando os conceitos de Ricouer, a 

reminiscência viria neste caso como uma “evocaç~o” enquanto a lembrança encerraria o 

objeto total da busca. 

O cenário da fazenda é propício para que o Historiador construa sua análise 

sociológica das famílias da província e observe ainda como em um espaço tão afastado da 

capital do Império e da corte a figura do Imperador surge inscrita numa aura mística e 

sacral.  

 

Ele sentou-se num canapé, por debaixo do retrato a óleo do Imperador em 
aparatoso traje cerimonial e em escala humana. Era o único quadro da sala, mas 
pela imponência valia por todos os que faltavam. Aquilo em nada ajudava a 
memória, pois toda casa brasileira possuía um retrato do Monarca, variando o 
tamanho e a técnica segundo a riqueza: óleo, desenho, litogravura e, em épocas 
mais recentes, fotografias; apresentavam-se como grandes retratos, meio-bustos e 
até miniaturas. (ASSIS BRASIL 2003: 74). 

 

Como mostrou Lilian Moritz Schwarcz em As barbas do imperador, nenhuma figura 

pública do período teve uma iconografia tão vasta e influente quanto este imperador. Este 

amplo uso da imagem do regente feita com fins claramente políticos possibilitou a 

consolidação da figura de D. Pedro na memória coletiva dos brasileiros.  

Na Estância Porteira de Ferro o Historiador encontra um Francisco da Silva já senil, 

impotente chefe família e em cuja palavra ele não consegue acreditar.  Embora a família 

confirme ter hospedado o Imperador, o Cronista precisa de documentos, provas concretas 

da autenticidade do requerente. Deste modo, ele fica bastante feliz quando o estancieiro o 

convida para ver “uns papéis”. No entanto, antes que pudesse certificar-se de que se 

tratavam os tais papéis é interrompido pelo filho do estanceiro que toma a chave das mãos 

do pai, e se nega a permitir o prosseguimento da conversa.  

Durante o tempo todo que permanece na estância ele não se recorda de nada da 

primeira visita, as pessoas lhe são estranhas, os móveis, o quarto que pernoita novamente, 

tudo, aparentemente, estava ausente de sua memória. Assim, se despede da família 

prometendo ao velho Francisco voltar para o seu aniversário de cem anos. 
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Quando já se encontra longe da fazenda, a imagem do broche da estanceira lhe 

suscita toda a história que procurava: 

 

Veio a história que buscava, como quem puxa o fio de um novelo: Suas Majestades 
apeando da viatura militar, o fim de tarde, ele mesmo em outra viatura, atrás; a 
agitação dos palafreneiros desatrelando os animais, a saudação que fez Francisco 
da Silva na varanda da casa e o erguimento do pavilhão imperial no alto de uma 
paineira, os homens da guarda perfilados. Lembrava-se até desse aroma fresco das 
acácias. Tudo lhe haviam dito, mas só o pormenor do broche deu vida e figura a 
tudo aquilo. (ASSIS BRASIL 2003: 84). 

 

A história do passado que se desdobra diante do Historiador se faz pela construção 

de imagens, como se a memória arranjasse os fatos diante dos olhos de quem recorda. 

Neste aspecto a memória se alia à imaginação, ou como enfatiza Paul Ricouer (2012: 70) 

“Trata-se de uma imaginaç~o que mostra, que expõe, que deixa ver”. Se esta atualizaç~o 

corresponde { “lembrança pura” dos fatos é uma discuss~o sobre a qual n~o temos 

respostas definitivas. Essas reflexões correspondem no campo dos estudos da história à 

discussão sobre os aspectos veritativos da memória.   

O fato é que ao encontrar as lembranças que procurava, o historiador se sente 

familiarizado com aquele cenário, pensa em voltar, mas desiste. Ironicamente pensa 

consigo que não poderia voltar e dizer simplesmente “esqueci uma coisa”. Resolve ent~o 

seguir para a estância Santa Quitéria para conhecer o outro Francisco. 

A casa da estância Santa Quitéria ostenta um requinte maior do que a casa anterior, 

mas nesta também o Cronista se depara com a figura do Imperador. Desta vez em uma 

fotografia em que “Sua majestade fitava a lente da c}mera com um olhar de perplexa 

curiosidade.” (ASSIS BRASIL 2003: 88). O narrador lembra ent~o que um dos passatempos 

favoritos de D. Pedro II  “era a fotografia”. 

Enquanto aguarda a chegada dos donos da estância que se encontra ausentes o 

Historiador se adianta e questiona aos empregados da estância sobre a visita Imperador. O 

que ouve, mostra a confusão entre memória e história, ou ainda entre os fatos e a forma 

como são retomados pela memória. Cada um diz uma coisa, sem que haja consenso. 

O velho capataz, que poderia por sua idade, receber a atribuiç~o de um “homem-

memória”, afirma que o Imperador n~o esteve ali. J| empregada da casa, ela também velha, 
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afirma que D. Pedro esteve sim, inclusive mostrando o quarto em que dormiram as 

realezas: “Nunca mais ninguém dormiu aqui. Os patrões foram para o outro quarto. Eu só 

entro para limpar.” (ASSIS BRASIL 2003:89). O quarto intocado configura-se numa forma 

de preservar a memória da passagem da monarquia pela estância, adquiriu na longínqua 

província o status de monumento. 

No galpão ao perguntar aos peões sobre a visita do monarca, recebe uma série de 

informações desencontradas:   

 

[...] Foi o inicio de uma discussão, com palavras lentas, mas sólidas. 
— o Imperador ficou dois dias 
— Três. 
— Ele entrou por aquela porteira 
— Não 
O mais velho interveio mais uma vez: 
— Isso prova que ele está mentido. 
Um peão barbudo, que até então não falara, pediu a palavra. Pôs o chapéu para a 
nuca: 
— Está todo mundo enganado. Quem veio aqui na estância foi o Senhor Duque de 
Caxias. (ASSIS BRASIL 2003: 91). 

 

Ao retornar à sala o Historiador encontra um álbum de fotografias e ao folheá-lo 

surpreendeu-se com uma foto da comitiva imperial. E viu se a si mesmo: “Vestia também 

um poncho, e nada indicava que estivesse confortável. Era apenas ele, ocupando um lugar, 

olhando o infinito. Mas onde a lembrança daquilo?” (ASSIS BRASIL 2003: 91). Por certo 

que a visita Imperial agora estava deveras documentada, no entanto, o Historiador não 

tinha nenhuma lembrança de sua passagem por aquela casa, e a própria visão sua ali no 

álbum lhe era estranha. 

Quando a mulher de Francisco retorna de seu passeio, ele tem uma surpresa: 

descobre que ela é surda-muda, mas com auxílio da empregada dialoga com D. Augusta e 

descobre que o marido desta, que se encontra em viagem, não é com certeza o Francisco 

que procura. Em decorrência do mau tempo, o Historiador acaba pernoitando na estância, 

tendo a oportunidade de adentrar nos segredos daquela família.   

Após as duas incursões malfadadas, o Historiador volta à estação de Pedras Altas 

decidido a ir até Bagé em busca da outra Serra Grande e quem sabe do Francisco 

verdadeiro. Encontra o russo Anton Antonovich, com quem viajara junto no navio, 
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acompanhado de outro estrangeiro, um francês, Adrien Picard e com eles viaja. A presença 

espectral de Cecília também lhe acompanha.  

Em Bagé, ao hospedar-se no Hotel dos Viajantes conhece então um Francisco da 

Silva “rude e inteiriço”, mas bonachão, que confirma ter hospedado o Imperador e o 

convida para ir a sua estância. 

De Chico da Silva o Historiador tinha uma distante lembrança e a casa da estância, 

como as demais lhe era estranha. Após inquiri-lo descobre que este também não era o 

homem que procurava. No entanto aceita o convite para pernoitar na Estância do Baile, 

recebendo como honraria dormir na cama do Imperador com uma das amantes de Chico 

da Silva.  

 Ao se despedir de Chico da Silva, ele pergunta se o estanceiro conhece alguém mais 

com o seu nome, recebe como resposta a afirmativa de que há sim outro Francisco da Silva, 

homem fino, dono da Estância das Graças, entre Alegrete e Uruguaiana. Agora tudo fazia 

sentido: Estância das Graças era aquela em o Imperador tinha recebido a autoridade 

argentina. No entanto o Historiador dá por encerrada sua busca, pois sabe que se 

continuasse, as serras e os franciscos se multiplicariam ao infinito “como num jogo de 

espelhos” (ASSIS BRASIL 2003:122).·. 

De volta a Bagé, o Historiador encontra-se com os estrangeiros e resolve segui-los 

numa aventura pelo Pampa, confiante de que o imperador “Talvez j| nem lembrasse da 

miss~o que dera ao seu Cronista da Casa Imperial.” (ASSIS BRASIL 2003: 126).  

O Cronista separa-se dos estrangeiros quando estes decidem ir para o Uruguai, bem 

a tempo de voltar para o aniversário do centenário de Francisco da Silva. Ali descobre que 

este não possui nenhum documento que comprove sua autenticidade de requerente. No 

entanto, a festa é propicia para que ele possa observar na conversa com os convidados, 

como a visita de D. Pedro II, vinte anos antes, havia se incrustado na memória coletiva dos 

gaúchos. Sendo impossível atestar a verdade de cada relato individual: 

 
Posto a par de sua missão na Província, todos lhe queriam dizer que haviam 
hospedado o Imperador em suas estâncias. Por duas horas contaram casos. 
Falaram da famosa cama e de como o quarto de Sua Majestade tornara-se objetos 
de cuidados nenhum ousara a ocupá-lo de novo. Cada qual quis ser mais veemente 
e acrescentavam-se pormenores. O Historiador somava o número das estâncias 
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que haviam recebido Sua Majestade, e era superior aos dias da estada da Comitiva 
Imperial na Província. (ASSIS BRASIL 2003:153).   

 

De volta à Pensão de Rio Grande para retornar à Capital do Império, O Historiador 

descobre que o Francisco que tanto procurava era, possivelmente, o primeiro, 

ironicamente: “o vendedor de anchovas”. Descobre também que a Serra Grande a que o 

título nobiliárquico faz referência ficava na verdade em Portugal. Mostrando com isso 

como suas hipóteses estavam equivocadas.   

Ao se despedir, o Francisco da Silva português lhe oferece uma foto, a mesma que 

ele vira na estância Santa Quitéria: 

 

O Historiador olhava para a foto. Ali estava ele, inexpressivo, fitando o vazio. [...] 
Abriu o vade-mécum: Desisto de saber se o português é o verdadeiro Francisco da 
Silva. Desisto de escrever a minha História do Império por um Contemporâneo dos 
fatos. Pôs um ponto final. Desistia de escrever qualquer História. Ele tinha certeza 
de que, agora sim, era um homem livre. (ASSIS BRASIL 2003: 162).   

 

No mundo perdido do pampa, a personagem prescinde do tempo e dos documentos 

deste tempo, deixa de lado a figura reta de Clio para adentrar no caminho tortuoso e 

labiríntico de Mnemosymes. Num mundo de reverberações, multiplicam-se as serras, os 

Franciscos, as lembranças e as verdades. No jogo entre memória e história entra em cena a 

imaginação. Um mesmo fato histórico é lembrado por cada um de uma forma e, no entanto 

no conjunto todos estão contanto a mesma história.  Sem que, contudo haja certezas. 

Quando chega ao Rio de Janeiro, a autenticidade de Francisco da Silva já não 

interesse a ninguém, pois enquanto o Historiador se perdia no tempo mítico do pampa, as 

reais mudanças na História se faziam no Rio de Janeiro e “J| n~o havia mais Império. 

Proclamara-se a República h| dois dias” e o “O Imperador fora obrigado a deixar o país no 

meio da noite como um bandido” (ASSIS BRASIL 2003: 165). A liberdade adquirida no 

cenário longínquo do Pampa agora é real. O Historiador já não está sob o peso da História, 

pode enfim regatar-se enquanto indivíduo. 
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“Não só pela Quadra de Natal de Heinrich Böll” — 

análise literária e interpretação 

 
Milena Wandembruck 

 

Introdução 

O trabalho é uma análise literária, seguida de interpretação, do conto "Não só pela 

Quadra de Natal", de Heinrich Böll. A an|lise discorrer| sobre os elementos “enredo”, 

“contexto e espaço” e “personagens”, que corroborar~o para o entendimento da 

interpretação proposta. O autor, ganhador do prêmio Nobel de 1972, destaca-se por ter 

sido o primeiro escritor alemão a tratar do período após a segunda mundial na Alemanha, 

tematizando o assunto delicado do trauma alemão no pós-guerra de forma satírica e 

original. A obra não é lida, portanto, como discurso moralista, mas como um discurso que 

representa, de forma bastante fidedigna, o cidadão alemão no período em questão, visando 

a caracterizá-lo nem como vilão e nem como vítima.  

 

Enredo 

Logo no primeiro capítulo, o narrador menciona evidências de um desmoronamento 

da família dos tios, cuja história irá contar. O narrador, que se encontra neste momento em 

1949, recua a 1947 para recuperar os acontecimentos relevantes.  

No segundo capítulo, dá-se o clímax da história, tal seja o colapso nervoso de Milla 

(tia do narrador) ao ver seu filho Johannes ajudar na desmontagem da árvore de Natal 

durante a festa da Candelária. O grande motivo para isso é a fascinação de tia Milla pela 

festa natalina. 

É logo no terceiro capítulo que o narrador indica a solução encontrada pelo marido 

de tia Milla, o tio Franz, para o problema do clímax: a invenção da terapia da árvore, que se 

trata da celebração diária de Natal.  
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Os capítulos quarto, quinto, sexto e sétimo correspondem à complicação do enredo, 

retratando, por exemplo, a tentativa da família de romper com a terapia da árvore e os 

problemas financeiros que começam a surgir devido aos gastos com os enfeites.  

Já o oitavo, nono e décimo capítulo trazem as consequências do enredo, os 

encaminhamentos para o desfecho e a constatação do desmoronamento da família. 

O desfecho se dá finalmente no último capítulo, o décimo segundo, quando os 

membros adultos, exceto Milla e o prelado, são substituídos por atores e as crianças por 

bonecos nas celebrações de Natal. 

 

Contexto e Espaço 

A história se passa na República Federal da Alemanha, mais conhecida como 

Alemanha Ocidental. Essa informação é obtida implicitamente no conto, através da menção 

dos costumes alemães relativos à celebração de Natal. No capítulo II, por exemplo, quando 

o narrador relata que ouvira uma cantoria vinda da casa do tio, menciona que “cantar é um 

bom costume alem~o”. Pode-se dizer que se trata aqui da Alemanha ocidental, e não 

oriental, devido a alguns indícios, como a forte presença do catolicismo e a celebração de 

carnaval. 

A recuperação da economia nesse contexto do pós-guerra foi possível devido ao 

plano Marshall, que se tratou de uma ajuda financeira fornecida pelos Estados Unidos aos 

países europeus. Assim, no cenário da Alemanha ocidental era possível ver, de um lado, 

restos de escombros da destruição causada pelas atrocidades da segunda guerra mundial, e 

do outro, vitrines e pessoas às compras (CHACON, 1992). 

A residência de Milla e Franz é onde se dá praticamente todo o enredo. A árvore e 

demais elementos decorativos de Natal, que basicamente definem essa casa, são 

constantemente ameaçados pelo mundo externo. O narrador recua para indicar que a 

guerra já fora um elemento exterior que ameaçara o ambiente interno da casa. A partir da 

terapia de Natal, a inadequação do mundo real em relação à casa, como a celebração de 

carnaval em contraste com a de Natal e a interrupção da venda de itens natalinos, são 

frequentemente contornados pelos familiares de Milla. 
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Personagens 

Tia Milla 

A tia Milla desempenha a função de desencadeadora da ação. É o próprio narrador 

que, após mencionar o possível desmoronamento da família, refere-se a ela no final do 

primeiro par|grafo, como a “autora de todos esses fenômenos”. (BRAIT, 1985) 

A grande característica atribuída à tia Milla é a sua fascinação por enfeitar a árvore 

de Natal.  O narrador revela que para a sua tia “a guerra n~o fora mais que uma força que j| 

pelo Natal de 1939 começara a ameaçar sua |rvore”. Esse aspecto pode demonstrar a sua 

superficialidade, pois não abdica de seus caprichos mesmo perante uma situação crítica 

como a guerra. Além disso Milla declara desejar que tudo fosse como antigamente. Esse 

momento anterior ao qual a personagem se refere trata-se da década de 1930, quando o 

Nacional Socialismo estava no poder. Assim, Milla parece não fazer associação entre a 

guerra e o nazismo (CONARD, 1992). 

Os gritos súbitos da tia na noite da Candelária ao observar a desmontagem da 

árvore de Natal e seu descontentamento ao se tentar interromper a rotina diária de 

celebrações natalinas podem corresponder à sua teimosia.  A “cara sombria” de tia Milla 

perante a substituição feita pela família das músicas de Natal pelas de primavera, 

evidenciam, como consequência dessa sua característica, uma negação tácita de encarar a 

realidade (SCHNEIDEWIND e SOWINSKI, 1986). 

Milla impõe, por fim, um severo regime, que é mantido pelos demais moradores da 

casa. Médico algum consegue diagnosticar ou curar sua crise nervosa. A autoridade e o 

poder de convencimento de Milla podem ser confirmados através de sua fala no terceiro 

capítulo (uma das únicas relatadas através de discurso direto em toda a narrativa): “Vamos 

ent~o chamar os filhos para a cerimônia, porque j| est| na hora”.  

 

Tio Franz 

O tio Franz pode ser visto como o personagem desencadeador da ação, já que é ele 

quem inventa a terapia da árvore e quem arca com as despesas das celebrações e 

decorações natalinas (BRAIT, 1985). 
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No sétimo capítulo, o narrador aponta para uma “severidade de ferro” do tio, pois, 

para garantir a presença de todos nas cerimônias, ele teria comandado que “só fossem 

entregues atestados em casos excepcionais e requeridas licenças de curta duraç~o”. De fato, 

a exigência de todos os familiares nas festas pode comprovar sua austeridade 

(SCHNEIDEWIND e SOWINSKI, 1986). 

O narrador refere-se recorrentemente ao tio como um “comerciante crist~o”, sem 

exatamente explicar a razão para essa denominação. No entanto, a referência ao tio 

modifica-se ao longo da narração. No nono capítulo, lê-se: “Começava-se a dizer que o tio 

Franz recorria também nos seus negócios a métodos que já quase não lhe permitiam a 

designaç~o de comerciante crist~o”.  

É evidente, portanto, a corrupção moral desse personagem, que muda de 

personalidade ao longo do enredo. No capítulo oitavo, descobre-se que Franz mantinha 

uma relação extraconjugal. O fato de ele ter sido o primeiro a se deixar substituir nas 

cerimônias por um ator ratifica essa transformação do personagem, que parece já antecipar 

o desastre que as festas diárias de Natal trariam (CONARD, 1992). 

 

Primo Franz 

Este personagem pode ser visto como o oponente da ação, já que não consente com 

as celebrações diárias de Natal (BRAIT, 1985). O primo Franz, que jamais ajudara na 

decoração da árvore, não vai se corromper durante a narrativa. Antes da crise de Milla, já 

havia alertado a família para as consequências da obsessão de sua mãe pelo Natal, que se 

confirmam no desfecho do enredo. 

Franz é o único personagem que demonstra compaixão e piedade. Isso é 

evidenciado no segundo parágrafo quando o narrador comenta que Franz, incumbido de 

vigilar prisioneiros, ficou mal visto pelos seus superiores militares “por tratar russos e 

polacos como seres humanos” (CONARD, 1992). 

A pouca familiaridade desta personagem com os estudos, assim como sua profissão 

de boxeador contribuíam para o fato de possuir “pouca reputaç~o” perante a família. Nem 

mesmo a forte religiosidade de Franz impede que seu caráter seja associado a um perfil de 

agressividade, pois no primeiro capítulo o autor afirma ter tido a impressão de que a 
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religiosidade de Franz se situava em oposiç~o a seus treinos regulares “numa brutalidade 

passiva e ativa” (SCHNEIDEWIND e SOWINSKI, 1986).   

No último capítulo do conto, o primo Franz passa a fazer parte de um mosteiro. Essa 

opção por uma vida simples, desprovida de ostentação, evidencia o traço de humildade do 

personagem. A segunda fala de discurso direto do conto dá-se quando Franz diz ao 

narrador “fomos castigados pela vida”. Esse coment|rio indica a resignaç~o do narrador, 

que simplesmente aceita seu destino. 

 

Johannes, Karl e Lucy 

Esses personagens rompem com a ação do enredo, pois se desvencilham da 

celebração diária do Natal e rompem laços com a família (BRAIT, 1985). 

A prima Lucie tem, no sétimo capítulo, alguns meses após a mãe, um colapso 

nervoso, que se dá devido a celebração excessiva do Natal. Embora tenha conseguido se 

recuperar desse esgotamento, Lucy fica traumatizada, o que se evidencia pelo fato de nunca 

mais tornar a comer Spekulatius, bolachas alemãs de Natal. Além disso, Lucy parece 

demonstrar interesse pela contemporaneidade, como sugere o fato de ela frequentar 

boites. Para dar mais um exemplo, no décimo capítulo, o narrador, após descrever suas 

vestimentas também modernas, menciona o penteado de franja da prima: “tinham me 

informado que esse penteado já fora moderno várias vezes e era conhecido pelo nome de 

Pony”. 

No segundo capítulo, o narrador menciona o fato de que seu tio pretendia passar o 

negócio ao genro, Karl. Mas Karl, no oitavo capítulo, após o colapso de sua esposa Lucy, 

começa a planejar uma fuga a sua família para um país em que não se cultivasse a tradição 

natalina, fato que se concretiza no desfecho do enredo.   

A ruptura de Johannes ocorre já de forma simbólica durante o conto, visto que é ele 

que toma a iniciativa de desmontar a árvore de Natal, desatando o colapso nervoso da mãe. 

Além disso, no oitavo capítulo, Johannes, de acordo com o narrador, “teria pedido a um 

médico amigo que emitisse parecer para avaliar o tempo de vida” de tia Milla, revelando 

com isso o desejo de romper com a festa natalina diária. Embora Johannes fora um 

advogado de sucesso e o filho preferido do tio Franz no início do conto, ele rompe com isso 
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ao filiar-se ao partido comunista. No décimo capítulo, o narrador comenta sobre o primo 

que “Infelizmente confirmou-se o boato desagradável: tornara-se comunista”. 

 

Narrador 

O narrador é de primeira pessoa ou narrador-testemunha (BRAIT, 1985). Embora 

personagem, ele não é protagonista e não apresenta sequer um nome. Ele narra conforme 

as informações que ouve, vê e presencia. Seu primo Franz é seu grande informante sobre o 

que se passa na casa dos tios. Isso pode ser lido, por exemplo, no segundo capítulo: 

“quando Franz apareceu, contando mais pormenores...”. Além das informações obtidas pelo 

primo, o narrador, ocasionalmente, espia a casa do tio ao passar na frente dela. Isso se 

deixa exemplificar também no capítulo dois, quando o narrador, ao comando da mãe, vai 

até a casa dos tios em março e ouve proveniente de lá uma canç~o natalina: “Aproximei-me 

mais, ficando à espera do fim da canção. Os cortinados estavam corridos então baixei-me 

para espreitar pelo buraco da fechadura.” O narrador ainda relata ter celebrado, junto com 

a própria família, Natais na casa dos tios, pois, novamente no segundo capítulo, diz: 

“Quando, no dia 26 de Dezembro, íamos visitar os meus tios”.  

Característica do narrador desse conto é também a subjetividade, pois, como a 

narrativa é realizada sob o seu ponto de vista, diversos comentários pessoais são 

embutidos. Ao longo desta narrativa são tecidos diversos comentários de caráter moralista 

sobre a geração dos primos, que é a sua própria. Ele demonstra com isso um certo 

conservadorismo, como pode se observar no comentário tecido sobre sua prima Lucy, 

quando afirma que ela se entrega “{ danças para as quais n~o encontro outro adjetivo 

senão existencialistas”. Assim, o narrador revela alguma simpatia com a geraç~o dos pais, 

que é a mesma dos seus tios, quando afirma que “se porventura uma geraç~o valeu alguma 

coisa – duvido -, chego { conclus~o de que se tratava da geraç~o dos nossos pais” 

(SCHNEIDEWIND e SOWINSKI, 1986). 

Ao mencionar a guerra, o narrador diz: “n~o pretendo, de modo algum, aborrecer 

meus contempor}neos”, dando o entendimento de que ele pretende se esquivar de uma 

reflexão a respeito do assunto.  Pode-se observar isso no mesmo parágrafo do trecho 
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anterior: “Durante a guerra canta-se, dispara-se, fala-se, combate-se, passa-se fome e 

morre-se” (CONARD, 1992). 

 

Interpretação 

A interpretação mais aceita para esse conto é a que o relaciona ao contexto da 

Alemanha do pós-guerra, e é essa abordagem que se tematizará aqui. Devido à escassez de 

trabalhos que se debrucem nesse conto de Böll, far-se-á aqui um diálogo primariamente 

com o livro de Robert C. Conard (1992). 

Quando ascendeu ao poder, em 1933, Hitler logo agiu para diminuir a inflação 

resultante da primeira guerra, destinando massivamente recursos para o investimento 

interno e gerando por consequência milhões de empregos (CHACON, 1992). Assim, o 

enaltecimento desse período foi comum, mesmo após a guerra, quando muitos evitavam 

relacioná-la com o Nacional-Socialismo. Embora esse discurso apareça nas falas de tia 

Milla, como explicitado aqui anteriormente, é preciso notar que a tia Milla é apenas um dos 

personagens da ação. Assim, a sua figura não representa toda a nação alemã, ou seja, a tia 

Milla somente não pode ser tomada como a figura da Alemanha, conforme alega Conrad, 

mas uma parcela das que representam essa sociedade no pós-guerra.  

Com o desfalecimento do regime nacional socialista, abriram-se caminhos para 

novas ideologias e ideias. Conquanto não tenha sido elementar uma reflexão imediata 

sobre os rumos da política dali então, as pessoas tomaram os mais diversos caminhos. A 

própria divisão do país nas quatro zonas de influência marca o período de turbulência pelo 

qual a nação inicialmente passou. Assim, a imigração, e a opção pelo comunismo e 

capitalismo, espelhados respectivamente em Karl, Lucy e Johannes, foram as escolhas de 

muitos cidadãos.  

Após a guerra, que deixou na população marcas profundas transmitidas às próximas 

gerações, tentou-se explicar sob as perspectivas da sociologia e psicanálise o que teria 

levado a mente e o comportamento humano a realizar tamanho horror. Para exemplificar, 

Gitta Sereny vai, por meio de pesquisa pormenorizada de indivíduos diretamente 

envolvidos com o nazismo, tematizar o “trauma” alem~o e o sofrimento ao qual a culpa 

histórica arrastará a população alemã. Jean-Gerard Bursztem decorrer| sobre a “psicose 
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social” para explicar como certos sintomas ocorreram, tendo como enfoque o coletivo.  Isso 

pode ser observado na crise tanto de tia Milla quanto de Lucie, que de fato ficou 

traumatizada com o Natal. O tio Franz, que começa a perceber que as coisas não vão dar 

certo, e o primo Franz, que aponta para isso desde o início, também são reconhecíveis como 

figuras do pós-guerra. 

Muitos críticos veem em tia Milla a representação do Hitler. De fato, seu caráter 

despótico e a situação dos seus familiares, que podem ser vistos como seus aliados, 

ratificam isso. O fato de no final restar apenas a tia Milla e os bonecos, remetem aos últimos 

momentos da guerra e vida de Hitler, que continuou a considerar numericamente soldados 

que já sequer nem existiam mais. As atitudes dos outros personagens são perfeitamente 

também aqui aplicadas. Para Conrad, o narrador desse conto é o cidadão alemão comum 

por demonstrar certa simpatia ao regime de tia Milla. No entanto, verifica-se que o 

narrador não exerce maior poder de interferência na casa da tia, visto que não é 

considerado tão próximo da família ao ponto de ser impelido a participar da terapia da 

árvore. Assim, o indivíduo comum alemão não pode ser considerado culpado pelas 

atrocidades da guerra. A falta de engajamento político e a necessidade de sobrevivência 

impediu a manifestação dos cidadãos contra o regime que ali se impunha, fato que poderia 

ser observado em qualquer país ou lugar do mundo e não apenas na Alemanha, haja vista a 

condição humana. Observa-se que não se trata aqui, portanto, de a Alemanha “assumir a 

responsabilidade pela guerra”, como aparece no trabalho de Conrad. 

Por fim, Conrad associa o uso da temática do Natal ao escapismo, que remeteria, por 

sua vez, { “ignor}ncia” ou “amnésia” alem~, visto que nessa época esquece-se dos 

problemas. Conquanto o conto possa ser lido pela chave da situação do contexto alemão 

após a segunda guerra mundial, é menos de esquecimento que se trata aqui e mais de 

confusão, de uma situação tão caótica, que só uma sátira poderia dar conta de lidar. Assim, 

menos que uma crítica, tem-se, com o conto, a possibilidade de identificação, ou seja, o 

leitor alemão é capaz de se reconhecer nas personagens do conto, fator que pode explicar a 

grande popularidade do autor quando em vida (REICH-RANICKI, 1986). 

 

Conclusão 
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Objetivou-se, com esse trabalho, colaborar para o aumento do conhecimento 

acadêmico sobre Estudos Literários através do estímulo ao empreendimento de futuros 

trabalhos com a obra de Heinrich Böll. A autenticidade desse autor, junto à sua habilidade 

rara de caracterização e à complexidade dos detalhes de suas obras, fazem-no ser um 

escritor singular, cujas obras merecem ser continuamente lidas e estudadas. 
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O sequestro d’Os Três Mal-Amados 

 

Sergio Maciel Junior 

 

Introdução 

Sobre a obra do poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto parece girar uma 

série conceitos firmados que, se não isolando sua produção poética de modo estéril, não 

possuem ao menos a capacidade de se sustentar quando da análise material, corpo a corpo, 

com o texto. Para usar as palavras do crítico Jo~o Alexandre BARBOSA (1974: 139), “termos 

como contenção, intelectualismo, abstração ou artificialidade, são demonstrações 

inequívocas de uma percepç~o, por assim dizer, saturada de tradicionalismo [...]”. 

É assim que o poeta e crítico Haroldo de Campos, propondo-se a analisar livro a 

livro de João Cabral, acaba recorrendo em consideráveis reduções, equívocos e até 

omissões a respeito daquela poética. Omissão visível, sobretudo, em relação ao segundo 

livro do poeta pernambucano, Os Três Mal-Amados,a que o título deste artigo é capaz de 

sugerir, desde já, aludindo ao famoso texto haroldiano, O Sequestro do Barroco na 

Formação da Literatura Brasileira. 

Nas palavras do crítico paulista, 

 

O poeta começa também a debruçar-se criticamente sobre o próprio poema, ouve-
lhe as “vozes líquidas”, e, assim, n~o é { toa que o livro surge com uma epígrafe de 
Mallarmé (“Solitude, récif, étoile...”), poeta crítico por excelência, o Dante de nossa 
idade industrial. Depois desse livro [A Pedra do Sono] e de uma incursão sem 
maior import}ncia no poema dialogado (“Os Três Mal-Amados”, { base do 
conhecido texto de Drummond), Cabral enceta a fase definitiva de sua obra, 
publicando O Engenheiro (1945) e Psicologia da Composição com a Fábula de 
Anfion e Antiode (1947). (CAMPOS, 2006, p. 80. grifo meu) 

 

Portanto, são precisamente as implicações, os desdobramentos da fala de Haroldo 

de Campos, que assume como recurso teórico a divisão da poética cabralina em Duas 

águas, e a análise da obra sequestrada, que se pretende discutir neste artigo. Para tal, é 

necessário que antes se faça uma breve consideração sobre a chamada crise do verso e 

suas recepções no Brasil. 
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Crise do Verso e Duas águas 

 

Em 1897 - doze anos após a morte de Victor Hugo, portanto - o poeta francês 

Stéphane Mallarmé publica, num volume intitulado Divagations, um dos seus textos mais 

influentes, o Crise de vers14. Para Mallarmé, a poesia sofria (ou deveria sofrer) uma 

significativa transformação, o verso, sobretudo o alexandrino, não comportaria mais o 

mesmo modo de produç~o e concepç~o. A referência bíblica da cis~o do véu, “mais, hors de 

la place publique, à une inquiétude du voile dans le temple avec des plis significatifs et un 

peu sa déchirure15” (MALLARMÉ 1945: 360), que aparece lá em Mateus 27:5116, dá 

margem para que se diga que a poesia não comportaria mais o mesmo modo de feitura. 

Assim como Jesus Cristo encarnou um rompimento com a tradição e com os dogmas 

vigentes, a morte de Victor Hugo (des-)encarna os dogmas poéticos, da concepção rígida da 

produção de versos. Ainda que, a respeito disso, comporte-se dizer que Mallarmé, 

pensando na miragem da língua pura (que desaguará depois na ideia de uma metafísica 

tradutória, da tradução como ato messiânico, de Walter Benjamin), acabará, ao criar uma 

ideia de poesia crítica tão desligada da realidade e voltada sobre si, por conduzir a poesia a 

uma torre de marfim, ou a uma tumba. 

Aqui no Brasil, porém, acredito, têm-se ao menos duas grandes recepções da tal 

crise do verso. A primeira, via Concretismo, alinhando-se às vanguardas mais radicais, 

assumiu que a poesia não suportaria mais se restringir ao verso, nem à fôrma, nem à 

materialidade do livro. Partindo, com isso, da definição jakobsiana de função poética da 

linguagem - que tinha como representante máximo o próprio Mallarmé -, ou seja, da poesia 

como organização sistemática dos signos linguísticos, voltando-se apenas sobre a própria 

materialidade textual e, assim, ignorando qualquer caráter comunicativo, o Concretismo 

construiu uma poesia voltada exclusivamente para a interação linguística dos signos.  

                                                           
14

Mesmo ano, vale lembrar, em que foi publicado, na revista Cosmopolis, o seu mais famoso poema, un coup de dés 

jamais n’abolira le hasard. 
15

 “Mas, fora da praça pública, a uma inquietude do véu no templo com dobras significativas e um pouco de sua 

cisão.” (Tradução minha) 
16

“E eis que o véu do templo se rasgou em duas partes de alto a baixo,aterra tremeu, fenderam-se as rochas.” (Bíblia 

Sagrada 1999: 1295) 
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Porém, é evidente que a poesia Concreta não se resumiu a isso e a fase propriamente 

Concretista do trio fundador não foi muito duradoura (ao menos não pela veia mais 

radical). Como diz o poeta e teórico Marcos Siscar, a poesia brasileira nunca deixou de se 

estruturar em versos: 

 

Mais do que isso, é notório como o próprio Concretismo guarda uma relação com o 
verso: Haroldo de Campos praticamente nunca o abandonou, apesar de discretas 
experiências de espaçamento e da exceção importante da prosa de Galáxias; Décio 
Pignatari voltou ao verso no início dos anos 80, e a própria poesia visual é eivada 
de medidas métricas tradicionais. (SISCAR, 2011, p. 105) 

 

A outra leitura é a cabralina, na contramão das vanguardas do séc. XX, assim como o 

fez Cesare Pavese, na Itália do entre guerras, ao compor seu Lavorare Stanca 

majoritariamente em monocórdios anapestos e lidar com o hiperralismo como resposta ao 

hermetismo, João Cabral impõe-se um intenso rigor formal, destacável, sobretudo, em 

livros como Serial, de 1961, e A educação pela pedra, de 1966. Vale destacar as palavras 

de Cabral no texto Da função moderna da poesia, escrito pelo poeta pernambucano para 

um congresso de poesia acontecido em São Paulo, no ano de 1954: 

 

O poeta moderno, que vive no individualismo mais exacerbado, sacrifica ao bem da 
expressão a intenção de se comunicar. Por sua vez, o bem da expressão já não 
precisa ser ratificado pela possibilidade de comunicação. Escrever deixou de ser 
para tal poeta atividade transitiva de dizer determinadas coisas a determinadas 
classes de pessoas; escrever é agora atividade intransitiva, é, para esse poeta, 
conhecer-se, examinar-se, dar-se em espetáculo; é dizer uma coisa a quem puder 
entendê-la ou interessar-se por ela. O alvo desse caçador não é o animal que ele vê 
passar correndo. Ele atira a flecha de seu poema sem direção definida, com a 
obscura esperança de que uma caça qualquer aconteça achar-se na sua trajetória. 
Como a necessidade de comunicação foi desprezada e não entra para nada em 
consideração no momento em que o poeta registra sua expressão, é lógico que as 
pesquisas formais do poeta contemporâneo não tenham podido chegar até os 
problemas de ajustamento do poema à sua possível função. [...] A poesia moderna – 
captação da realidade objetiva moderna e dos estados de espírito do homem 
moderno – continuou a ser servida em invólucros perfeitamente anacrônicos e, em 
geral imprestáveis, nas novas condições que impuseram. 
Mas todo esse progresso realizado limitou-se aos materiais do poema: essas 
pesquisas limitaram-se a multiplicar os recursos de que se pode valer um poeta 
para registrar sua expressão pessoal; limitaram-se àquela primeira metade do ato 
de escrever, no decorrer da qual o poeta luta por dizer com precisão o que deseja; 
isto é, tiveram apenas em conta consumar a expressão, sem cuidar da sua 
contraparte orgânica– a comunicação. (MELO NETO 1994: 768-769. grifos meus) 
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Neste texto, Cabral expõe algumas das faces de sua poesia. Uma delas configura-se 

como uma recusa da expressão individualista e sentimental, opção que levou boa crítica a 

atribuir-lhe o rótulo de poeta antilírico. Outra aparece como resultado da tal crise do verso.  

Dois anos após, porém, em 1956, João Cabral publica uma reunião dos poemas 

produzidos até então, sob o título de Duas águas. Nas palavras do próprio poeta, 

 

Duas águas são as duas vertentes de minha poesia: uma de expressão mais 

hermética e outra de expressão mais auditiva. Certos poemas meus, quando 

ouvidos, n~o fazem pé nem cabeça. “Uma Faca só L}mina”, por exemplo, você n~o 

pode ler num comício. Já O Rio e Morte e Vida Severina são poemas sem maiores 

dificuldades17. (MELO NETO apud OLIVEIRA, 2012, p. 27) 

 

As Duas águas - dupla divisão do telhado que vai da cumeeira (espigão horizontal) 

aos respectivos beirais – se configurariam como, de um lado, metapoesia, poesia crítica e, 

de outro, poesia social, a serviço da comunidade. Divisão, proposta pelo autor e acatada 

pela crítica, que, de acordo com o crítico cabralino Waltencir Oliveira, resultará 

problemática.  

O poeta pernambucano recepciona o já citado texto mallarméano e transforma, 

assim, a crise em tensão do verso. Ou seja, o poeta se debruça sobre a materialidade da 

língua, sobre a organização sistemática dos signos linguísticos, mas, ao cuidar da 

contraparte orgânica, ele realiza também um movimento de prosificação da poesia, 

conferindo-lhe um caráter didático18. Ou seja, Cabral cuida para que a significação poética 

n~o esteja apenas “localizada no }mbito específico da Sem}ntica mas que se transporte 

para o próprio tecido das relações na ordem Sint|tica” BARBOSA (1974: 138). 

Trocando em miúdos, as Duas águas não ocorrem ao longo da obra, como queria 

Cabral ou como quis a crítica, mas dentro de cada verso. Resulta disso que todo verso 

cabralino apresenta-se, então, como metapoético, crítico, mas também como didático, 

social, comunicativo.  

                                                           
17

 João Cabral de Melo Neto em entrevista a Miguel de Paiva Lacerda. Arquivo da Folha de S. Paulo. Copidesque 

sem publicação. 
18

Aliás, não é difícil perceber esse caráter didático quando se pensa no todo da obra. A exemplo,obras como A 

escola das facas e A educação pela pedra. 
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A obra de João Cabral centra-se, portanto, naquilo que se poderia denominar gosto 

dos extremos, na conciliação momentânea entre eles a tal ponto que se indistingue a 

natureza de um e de outro, repousando sobre uma extrema ambiguidade, que apresentará 

seu ponto máximo no poema Estudos para uma bailadora andaluza19, em que a bailadora é 

cavaleira e égua, mensagem e telegrafista, ou seja, sujeito e objeto, simultaneamente. 

Ou seja, a tensão do verso cabralino se configura não como uma simples relação de 

contrastes, mas antes como uma união de contrários, ponto tangencial entre a norma e a 

ruptura; aquilo que Michel LEIRIS (2001:28), a respeito da tauromaquia, define como 

“antagonismo mesmo, [...] maneira ativa com que um irrompe no outro, deixando aí sua 

marca, como ferida ou depredação. Um puro jogo de contrastes, concebido sob a forma 

ativa da irrupção – ou precipitação – de um no outro”. 

 

Os Três Mal-Amados 

 

Os Três Mal-Amados pode ser considerado como um livro experimental, um estágio 

incubatório, dentro da poética cabralina. É neste livro que João Cabral coloca em confronto 

três modelos de expressão poética que tanto experimentou no livro anterior, Pedra do 

Sono, 1942, quanto desenvolveu posteriormente. A tensão dos extremos, que resultará 

depois localizada dentro do próprio verso, é aqui posta à prova pela primeira vez através 

de seus personagens. 

A estrutura da obra em prosa gerou certo equívoco por parte de Haroldo de Campos, 

ao defini-la como “poema dialogado”, afinal a obra retoma uma longa tradiç~o oral da 

poesia nordestina, que vai desde o cordel até o repente. Ou seja, estruturando-se como um 

coro de vozes, portanto, parece mais adequado considerá-lo um “poema para vozes” que 

recupera os personagens do poema Quadrilha, de Carlos Drummond de Andrade.  

As vozes, restritas aos personagens masculinos - João, Raimundo e Joaquim -, 

evocam, através de suas falas, as personagens femininas, Maria e Teresa.  

Sendo assim, Raimundo é quem constrói, materialmente, o rigor da construção 

formal, a conciliação entre a representação do real e de um ideal poético centrado na 

                                                           
19

 (MELO NETO 1994: 219). 
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pesquisa da linguagem; ou seja, é o personagem que se apresenta como o viés que mais 

tarde será vinculado à poesia crítica de Mallarmé e Valéry. A exemplo: 

 

Maria era também a folha em branco, barreira oposta ao rio impreciso que corre 
em regiões de alguma parte de nós mesmos. Nessa folha eu construirei um objeto 
sólido que depois imitarei, o qual depois me definirá. Penso para escolher: um 
poema, um desenho, um cimento armado — presenças precisas e inalteráveis, 
opostas a minha fuga. (MELO NETO 1994: 63) 

 

Ou seja, Raimundo seria a objetivação poética buscada por Cabral, a construção 

exercida sobre um material/realidade palpável. 

Joaquim, por oposição, é o personagem que representa a corrosão ou destruição da 

poesia pelo social.  

 

O amor comeu na estante todos os meus livros de poesia. Comeu em meus livros de 
prosa as citações em verso. Comeu no dicionário as palavras que poderiam se 
juntar em versos. (MELO NETO 1994: 60) 

 

Mas não é só isso, Joaquim é também o personagem que representa a recusa à 

individualidade e ao lirismo. 

 

O amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato. O amor comeu minha 
certidão de idade, minha genealogia, meu endereço. O amor comeu meus cartões 
de visita. O amor veio e comeu todos os papéis onde eu escrevera meu nome. [...] O 
amor comeu minha altura, meu peso, a cor de meus olhos e de meus cabelos. [...] O 
amor voltou para comer os papéis onde irrefletidamente eu tornara a escrever 
meu nome. (MELO NETO,1994, p. 59-62) 

 

A fala de Joaquim, portanto, parece evidenciar esse apagamento do Eu, aquilo que já 

no primeiro poema de Pedra do Sono, 1942, se apresentava como “meu retrato eu morto” 

(MELO NETO 1994: 43). Além disso, este personagem carrega em si como que um 

prenúncio do silenciamento e fechamento do poema, que atingirá seu ápice, depois, no livro 

Psicologia da Composição com a Fábula de Anfion e Antiode, 1947. 

João, contudo, parece ser isolado num monólogo pelos outros dois personagens, 

representando, assim, a diluição da linguagem, o imponderável, o esvaziamento poético. 
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Esta é a mesma Teresa que na noite passada conheci em toda intimidade? Posso 
dizer que a vi, falei-lhe, posso dizer que a tive em toda intimidade? Que intimidade 
existe maior que a do sonho? A desse sonho que ainda trago em mim como um 
objeto que me pesasse no bolso? (MELO NETO, 1994, p. 60). 

 

O personagem, portanto, é encurralado textualmente. Enquanto Joaquim e 

Raimundo compõem suas falas apenas com afirmativas, João constitui-se em dúvidas. O 

poema, por exemplo, apresenta onze falas de Joaquim e Raimundo, evidenciando uma 

forma de diálogo, enquanto de João temos apenas dez.  

Além disso, é importante também lembrar que o feminino é mediado pelas vozes 

masculinas e a ausência feminina se torna uma presença na medida em que os personagens 

aproximam a mulher de um ideal de composição poético. Raimundo, por exemplo, compõe 

Maria a partir da “folha em branco”, cristaliza-a como um “sistema estabelecido de 

antem~o” e compreende que apenas ela é quem “pode dar um modo novo e completo de 

ver uma flor, de ler um verso”, assumindo, assim, na materializaç~o da ausência do 

feminino, a precariedade do amor. Aliás, a fala de Raimundo, nesse sentido, se torna mais 

interessante quando se percebe o resgate metafórico pelo poemaEstudos para uma 

Bailadora Andaluz. 

Compare-se: 

 

Maria era também uma árvore. Um desses organismos sólidos e práticos, presos à 
terra com raízes que a exploram e devassam seus segredos. E ao mesmo tempo 
lançadas para o céu, com quem permutam seus gases, seus pássaros, seus 
movimentos. (MELO NETO, 1994, p. 61) 

 

com 

 

Assim, em vez dessa ave 
assexuada e mofina, 
coisa a que parece sempre 
aspirar a bailarina, 
  
esta se quer uma árvore 
firme na terra, nativa, 
que não quer negar a terra 
nem, como ave, fugi-la. 
  
Árvore que estima a terra 
de que se sabe família 
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e por isso trata a terra 
com tanta dureza íntima. 
  
Mais: que ao se saber da terra 
não só na terra se afinca 
pelos troncos dessas pernas 
fortes terrenas maciças, 
  
mas se orgulha de ser terra 
e dela se reafirma 
batendo-a enquanto dança, 
para vencer quem duvida. 
(MELO NETO, 1994, p. 222-223) 

 

Ou seja, aparece claramente retratada a já dita tensão, dentro do verso (o fazer), 

aliada ao conteúdo poético (ao dizer). A conciliação de opostos materializada em Maria e na 

Bailadora Andaluza, para se definir em termos atuais, a tensão entre o profano(árvore, 

raízes, terra) e o sagrado (céu, folhas, pássaro, gases). 

Por fim, é cabal compreender, nas palavras do crítico Waltencir Oliveira, 

 
apresenta uma importância grandiosa não só por estabelecer um modelo de 
composição, mas também por reiterar a relação indissociável entre esse modelo e 
muitos núcleos temáticos da poética cabralina, como a autobiografia e o amor 
unidos indissociavelmente no livro como objeto devorado e sujeito devorador.  
O livro apresentaria, inclusive, um novo estágio na definição dessa temática 
amorosa. O amor, antes só expresso no inorgânico do manequim no primeiro livro, 
aqui é apresentado sobre a figura da personificação e embora seja ausência, ou 
precariedade, é dotado de um movimento contínuo: a devastaç~o. Ele “desveste” o 
eu, o social (“O Estado”/ a cidade”) e anula o mais instintivo e insistente traço de 
vida: “o medo da morte”. (OLIVEIRA, 2012, 67) 

 

Conclusão 

Sendo assim, é somente compreendendo a falibilidade das Duas águas é que se pode 

empreender uma melhor leitura do livro Os Três Mal-Amados, como obra que apresenta o 

projeto estético/poético cabralino. 
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Amphitruo e Amphitryon: a relação entre Padilla e 

Plauto e sua recepção 

 

Marina Cavichiolo Grochocki 

 

Ignacio Padilla nasceu na Cidade do México, em 1968. Recebeu, entre outros, o 

espanhol Premio Primavera de Novela, em 2000, pelo livro Amphitryon. Participou do 

"Crack Manifesto", que defendia a quebra da tradição latino-americana do realismo mágico, 

visando uma volta a um estilo complexo. 

O romance Amphitryon, publicado em 2000, é dividido em quatro capítulos, cada um 

narrado por uma personagem diferente. O enredo da obra, que começa em 1916 e se 

estende até 1989, é revelado aos poucos, sem esclarecer para o leitor todos os detalhes da 

história. 

Numa época sem deuses e em que os próprios humanos são capazes de gerar sósias, 

a representação da confusão do duplo é muito diferente da que é vista na obra Amphitruo, 

de Plauto. Nela, os mortais Anfitrião e Sósia têm sua aparência roupada pelos deuses 

Júpiter e Mercúrio, já que o deus pai deseja amar a esposa de Anfitrião, Alcmena. 

Mesmo com enredos tão diferentes nas duas obras, é possível rastrear semelhanças 

entre elas — o que será o objetivo deste trabalho. 

No primeiro capítulo de Amphitryon o narrador é Franz T. Kretzschmar, filho do 

guarda-chaves Viktor Kretzchmar/Thadeus Dreyer. Ele conta os hábitos e características 

do pai: revela o nome verdadeiro dele e o seu ódio por trens, descoberto apenas 

tardiamente. A explicação para essa duplicidade do pai surge logo em seguida — o jovem 

Thadeus, recrutado para a guerra de 14 e apavorado com a situação, conhece Viktor e 

aposta todo o dinheiro que tem, logo perdendo-o. A necessidade de vencer fala mais alto e 

eles apostam suas vidas — caso Thadeus vencesse, eles trocariam de identidade; caso 

Viktor, o outro se mataria. Thadeus vence, mas não com a glória que ele imaginara. 

Todas as trocas de nomes que ocorrem no livro são marcadas pela violência. Assim, 

a situação chega a ser mais violenta do que, em Plauto, com os punhos de Mercúrio, que se 
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utiliza da força física para fazer Sósia duvidar de sua existência, mas em nenhum momento 

o anula ou mata. 

A situação peculiar era comum na época das guerras, segundo o narrador. Para ele, 

 

(...) naquela época adversa em que as vidas, as razões e os destinos eram 
particularmente frágeis, como também os contratos de trabalho, nos quais pouco 
importava às autoridades do império a identidade de um recruta ou de um guarda-
chaves, contanto que um dos dois ocupasse um lugar vago no front oriental. (...) E 
seus nomes, assim como suas vidas, por fim se igualariam no mais completo 
anonimato. (PADILLA, 2006, p. 20-1) 

 

Aqui já fica demonstrado como a guerra do século XX é diferente da dos gregos e 

romanos. Estas são um momento em que os grandes heróis se destacam, como a 

personagem de Anfitrião — ele é importante devido ao seu papel no exército e a sua 

vitória, ao contrário de seu escravo, Sósia, que foge do combate e não é importante para a 

sociedade. Sósia narra o que acontece na guerra (mesmo não tendo participado dela): 

“Cada soldado demonstra os seus dotes e a sua coragem. / Ferem com ferro, se fendem as 

flechas; o céu estrondeia / com o rugido dos homens” (PLAUTO, Anf., v. 231-3). Já nas 

Grandes Guerras os indivíduos são apenas peças de um jogo muito complexo – são guiados 

sem saber por quem, para onde e qual seu real propósito. Franz personifica a situação do 

homem moderno. Ele conclui, ao fim do capítulo, que pode ter sido conduzido e 

manipulado durante toda a sua vida sem nem suspeitar. O sentimento é de que ele não 

pertence a si próprio, mas sim ao misterioso Viktor, metade deus e metade controlador do 

destino. 

A troca de identidades entre Thadeus e Viktor é concretizada depois da aposta. 

Thadeus assume sua nova personalidade cada vez com mais intensidade, buscando excluir 

qualquer possibilidade de voltar atrás em sua decisão. Durante todo esse tempo, busca a 

confirmação de sua morte (que seria a de Viktor) no front de batalha e imagina diferentes 

modos de receber tal notícia —é a vontade de destruir completamente seu antigo nome, 

algo que parece impossível. 

Seu outro desejo é legitimar sua identidade através de um filho, mas as inúmeras 

gestações interrompidas da esposa parecem gritar a falsidade de seu corpo. Quando o filho 

realmente nasce, a legitimidade será colocada em dúvida pelos vizinhos – dúvida que, mais 
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tarde no livro, será associada ao verdadeiro Viktor, de modo que mais ainda os dois 

homens se tornam um, possivelmente dividindo a mesma mulher e o mesmo filho. 

Ecoa aqui o adultério de Alcmena, uma mulher inocente. A mãe de Franz não 

poderia defender tal inocência, já que os Viktors não eram semelhantes na aparência. No 

entanto, outro pensamento de Alcmena pode ser atribuído a ela: 

 

Mas eu fico feliz 
porque ele venceu e voltou para casa coberto de glórias. 
Eis aí um consolo: 
que se ausente, mas volte com glórias 
e que as traga pra casa. Eu supero e tolero 
com coragem e espírito firme que ele se ausente se isso 
me for dado: meu homem voltar vencedor da batalha – 
já será o bastante. (PLAUTO, Anf., v. 642-7) 

 

Com a indicação de que o guarda-chaves é um homem comum e fracassado na vida, 

a suposta atração de sua esposa por seu duplo, um abençoado pelos deuses, encontra 

paralelo no amor de Alcmena pelo marido glorioso. 

Nunca será confirmada a paternidade de Franz, mas os dois homens (Thadeus e 

Viktor) são construídos pelo narrador através de oposições. Ao mesmo tempo em que o 

amor pelo pai de criação fica claro através da obsessão de Franz por vingá-lo, ele é pintado 

como um homem odiado pela vida, fracassado e sem futuro. Viktor, por outro lado, é amado 

por Deus, digno demais para morrer e oferece a Franz tudo que o pai jamais pudera dar-

lhe. 

Franz acaba sendo filho de ambos, já que ambos parecem ser o mesmo. Eles se 

misturam, definindo o outro a partir de si e ao mesmo tempo invadindo o espaço alheio. 

Franz é, então, os dois filhos de Alcmena: Íficles, filho do medíocre Thadeus, um mortal 

como outro qualquer, destinado a se misturar na coletividade, e Hércules, filho do glorioso 

Viktor, destinado a um futuro com potencial para ajudar a humanidade e sempre guiado 

por superiores. 

Thadeus acaba sendo condenado por causar um acidente de trem (secretamente 

tentando matar Viktor) e Franz, em sua busca por vingança do pai, acaba sendo levado até 

Viktor. O desfecho da história não é narrado. 
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No segundo capítulo o narrador é Richard Schley. Ele é uma personagem ainda não 

introduzida na história e conta sua relação com Jacob Efrussi, seu amigo de infância, que 

trocara seu nome para Thadeus Dreyer — ele era, então, Viktor Kretzschmar. No entanto, a 

história por trás da já conhecida troca de nomes é mais complexa. Antes de morrer, Efrussi 

confessa ter trocado várias vezes de nome e de vida, sem mais esclarecimentos. 

O reencontro entre os dois amigos, que não se veem há anos, ocorre na frente de 

batalha. Schley é um auxiliar de padre, mas, como seu superior morre logo que eles viajam, 

ele acaba tendo que assumir a função mesmo sem ter a credencial. Segundo ele próprio, a 

batina ajuda a diluir a identidade da pessoa, o que facilita o crime que ele é obrigado a 

cometer (PADILLA, 2006, p. 55). Efrussi é um soldado comum, que evita a todo custo ser 

reconhecido por Schley. 

A situação causa desespero no padre: o contexto opressor em que se encontra faz 

com que ele deposite em Efrussi a esperança de ter sua identidade reconfirmada através 

das lembranças que o soldado teria dele ainda criança. 

Na cena de reconhecimento entre os dois, enquanto Schley tem certeza de ver o 

amigo, este recusa de todas as formas e o intimida a deixar de lado tal afirmação. Sua 

aparência mudara tão pouco desde a infância que nem os gestos e palavras roubados de 

outro homem servem para tirar a certeza do padre. No entanto, nada mais é possível – 

Efrussi é convocado para a batalha e se perde. 

No caso dessas trocas de nomes em Amphitryon, não existe troca física entre as 

personagens. As aparências continuam sendo as mesmas (salvo raras exceções, como será 

mostrado posteriormente). Diferente do que acontece com Mercúrio (tomar a forma 

significa imediatamente tomar também os hábitos do outro (v. 266-7)) em Plauto, aqui a 

aparência não é roubada e mesmo que haja uma tentativa de disfarçar velhos costumes, ela 

não é bem sucedida. Nota-se a importância disso: no fim do livro é revelado que a 

identidade de uma das personagens só é desvendada por outra por causa de habilidades 

enxadristas (Schley descobre a falsidade da identidade de Eichmann por causa de um jogo 

de xadrez). 

Schley decide ir atrás do velho amigo e salvá-lo, caso fosse possível. Sua situação 

agora é ainda menos favorável: um novo sacerdote estava a caminho para ocupar seu cargo 



ISSN 2237-7611 

 
 
346 

não oficial. Ele voltara a ser uma pessoa sem função clara naquele local, que não 

atrapalharia ninguém se sumisse. Seu objetivo nessa busca é a mesma de antes: ser 

reconhecido e, assim, permanecer com vida. 

Em uma cabana afastada encontra Efrussi, viciado em morfina, esperando a morte. A 

fuga de sua própria identidade parece ser justificada pelo sofrimento na infância. O 

encontro termina com a tentativa de suicídio de Efrussi, que é carregado por Schley quase 

morto até o exército. A sensação é que o homem leva não apenas o amigo, mas sim todas as 

identidades que ele fora um dia. 

Ao chegar no exército, Schley decide assumir o nome Thadeus Dreyer e Efrussi 

finalmente morre, anônimo. 

Quem narra o terceiro capítulo é Alikoshka Goliadkin, amigo de Schley desde os 

tempos do exército. Já se sabe, desde o primeiro capítulo, que ele é o braço direito de Viktor 

Kretzchmar. 

A história é iniciada com um mistério: seu amigo (agora com o nome de Woyzec 

Blok-Cissewsky) é encontrado morto, sem saber se por suicídio ou assassinato — intenção 

de Goliadkin ao procurá-lo. Entre os papéis do lugar há tentativas de descrever o que 

acontecera na Suíça, na frente de batalha, além de dados ligados ao xadrez, sua eterna 

paixão. 

Uma volta no tempo revela o motivo daquela amizade. Goliadkin via a necessidade 

de guiar Schley por um caminho infeliz como um meio de livrar-se da sombra de seu irmão. 

Seu objetivo era dar a ele toda a agonia que gostaria que o irmão, seu gêmeo idêntico a não 

ser pelo canhotismo, sentisse. 

 

Às vezes, dizia minha avó, não basta uma barba ou uma cicatriz para definir o 
contraste entre um homem e o seu irmão gêmeo. São outros os sinais com que a 
própria natureza procura emendar o erro da repetição. As diferenças entre eles 
costumam ser sutis como uma pinta íntima, uma variação mínima na cor dos olhos 
ou a habilidade incomum de uma mão que o resto dos mortais prefere ver como 
um atributo do demônio. (PADILLA, 2006, p. 96-7) 

 

Após pesquisar sobre Efrussi e descobrir sua elaborada rede de nomes, ele pensa 

que talvez o objetivo do jovem seja o mesmo que ele: achar na guerra um motivo para 
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sobreviver. Seus atos falsários não são condenados — o mais provável era que ele nem 

quisesse enganar os demais, apenas reunir vários nomes roubados. 

 

O roubo de identidades era muito comum naquele tempo, e devo reconhecer que 
essas imposturas sempre me pareceram uma prova inequívoca de que os homens 
são capazes de qualquer coisa para sobreviver no front. (Ibid., p. 99) 

 

De fato, não se encontra na obra Amphitryon um paralelo para o gosto de Mercúrio 

em enlouquecer os mortais com sua troca de identidade: “Eu vou encher os dois de ilus~o e 

de loucura / e toda a família de Anfitrião também, / até a hora em que papai esteja farto / 

daquela que ama.” (PLAUTO, Anf., v. 470-3). No mundo atual, tomar o nome de outra pessoa 

para si está muito mais conectado à questão de sobreviver em um mundo caótico do que 

causar confusão por diversão. 

Até formalmente isso está presente. Se em Plauto já no início o espectador/leitor é 

informado de que os deuses usarão um traje diferenciado dos humanos, evitando qualquer 

confusão real entre as personagens, em Padilla nada disso ocorre. As identidades são 

reveladas aos poucos, sem seguir uma ordem lógica, que facilitaria a identificação de todos 

por parte do leitor. 

Ao ver seu amigo retornar da busca por Efrussi “sem alma”, Goliadkin decide moldar 

aquela vida disforme. No início Schley reluta, mas não tarda a se entregar até que quase 

perde sua memória e, consequentemente, sua individualidade. 

Também Sósia relaciona sua individualidade com suas memórias. Na hora de testar 

Mercúrio para saber se ele de fato poderia ser o Sósia, pergunta a ele diferentes detalhes 

sobre a guerra. Ao ver que ele responde de acordo com a verdade, o escravo entra em 

pânico. São aquelas memórias, tão específicas e particulares, que o definem. Compartilhá-

las com alguém é perder seu eu. 

Schley propõe um projeto para a frente nazista: uma “pequena legi~o de sósias que 

eventualmente tomariam o lugar dos líderes do partido em aparições públicas 

consideradas de alto risco” (PADILLA, 2006, p. 104). No entanto, fica a possibilidade da 

utilização desse projeto para causas muito maiores do que a mera proteção de alguém. 

Em Plauto, Sósia brinca com a possibilidade de existir outro Anfitrião que assuma as 

tarefas quando o verdadeiro está ausente — não para protegê-lo, como Schley 
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supostamente imagina, ou para manipular as situações, mas para reger a casa: “Eu n~o sei o 

que dizer do assunto, mas talvez exista algum / outro Anfitrião que, sempre que você está 

ausente, cuida / dos negócios por aqui, e cumpre o seu papel na sua ausência” (PLAUTO, 

Anf., v. 825-7). 

Através do contato com Adolf Eichmann, um oficial da SS, Schley descobre qual o 

destino guardado para os judeus dentro do regime nazista e se revolta — surge a ideia, 

então, de utilizar o projeto para substituir Eichmann justo por Franz Kretzschmar. 

Finalmente é revelado o desfecho da partida de xadrez no fim do primeiro capítulo: Franz 

perdera e se entregara a Schley, fazendo parte de sua legião de sósias. O jovem não reluta e 

aceita perder sua identidade. Toda a hesitação do Sósia de Plauto em aceitar a anulação de 

si diante de Mercúrio não aparece aqui. Franz sabe que lida com um deus, a quem pertence, 

e que não tem escolha. 

No entanto, o projeto levanta desconfiança dentro do partido nazista. Não se sabe se 

substituição foi concluída, apenas que todos fogem. Schley muda novamente de nome, 

agora Woyzec Blok-Cissewsky, e mais nada é dito. 

O quarto capítulo é narrado por Daniel Sanderson, em 1989. Com a morte do barão 

Woyzec Blok-Cissewsky, o escritor é contatado por ser um de seus herdeiros e é envolvido 

numa complexa rede de mistérios. O testamento nomeava Remigio Cossini, nome fictício de 

um pintor que falsificava obras de arte, Deman Fraester, um ator dublê, e Sanderson, um 

escritor-fantasma, como donos de uma quantia de dinheiro. A relação do narrador e do 

barão era resumida às cartas de xadrez que eles trocavam, sem de fato terem se conhecido. 

Logo depois Goliadkin também é assassinado. Descobre-se que o barão era um 

grande impostor, com no mínimo sete nomes diferentes (o que o leitor já sabia). O 

investigador do testamento e do assassinato pede que os herdeiros entreguem a ele os 

manuscritos que o barão enviara para os três antes de morrer. Assim, as aparentes 

anotações em polonês para um manual de xadrez ganham nova importância – deviam ser 

um criptograma, que condenariam Adolf Eichmann. 

No entanto, Cossini e Sanderson desconfiam do interesse pelos manuscritos. 

Fraester o entrega e logo depois morre. Os outros dois tentam decodificar a mensagem, 

buscando ajuda externa. 
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Chega-se a um antigo código medieval, wolpuk. Ele era utilizado no Projeto 

Amphitryon, segundo o narrador, que “fora um dos muitos e malogrados planos de um 

grupo de oficiais nazistas que, descontentes com a política de Hitler, tentaram aniquilar o 

regime a partir de dentro” (PADILLA, 2006, p. 143). Woyzec Blok-

Cissewsky/Thadeus/Schley provavelmente estaria envolvido nele, conclui Sanderson, algo 

que o leitor já sabia. 

Há, nesse ponto, a primeira e única referência explícita ao mito de Anfitrião. Segue a 

citação: 

 

— Amphitryon. Um delicioso personagem, sem dúvida. Existem no mínimo 
trinta comédias baseadas na história desse patético sujeito. Pessoalmente, acho a 
de Molière muito grosseira. Se quer saber minha opinião, prefiro a de Plauto. 

Nem preciso dizer que, pouco antes de ligar para Cossini, eu me dera ao 
trabalho de pesquisar quem era o tal Amphitryon e estava pronto para explicar 
com luxo de detalhes a história daquele pobre guerreiro suplantado no leito 
conjugal por ninguém menos que o próprio Zeus. (PADILLA, 2006, p. 145) 

 

O narrador ainda destaca a opini~o de Cossini: “(...), ele teria preferido o nome do 

Hércules para o projeto de Dreyer, pois no caso em questão não tinham sido os deuses que 

pretenderam suplantar os mortais, e sim justamente o contr|rio” (Ibid., p. 146). A ideia é 

justa, já que o projeto de Schley vira um modo de ele, um indivíduo comum, manipular o 

partido nazista. No entanto, é revelado depois que por causa do mesmo projeto 

provavelmente um dos carrascos do nazismo se manteve livre das grades, de modo que o 

mais poderoso, o deus, livra-se do julgamento colocando em seu lugar o mais baixo, o 

mortal. 

Sanderson chega a ser sequestrado num episódio confuso por causa do manuscrito, 

que finalmente é levado, e descobre que Cossini, nesse meio tempo, fora internado num 

hospício e morrera logo em seguida. Novamente ele é herdeiro de um testamento, agora o 

do pintor. Fica para ele uma cópia fiel do Homem sentado, “atribuído a um imitador de 

Rembrandt” (Ibid., p. 156). A provocaç~o funciona: novamente Sanderson vai atr|s do 

mistério do barão, agora indo para um asilo em Frankfurt, onde estão os bens restantes de 

Blok-Cissewsky. 
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O asilo fora onde Viktor Kretzschmar, o Thadeus Dreyer original, fora internado. 

Num dos episódios lembrados pelo administrador do local, o barão teria ido visitar Viktor 

e, ao ver a notícia da prisão de Eichmann, teria gritado que aquele não era o homem certo. 

Do mesmo modo que Júpiter afirma defender Alcmena, já que ela não tem culpa de 

nada — “E depois? Ninguém imputar| / a ela essa falta — porque não parece justo / que 

um deus permita que qualquer delito seu / ou sua culpa possam recair em um mortal” 

(PLAUTO, Anf., v. 492-5) –, também Schley teria tentado salvar o inocente Franz (agora 

preso na pele do condenado Eichmann), inclusive depois de sua morte através dos 

testamentos. 

O mistério não é desvendado por completo, terminando aí. Ficam apenas 

imaginações e uma certa paranoia. Sua conclusão é: 

 

Hoje sei que às vezes são os simples mortais que acumulam a raiva necessária para 
rebelar-se contra os deuses, mas por vezes são os deuses que nos deixam voltar 
para casa depois de usurparem nosso leito e amarem nossas mulheres. (PADILLA, 
2006, p. 165) 

 

Aceitar o mistério como insolúvel não é fácil para Sanderson. Mas, através do medo 

– como Mercúrio faz com Sósia –, os superiores conseguem que ele permaneça quieto. A 

única possibilidade é que ele escreva sobre o assunto, inventando o que nunca chegou a ser 

revelado. 

O livro termina com um colofão, escrito por Padilla, resumindo como teria sido a 

história verdadeira de Adolf Eichmann e Thadeus Dreyer. Sanderson é tratado como uma 

pessoa real, um escritor que de fato concluiu seu projeto de escrever sobre o Projeto 

Anfitrião. O que Padilla diz também ganha um aspecto duvidoso. 

Conforme a abordagem proposta por Hardwick & Stray (2008), dentro da corrente 

Classical Reception Studies, é importante analisar de que modo a recepção do romance 

Amphitryon ocorreu. Para isso, foram selecionados artigos de jornais, estudos e entrevistas 

com o autor, que serão explorados abaixo. O recorte procura manter em vista como os 

leitores reagiram à relação entre a obra de Padilla e a de Plauto, sem ter intuito de 

normatizar uma leitura em específico. Como Martindale & Thomas (2006) defendem, cada 

leitor pode fazer uma leitura diferente e até mesmo mais de uma leitura. 
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Entre os jornais e revistas, vê-se que a preocupação em delinear a relação do 

romance com Plauto não é grande. O New York Times, na resenha 'Shadow Without a 

Name': Strangers on a Train (UNSWORTH, 2003), não menciona a comédia. O mesmo 

ocorre na revista digital Letras Libres, na resenha ‘Amphitryon’, de Ignacio Padilla 

(TARIFEÑO, 2000). El Mundo, por outro lado, inicia seu texto Amphytrion (SENABRE, 2000) 

mencionando o mito de Anfitrião, ressaltando a ausência do jocoso em Padilla e a presença 

do problema de identidade. No mais, a relação não é desenvolvida.  

Na recepção da crítica especializada, vê-se através das pesquisas feitas sobre o livro 

que o mesmo ocorre. O artigo “Duas histórias especulativas contempor}neas: baseadas em 

fatos reais!” (SANTOS; RIBEIRO, 2014) n~o menciona nada sobre o Amphitruo de Plauto. Já 

a dissertaç~o “[ sombra de um livro: história e ficç~o na leitura de Amphitryon, de Ignacio 

Padilla" (PRELORENTZOU, 2008) traz uma análise breve sobre as semelhanças entre as 

duas. 

Numa entrevista feita ao jornal El Mundo, Padilla fala sobre o título de seu livro: 

 

Amphitryon es un personaje de la mitología clásica, arquetipo del impostor. Existen 
por lo menos veintiocho obras con este mismo título en la literatura universal, casi 
todas comedias. Como Don Juan y Fausto, se trata de un personaje constante en la 
literatura, pues encarna una obsesión común, creo yo, a todos los hombres: el deseo 
de ser otro. En este caso, yo he querido escribir mi propia lectura de este arquetipo 
universal con una novela. (PADILLA, 2000) 

 

Conclui-se, através dos excertos analisados, que o reconhecimento do paralelismo 

com o mito Anfitrião não é unânime entre os leitores e, quando abordado, não possui a 

mesma importância que o mistério do livro. No entanto, continua sendo importante 

analisar como essa relação ocorre, não simplesmente mencionando que há influência do 

clássico sobre o contemporâneo sem refletir sobre ela. Como em A companion to classical 

receptions: 

 

If it is accepted that tradition is not something merely inherited but is constantly 
made and remade (Hobsbawm and Ranger 1983), then reception and tradition may 
be seen as related parts of an extended process. For example, it has been suggested 
that tradition becomes reception when alternative modes of interpretation and 
transmission are not only recognized but are positively expected to contest and 
change how classical material is perceived and used (Stray 2006). Put another way, 
reception becomes decisive when traditions intersect or are in conflict. This may be 
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important when classical material interacts with non-classical or partly classical 
material (for example in literary traditions).(HARDWICK; STRAY, 2008, p. 5) 

 

Existem motivos para que a comédia Amphitruo seja tão revisitada, como aponta 

Padilla: ela aborda um tema que encontra espaço na nossa realidade até hoje. O contato 

entre o Amphitryon e Plauto pode alterar o modo como o leitor percebe pontos importantes 

da história, como dar maior dimensão ao poder que Mercúrio exerce sobre Sósia ao ver, em 

detalhes, quais as consequências do poder de Schley sobre Franz. O escravo é reprimido 

através da força e de um discurso autoritário, sem chance de contradizê-lo – algo 

extremamente atual. 
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Educação, Teoria Crítica e Literatura: 

Emancipação X Elitismo 

 

Benito Eduardo Araujo Maeso 

 

Falar sobre as imbricações da teoria crítica em diversas áreas do saber, mapeando 

parte de sua penetração nos campos da teoria literária, educação e filosofia, obriga-nos a 

voltar no tempo e observar alguns fatos históricos que podem apontar um possível 

problema na recepção do pensamento da chamada Escola de Frankfurt no Brasil, 

notadamente da produção de Theodor Adorno. É necessário contestar, e até eliminar 

totalmente, certas leituras feitas sobre os teóricos frankfurtianos ao longo do tempo, 

principalmente as resultantes dos esforços teóricos da área de comunicação, jornalismo e 

propaganda. 

A influência frankfurtiana dentro da universidade brasileira começa a se dar apenas 

no final da década de 60. Conforme ORTIZ (2003) as primeiras traduções de artigos de 

Adorno, Benjamin e Horkheimer ocorrem apenas em 1969 (na compilação Teoria da 

Cultura de Massa, organizada por Luis Costa LIMA). Posteriormente, Gabriel COHN (1975) 

publica nova coletânea, Comunicação e Indústria Cultural, na qual mais textos dos 

integrantes da Escola de Frankfurt são trazidos a debate na academia brasileira. Ocorre 

uma coincidência histórica entre a consolidação de uma indústria cultural realmente 

poderosa no país e a assimilação acadêmica da teoria crítica a esta indústria. Desta forma, a 

absorção do debate acaba se dando mais por meio das faculdades de comunicação do que 

na sociologia ou na filosofia. 

 

os conceitos permitem diagnosticar melhor as mudanças advindas com o 
desenvolvimento de um mercado de bens culturais que se expande a nível 
nacional. (…). Por outro lado, o estudo dos meios de comunicaç~o de massa s~o 
contemporâneos das Faculdades de Comunicação, que a meu ver determinam, de 
uma maneira um tanto esquemática, a forma de se perceber a problemática da 
cultura de massa no Brasil. Curiosamente, nelas se combinou os conceitos da 
Escola com uma análise de conteúdo de origem francesa, tornando difícil a 
compreensão do debate ideológico, tal como ele se coloca nos textos do Instituto. 
(ORTIZ, 2003 : online) 
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Esta incursão na história é necessária para que seja possível desfazer dois dos 

equívocos mais comuns em relação à produção frankfurtiana e à Teoria Crítica: sua 

circunscrição aos processos de comunicação e seu pretenso elitismo. A teoria crítica não é 

da comunicação, mas sim da sociedade, o que certamente engloba as técnicas de 

comunicação dita de massa (de onde deriva o conceito extremamente complexo de 

indústria cultural) mas não se subsume ou se resume a este fenômeno. Restringir a teoria 

crítica à análise da mídia acaba por promover uma leitura bastante simplificada do real 

escopo do pensamento de Adorno e Horkheimer sobre o funcionamento da indústria 

cultural, o que será explicitado na sequência. 

Tornou-se um truísmo, da mesma forma, atribuir a Adorno uma visão elitista sobre 

o processo da formaç~o e produç~o dos bens culturais (para alguns, a “aura de elitismo” na 

contraposiç~o entre “alta cultura” e “massificaç~o da arte” é muito acentuada, cfe. 

TREVIZAN, 2014 : 24). Não é possível negar que Adorno via com acentuada reserva 

manifestações como o jazz e o cinema, mas não se trata, de forma alguma, de uma 

contraposição simplista entre alta e baixa cultura, na qual a cultura dita de massa (ou em 

teoria produzida pela massa) seria considerada inferior por uma origem popular em 

contraponto à cultura refinada, dos salões e museus. 

A dita indústria cultural não é criticada por uma pseudo-banalização do bem 

cultural, supostamente ao alcance de uma plebe ignara, ou uma simples redução da cultura 

dita legítima, refinada ou da chamada grande arte à posição de mercadoria, mas 

principalmente pela elevação da mercadoria (no conceito marxiano) ao status de cultura, 

isto é, o fato da mercadoria se tornar o sistema simbólico pelo qual regulamos nossas vidas 

e damos significado ao mundo que nos cerca (conforme CHAUÍ, 2013). A cultura, na visão 

dos teóricos frankfurtianos, não está dividida por posição social ou econômica, mas sim por 

um critério bastante específico: autenticidade (é importante notar que, neste sentido, eles 

são representantes legítimos do pensamento iniciado no romantismo e no idealismo 

alemães do século XIX). Cultura é uma produção humana – ou toda a produção humana – e 

sua estandardização sob o signo da mercadoria, da velocidade e do pastiche é vista por 

estes pensadores como o problema a ser entendido e combatido. 
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O oxímoro Indústria Cultural guarda em seu interior o mesmo conflito que o 

humano/indivíduo/sujeito enfrenta na sociedade administrada - a aporia entre um sistema 

cuja lógica, permeada pelas leis do capital, exige e executa a reprodução de padrões 

identitários já formatados e destinados a finalidades específicas contra a necessidade e 

impulso de expressão autêntica tanto do indivíduo que busca a consciência de si (sua 

autonomia no sentido kantiano) como da coletividade em busca de uma organização 

condizente com sua realidade.  

Replicar e condicionar industrialmente este Geist somente é possível por meio da 

alienação, no sentido do não-reconhecimento de si e do outro, e da veiculação de uma 

ideologia específica que ocupe o lugar da cultura desta sociedade. É por isso que o segredo 

da Indústria Cultural está em fazer com que a lógica da mercadoria dite o modo de vida da 

sociedade e do indivíduo, por extensão. Mais do que peças na máquina, somos produtos na 

prateleira. Desta forma, o caráter de entretenimento da Indústria Cultural opera uma dupla 

função: direcionar este conflito do sujeito em relação ao Eu para um apaziguamento 

provisório e simultaneamente reforçar a inexorabilidade do sistema por meio da difusão 

velada ou não da ideologia que o suporta. 

O termo Cultura de Massa, inclusive, é vigorosamente combatido pelos autores 

alemães, pois soaria como uma expressão autêntica da dita massa que seria apenas 

veiculada pelos mass media, sem nenhum tipo de ideologização ou mediação no processo. 

Para Adorno, os processos que ocorrem na realidade histórica atual – e nossa percepção 

desta realidade – estão condicionados pelos processos econômicos visíveis, por exemplo, 

na Indústria Cultural, que replica a ideologia dominante em um processo de duas vias: na 

primeira, os bens culturais padronizados já trazem em si uma resposta a qualquer aresta 

ou questionamento que possa surgir. Na segunda, a produção cultural em todas as suas 

instâncias é subordinada à lógica de replicação do capital. Na sociedade de consumo do 

capitalismo tardio, “cultura e estética se amalgamam com a produção e a propaganda para 

criar um estilo de vida focado no consumo de bens, serviços, imagens de massa e 

espet|culos” (KELLNER, apud CARSON, 2011 : online), perdendo capacidade de operarem 

como fatores de deslocamento do ponto de visão. O efeito disso é a perda da capacidade de 

reconhecimento de si e do outro, substituída por uma pseudo-consciência de si mediada 
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“entre opções disponibilizadas pelo mercado” (SAFATLE, 2002 : online) e, por conseguinte, 

acomodada em si e para si. 

Este é o centro do conceito de Adorno e Horkheimer, que pouco ou nada tem a ver 

com uma ideia de cultura abastada versus cultura dita popular. Arte é resistência e 

incômodo na visão destes autores: se a produção cultural provoca questionamento, 

estranhamento ou nos tira de centro, de alguma forma, é isso que importa, e não se é feita 

por um arquiduque europeu ou por Mestre Vitalino. A teoria crítica se insurge contra o 

mundo do sempre-igual e vê na arte o potencial de rompimento da estandardização da 

consciência, o potencial de libertação do ser pela produção da diferença livre. O que isso 

teria de elitista, aos olhos de alguns, é algo que ainda parece difícil de decifrar. 

Este conceito de autenticidade e de estranhamento na teoria crítica, invisível a 

muitos teóricos da comunicação, pode ser estendido não apenas à produção artística (por 

conseguinte à literária) como também para o processo educacional, se o entendermos 

como forma de emancipação do indivíduo e de reconhecimento de si e do outro. 

Dedicaremos algumas linhas a cada um destes campos. 

Na produção literária, se ficarmos apenas em um autor tratado pela Escola de 

Frankfurt, o checo Franz Kafka é um excelente exemplo dos efeitos do deslocamento como 

um espaço político, isto é, de interação e de reorganização de formas de entendimento, 

lugares de fala e atuação no mundo – aquilo que Deleuze chama de literatura menor ou 

minoritária, que se desvia do modelo majoritário/familiar/burguês do romance. Em seu 

ensaio sobre Kafka, Adorno revela qual é, em sua visão, a chave para o entendimento do 

autor checo: “insistir nos aspectos que dificultam o enquadramento e que, por isso mesmo, 

requerem interpretaç~o” (ADORNO, 1998 : 239). A recusa em ser absorvido facilmente. 

Aquilo que nos obriga a interrogar o mundo e desnudar seus paradoxos, escondidos por 

baixo de um manto de aparente coerência. O não-enquadramento ao qual o filósofo se 

refere remete à necessidade de ruptura do sempre-igual para o resgate da autonomia do 

pensamento. É daí que vem a “força de maelstrom” (ADORNO, 1998 : 239) da obra do 

escritor checo — e tal força estaria presente em toda produção literária que, de alguma 

forma conseguisse realizar esta operação de não-identidade.  
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A tradução do mundo operada por este tipo de literatura não se resume a fazer um 

retrato de seu tempo: sua universalidade reside no fato das assincronias que lhe dão a força 

da expressão não se encontrarem resolvidas.Ou seja, para ADORNO (1998 : 241), 

“enquanto a palavra do enigma n~o for encontrada, o leitor permanece preso”. Enquanto 

não se decifrar o funcionamento do tecido que gera e é gerado por estas contradições, não 

há como entendê-las ou superá-las. A busca desta decifração das condições do mundo exige 

um duplo olhar sobre o objeto da análise. Um olhar crítico. 

Essa é a ferramenta de resistência em relação ao mundo homogêneo que nos cerca. 

“Só o trabalho do pensamento, consciente de si mesmo, consegue escapar a esse poder 

alucinatório e, segundo o idealismo de Leibniz e de Hegel, a filosofia” (ADORNO, 1985 : 

181). Ter a consciência de si é a difícil tarefa em um mundo no qual a própria noção do Eu 

j| est| predeterminada, de acordo com Adorno, pelas assim chamadas “ferramentas” que 

condicionam o processo de formação de consciências: a indústria cultural como difusora da 

ideologia do capital. Por este prisma, pensar - criticamente – é resistir a esse 

semipensamento formatado, é deslocar seu ponto de visão e ver o mundo com outros olhos. 

Seria esta também a tarefa da educação. 

Esta imbricação entre o educar, o escrever e o filosofar, como formas de nomear, 

revelar e entender o não-idêntico (ou aquilo que ainda não pode ser dito, o Outro, a 

Alteridade) parece fornecer a possibilidade de superar a armadilha na qual o filósofo 

frankfurtiano enxerga nossa sociedade: a ascensão de uma sociedade antissocial só pode 

ser evitada pelas gerações futuras, visto que a barbárie já ocorreu. 

 
Como hoje em dia é extremamente limitada a possibilidade de mudar os 
pressupostos objetivos, isto é, sociais e políticos que geram tais acontecimentos, as 
tentativas de se contrapor à repetição de Auschwitz são impelidas 
necessariamente para o lado subjetivo. (...) É necessário contrapor-se a uma tal 
ausência de consciência, é preciso evitar que as pessoas golpeiem para os lados 
sem refletir a respeito de si próprias. A educação tem sentido unicamente como 
educação dirigida a uma auto-reflexão crítica. (ADORNO, 2003 : 121) 

 

Por isso, Adorno enxerga a educação como emancipatória, como a melhor 

possibilidade concreta de evitar que a barbárie ocorra novamente. O novo imperativo 

moral da humanidade, evitar que Auschwitz se repita, significa em seu âmago a ideia de 

que a desumanização — a insensibilidade ao que é diferente, a imposição de um pensar/ser 
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único que não é próprio do sujeito, mas sim da ideologia dominante — precisa ser 

combatida: “A barb|rie continuar| existindo enquanto persistirem as condições que geram 

esta regressão” (ADORNO, 2003 : 119), notadamente se de alguma forma tais condições 

sejam reproduzidas e perpetuadas em sala de aula. 

É possível estabelecer uma ponte entre esta visão e a pedagogia de Paulo Freire, 

reconhecidamente um modelo no qual o processo de aprendizagem se constrói por meio de 

uma troca constante entre os indivíduos engajados neste fluxo. Desta troca, o educador 

brasileiro postula a possibilidade de um imperativo ético calcado também na promoção da 

diferença: 

 

O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um 
favor que podemos ou não conceder uns aos outros. O professor que desrespeita a 
curiosidade do educando, o seu gosto estético, a sua inquietude, a sua linguagem, 
mais precisamente, a sua sintaxe e a sua prosódia; o professor que ironiza o aluno, 
que o minimiza, que manda que “ele se ponha em seu lugar” ao mais tênue sinal de 
sua rebeldia legítima, tanto quanto o professor que se exime do cumprimento de 
seu dever de propor limites à liberdade do aluno, que se furta ao dever de ensinar, 
de estar respeitosamente presente à experiência formadora do educando, 
transgride os princípios fundamentalmente éticos de nossa existência. (FREIRE, 
2011 : 66, negritos nossos) 

 

O imperativo da alteridade não se trata de fazer o professor falsamente “descer ao 

nível de conhecimento da base” (TREVIZAN, 2014: 24), desconsiderar e desqualificar o 

cabedal de conhecimentos já produzido pela humanidade ou apelar para uma postura 

condescendente na qual o aluno tudo pode e o professor não pode colocar limites a 

comportamentos antissociais, como certas visões estereotipadas buscam fazer parecer. A 

crítica à educação centrada na severidade, na relação vertical do sujeito detentor de 

conhecimento para o sujeito dito aprendiz, a imposição ao bel-prazer de limites, buscando 

o enquadramento do discente em padrões de severidade progressiva, também é tão 

ineficaz quanto a permissividade completa. Adorno observa que a ideia educacional da 

severidade desemboca em um sadismo de personalidade:  

 

Pessoas que se enquadram cegamente em coletivos convertem a si próprios em 
algo como um material, dissolvendo-se como seres determinados. Isso combina 
com a disposição de tratar outros como sendo uma massa amorfa.(ADORNO, 2003: 
129) 
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Dialeticamente falando, ao mesmo tempo em que o coletivismo e a uniformidade de 

pensamento abrem espaço para a personalidade autoritária (como no nazismo ou no 

stalinismo), a individualização excessiva, a perda do sentido primevo de alteridade, 

também desencadeiam os mesmos processos de encapsulamento e auto-referencialidade 

do Eu detectados por Adorno tanto nos nazistas como na sociedade administrada do 

capitalismo tardio. Da mesma forma, não é possível impor a alguém que se torne um ser 

autônomo nem crer que a autonomia virá por um passe de mágica em um determinado 

ponto: “Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. (...) A autonomia, enquanto 

amadurecimento do ser-para-si, é processo, é vir-a-ser” (FREIRE, 2011: 67). O exercício do 

autoritarismo em sala, seja por coerção, ferramentas disciplinares ou pelo uso do 

conhecimento como agente de constrangimento é tão perigoso quanto o professor 

“licencioso”, pois ambos aniquilam a liberdade e a curiosidade do ser discente. (FREIRE, 

2011: 68) 

A relação entre teoria do conhecimento e eticidade é evidente: só pode surgir um 

ser-para-si a partir de um ser-que-sabe-saber. Não podemos esquecer que somos sempre o 

Outro de outra pessoa. Negar isto e se ver como o único referencial seguro do saber (ou 

suas experiências como as únicas dignas de crédito) seria o maior elitismo que uma pessoa 

poderia cometer, o equivalente educacional da personalidade autoritária e da tentativa de 

conformação forçada do Outro ao Eu. Ao professor cabe a tarefa crucial da promoção deste 

sentido de alteridade em si e nos alunos, em concomitância com a construção do saber em 

todos os sujeitos da aprendizagem. 

 

É neste sentido também que a dialogicidade verdadeira, em que os sujeitos 
dialógicos aprendem e crescem na diferença, sobretudo, no respeito a ela, é a 
forma de estar sendo coerentemente exigida por seres que, inacabados, 
assumindo-se como tais, se tornam radicalmente éticos. (FREIRE, 2011: 68) 

 

Em síntese, a equivocada acusação de elitismo em relação à Teoria Crítica mira, 

paradoxalmente, exatamente nos elementos que são os motores de seu mecanismo 

promotor da emancipação: a inconformidade/negação aos padrões ideológicos resultantes 

da massificação orientada da produção dos bens culturais e a promoção da alteridade 
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contida no reconhecimento das capacidades e saberes dos sujeitos envolvidos no processo 

de reconhecimento de si e do outro em si. Desta disposição e abertura ao Outro, da recusa 

ao sempre-igual, surgiriam as ferramentas que possibilitariam aos seres humanos 

superarem a ilusão do Eu rígido, pertencente a uma elite, dominador do mundo, do 

semelhante e do diferente. É daquilo que é visto por alguns como elitismo – a recusa ao 

pensamento único, mascarado de popular - que surge exatamente um antielitismo 

adorniano, da maneira mais dialética possível. 

 

Observação: o que se buscou nos diversos trabalhos desta coordenada, da qual este texto 

funcionou à guisa de introdução, foi exatamente este processo de estranhamento e de 

alteridade de posições: por meio do debate e do deslocamento/desloucamento de autores e 

análises, não apenas combater visões limitadas sobre estes conceitos como também 

provocar este estranhamento necessário à criação de novas possibilidades, ou, usando 

terminologia deleuziana, linhas de fuga para pensar o novo a partir do existente. 
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Aspectos da composição da identidade moderna na 

cena de baile de O vermelho e o negro 

 

Cláudia Helena Daher 

 

Introdução 

O vermelho e o negro, romance publicado em 1830 pelo escritor francês Marie-Henri 

Beyle (1783-1842), mais conhecido pelo pseudônimo de Stendhal, retrata a trajetória de 

Julien Sorel, jovem de origem humilde que sonha em ser reconhecido e galgar altos postos 

na sociedade. Graças a sua inteligência e à educação recebida no seminário, Julien adentra 

no mundo da mais alta aristocracia parisiense. No entanto, o rapaz nunca será considerado 

um igual perante os nobres. O livro, que tem por subtítulo “Crônica de 1830”, revela 

diversas facetas do contexto social francês do início do século XIX.  

O objetivo deste artigo é apresentar um estudo sobre a composição deste 

personagem observada a partir da cena de baile presente na obra. O texto será organizado 

em três partes: primeiramente, faremos um breve resumo da obra O vermelho e o negro, 

focalizando na cena de baile; em seguida, propomos uma comparação entre a cena de baile 

desta obra e o imaginário tradicional sobre o baile. Finalmente, na terceira parte, 

apontamos como a experiência distópica vivenciada durante o baile permite-nos uma 

leitura sobre a construção do indivíduo moderno. 

 

Um herói ressentido e ambicioso 

Quarenta anos após a Revolução, a sociedade francesa havia voltado a práticas 

idênticas àquelas tão contestadas pelos revolucionários. Após a saída do poder de 

Napoleão, assiste-se à volta da realeza e ao retorno de costumes sociais praticados antes da 

Revolução. Julien Sorel, protagonista de O vermelho e o negro, é o filho mais jovem do 

carpinteiro da pequena cidade de Verrières; ele não vivenciou a Revolução, mas ouviu falar 

dela. Daquilo que ouviu, o rapaz guardou uma grande admiração pela figura de Napoleão 

Bonaparte, assim como um ressentimento profundo pela classe aristocrática. A sociedade 
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francesa do início do século XIX é portanto atormentada pela frustração dos ideais 

democráticos tão cobiçados pela revolução, refletindo, por outro lado, uma luta intensa por 

dinheiro e poder.  

Julien é um herói cuja complexidade encontra-se amalgamada ao longo da trama; ele 

não conquista inicialmente a simpatia do leitor: ganancioso e orgulhoso, suas ações são 

frequentemente calculadas tendo em vista um proveito próprio. A ambição, um dos pilares 

da sociedade liberal oitocentista é aqui colocada em evidência. No fim do romance, no 

entanto, conhecemos uma outra faceta do personagem, uma vez que em seus últimos 

instantes, na prisão, Julien revê os conceitos nos quais acredita. Ele medita sobre o seu 

destino e mede a futilidade de seus esforços em busca da conquista social, dando-se conta 

de que passou a vida tentando alcançar um modelo inacessível.  

O livro é dividido em duas partes. Na primeira, encontra-se como epígrafe uma frase 

de Danton: “A verdade, a |spera verdade” (STENDHAL, 2003: 15). Stendhal descreve o 

panorama da pequena cidade de Verrières, assim como sua situação social e política, 

definindo a atmosfera na qual se forma o caráter do herói. Esta primeira parte retraça a 

entrada de Julien na casa do Senhor de Rênal, prefeito da cidade, ocasião em que Julien 

assume o cargo de preceptor das crianças. Ele se envolve numa relação oculta com a esposa 

do prefeito, fato que acaba por ser descoberto e o obriga a mudar-se para Besançon, onde 

entra no seminário.  

Na segunda parte, Julien sai do seminário para trabalhar como secretário de um dos 

homens mais ricos e influentes da corte em Paris, o Marquês de La Mole. Esta segunda 

parte tem como epígrafe um excerto de Saint-Beuve: “Ela n~o é bonita, n~o usa ruge” 

(STENDHAL, 2003: 253), que parece anunciar o mundo de aparências no qual o herói vai 

adentrar. Julien frequenta a vida da alta sociedade e percebe o quanto este mundo é repleto 

de aparências e frivolidades. Ele sofre por não ser considerado um igual pelos nobres no 

meio dos quais evolui. 

Entrementes, uma paixão — mistura de ambição com desejo de fuga do marasmo — 

o liga a Mathilde, filha do Marquês. A moça, que sonha com um amor idealizado e 

arrebatador, vê em Julien a pessoa capaz de fazê-la feliz, pois ele é diferente de todos os 

outros rapazes nobres junto aos quais ela convive.  
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É neste momento que se encontra a cena de baile sobre a qual concentraremos 

nosso olhar neste artigo. Trata-se de uma cena que coincide, precisamente, com a entrada 

de Julien no mundo da alta sociedade parisiense. A partir da descrição do salão de baile e 

dos diálogos entretidos entre os personagens, percebe-se que esta cena propicia uma 

reflexão sobre o exagero das aparências e a falsidade do comportamento no meio 

aristocrata. 

É igualmente por ocasião do baile que o interesse de Mathilde em relação a Julien se 

manifesta. Bela, jovem e rica, ela desperta a cobiça de todos os convidados. Mas fica 

ofendida ao ver que o único homem por quem se interessa, Julien, não lhe dá atenção. 

Ambos demonstram indiferença durante o baile: Mathilde finge divertir-se para não 

mostrar que está magoada; Julien finge não perceber o interesse da moça, pois, aos seus 

olhos, Mathilde ocupa o espaço do inimigo: ela é rica e nobre, ou seja, representa tudo 

aquilo que Julien despreza e, ao mesmo tempo, deseja alcançar. 

A observação desta cena permite-nos estabelecer um contraponto com o imaginário 

comumente compartilhado sobre o baile, assim como apontar certas características que 

nos dão ocasião de observar a concepção do indivíduo moderno. 

 

O imaginário relacionado ao baile 

 

Sabendo da convivência que havia se estabelecido entre Mathilde e Julien e, 

sobretudo, sabendo que é Mathilde quem praticamente obriga Julien a ir ao baile (“Venha 

ao baile com meu irmão — acrescentou em tom muito seco”, STENDHAL, 2003: 309), o 

leitor poderia imaginar que a cena vai favorecer uma aproximação entre eles. O que 

acontece, no entanto, é uma quebra de toda expectativa tanto do imaginário ligado ao amor 

romântico quanto do imaginário do baile. 

O baile, enquanto ritual organizado, surge na Europa, durante a Idade Média. A 

palavra aparece para designar as festas organizadas pelos aristocratas servindo para 

distingui-los do povo e das festas populares. O imaginário comumente associado ao baile é 

de um lugar de luxo, de perfeição, de condutas bem regradas e harmoniosas. No conto 

Cinderela, de Charles Perrault, no qual encontramos um dos bailes mais famosos da 
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literatura ocidental, é neste espaço que acontece o encontro que reunirá duas almas feitas 

uma para a outra. 

Popularizado a partir do século XVIII, sobretudo depois da Revolução Francesa, o 

baile torna-se uma “mania” na sociedade, presente em todas as camadas sociais. Na 

literatura, o baile torna-se um topos no século XIX. A cena de baile funciona como uma 

etapa do itinerário sentimental dos personagens, momento de descoberta, de sedução, do 

nascimento de uma paixão. À medida em que O vermelho e o negro retoma esse imaginário 

social e literário, também o critica. O luxo, o requinte e a nobreza estão presentes, mas para 

serem questionados. Além disso, n~o ocorre nenhum encontro amoroso “fatal”: embora 

Mathilde faça um esforço para se aproximar de Julien, ele a despreza.  

Os personagens vivem uma experiência distópica, fazendo-nos repensar o 

imaginário ligado ao baile. A experiência é bastante diferente daquela vivida por Cinderela, 

no conto de Perrault. Com Julien Sorel, saímos de um ambiente tradicional e mágico para 

adentrar em uma perspectiva consoante à sociedade moderna da qual ele faz parte. E uma 

das principais características dessa sociedade é o realce do individualismo.  

 

O individualismo e a modernidade 

O individualismo não é um privilégio da personalidade de Julien Sorel. Ele 

representa um contexto social que começa a se delinear já no Renascimento e se consolida 

com o Iluminismo, mediante uma doutrina que exprime a afirmação e a liberdade do 

indivíduo, outorgando-lhe um valor intrinsecamente superior a qualquer outro e em todas 

as áreas – ética, política, econômica. Se por um lado o individualismo trouxe avanços no que 

diz respeito à liberdade individual, por outro, inculcou noções que, levadas ao extremo, 

podem ser nefastas. São diversos os personagens que apontam o tensionamento entre as 

vontades e exigências individuais face à resposta (ou ausência de resposta) da sociedade.  

Tomando como referência um estudo desenvolvido pela professora Patrícia Cardoso 

(no prelo), no qual, ao analisar a trajetória do personagem Simão, de Amor de Perdição, 

Cardoso aproxima-a daquilo que Ian Watt estabelece como os mitos do individualismo 

moderno, identificamos igualmente algumas destas características na trajetória do 

protagonista de O vermelho e o negro.  
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Ian Watt delineia os mitos do individualismo moderno adotando como ponto de 

partida os personagens de Fausto, Dom Quixote, Dom Juan e Robinson Crusoe. Essas quatro 

figuras resumem elementos presentes na construção do indivíduo da sociedade moderna: 

 

Os quatro personagens [...] são bem reveladores dos problemas do individualismo 
no período moderno: solidão, narcisismo, conflitos entre o indivíduo e a sociedade. 
(WATT, 1997: orelha esquerda do livro). 

 

Encontramos nessa enumeração certas semelhanças com Julien Sorel: um 

protagonista solitário e orgulhoso, capaz de qualquer feito para satisfazer os seus desejos, 

inclusive ocultar o próprio “eu” para poder se aproximar dos seus objetivos. Um desses 

disfarces pode ser observado durante a cena de baile quando Mathilde tenta uma 

aproximação com Julien. Uma frase, pronunciada por Mathilde como um elogio, é recebida 

com frieza e faz com que ele relembre o papel que ocupa naquele salão. Para ser aceito 

pelos nobres, ele deve mostrar-se do lado deles. Por isso, menospreza aquele que é um dos 

seus escritores prediletos, apenas para não demonstrar a sua afeição a um autor que 

denunciava os regimes autocráticos e criticava a falsidade da vida aristocrática: 

 

O senhor é um sábio, senhor Sorel — redargüiu a moça com um interesse 
mais marcado. – Vê todos esses bailes, todas essas festas como um filósofo, como J.-
J. Rousseau. Essas loucuras o espantam sem seduzi-lo. 

Uma palavra acabava de esfriar a imaginação de Julien e de expulsar toda a 
ilusão de seu coração. Sua boca assumiu a expressão de um desdém um pouco 
exagerado, talvez. 

— J.-J.Rousseau— respondeu —não passa a meus olhos de um tolo, 
quando se mete a julgar a alta sociedade; ele não a compreendia, e nela entrava 
com o coração de um lacaio arrivista. (STENDHAL, 2003: 312, grifos nossos). 

 

O leitor surpreende-se com essa afirmação de Julien, ao lembrar que o narrador já 

havia relatado por diversas vezes que o protagonista cultivava uma admiração por dois 

livros em especial: o Memorial de Santa-Helena de Napoleão e as Confissões de Rousseau, os 

quais ele relia com frequência. 

Michel Crouzet (1997, p.286) aponta ainda um outro aspecto nesta menção ao 

filósofo genebrino. Ninguém melhor que Jean-Jacques Rousseau, o pensador da igualdade, 

para ilustrar esse amor nascido apesar da distância (ou por causa dela) entre classes 

sociais. A relação entre Julien e a srta. de La Mole seria uma mise-en-abîme da própria 
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relação entre Rousseau e a srta. de Breil que pode ser lida no livro terceiro das Confissões. 

Mas Julien é um Rousseau radical e invertido, que admira a nobreza atacando-a e dissimula 

a sede de reconhecimento sob uma máscara de desprezo igualitário e filosófico.  

Este desejo profundo de ascensão e afirmação social explica a relação conflituosa 

entre o que Julien crê e aquilo que ele demonstra perante a sociedade. Para que isso 

aconteça, Julien tem de saber “jogar o jogo” que a sociedade exige. No entanto, ao querer 

esconder suas verdadeiras convicções, acaba sendo ríspido com Mathilde. A jovem 

surpreende-se com a atitude altiva de Julien, principalmente porque quem costumava 

desprezar seus pretendentes era ela e não o contrário: 

 

O olhar de Julien seguiu penetrante e severo. Mathilde tivera um momento de 
entusiasmo; a frieza de seu companheiro a desconcertou profundamente. Estava 
ainda mais espantada porque era ela que tinha o hábito de produzir esse efeito no 
outros. (STENDHAL, 2003: 313). 

 

Julien parece recusar um acordo dentro da desigualdade, como Mathilde aspira ao 

tentar uma aproximação; ele deseja que ela se rebaixe frente a ele. Insistindo na 

manutenção desta diferença de posição entre os dois, Julien recebe mal aquela que tenta 

lhe mostrar o seu interesse. 

Em seu individualismo, Julien não consegue obter uma percepção coletiva dos fatos 

ou das pessoas, o seu foco é sobre si mesmo. Ainda na obra de Ian Watt, no livro A ascensão 

do romance, encontramos uma comparação entre os personagens Julien Sorel (de 

Stendhal), Rastignac (de Balzac) e Moll Flanders (de Defoe). Para Watt, esses três 

personagens são fruto da ideologia individualista preconizada pela sociedade moderna: 

 

A heroína [Moll Flanders] é uma criminosa, mas a alta criminalidade em nossa 
civilização deve-se principalmente à ampla difusão de uma ideologia individualista 
numa sociedade em que nem todos podem obter sucesso. Como Rastignac e Julien 
Sorel, Moll Flanders é um produto característico do individualismo moderno 
na medida em que se julga na obrigação e no direito de obter as maiores 
recompensas econômicas e sociais e para tanto lança mão de todos os 
recursos disponíveis. (WATT, 2010: 101, grifos nossos). 

 

Desta forma, sentindo-se no direito de obter “as maiores recompensas econômicas e 

sociais”, Julien cultiva cada vez mais uma avers~o ao mundo aristocrata no qual ele est| 
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inserindo-se. O baile vai contribuir a alimentar este ódio, sobretudo depois do diálogo que 

ele estabelece com o conde de Altamira, um nobre italiano condenado à morte que se 

refugia na França. Altamira, graças à sua situação singular, é um dos poucos personagens 

que ousa falar abertamente aquilo que pensa. Ele denuncia a falsidade dentro daquele 

mundo, no qual a polidez e as regras de conveniência são mais importantes do que o 

pensamento. E resume a situaç~o dizendo: “É porque esta sociedade envelhecida preza 

antes de tudo as conveniências [...] Só encontro vaidade na França.” (STENDHAL, 2003: 

206). 

No final do baile, enquanto Mathilde retira-se humilhada pela falta de atenção de 

Julien, o rapaz está radiante, ouvindo atentamente aquilo que lhe diz o conde de Altamira. O 

discurso do antigo conspirador alimenta seus caprichos e sua imaginação: 

 
[Mathilde] dançou até o amanhecer e finalmente retirou-se, absolutamente 
exausta. Mas, na carruagem, o pouco de força que ainda lhe restava só serviu para 
deixá-la triste e infeliz. Tinha sido desprezada por Julien e não conseguia desprezá-
lo. 

 
Julien estava no auge da felicidade, encantado, sem se dar conta, pela música, as 
flores, as mulheres bonitas, a elegância geral e, mais do que tudo, por sua 
imaginação que sonhava com distinções para ele e liberdade para todos. 
(STENDHAL, 2003: 323). 

 

Ocupado demais com o seu próprio orgulho, Julien parece desprezar tudo e todos 

naquele baile, até encontrar o conde de Altamira e ouvir os seus conselhos. O narrador nos 

revela que, ao chegar em casa, depois do baile: “Julien estava apaixonado por seu 

conspirador” (STENDHAL, 2003: 324). Curiosamente, Julien “apaixona-se” por alguém 

muito parecido com ele, alguém que corresponde praticamente ao seu alter-ego. Os dois 

personagens identificam-se por sua postura revolucionária: Altamira havia sido condenado 

por ter se manifestado contra o rei, Julien é desprezado por ser um “homem do povo”, um 

intruso na boa sociedade.  

Embora Julien more na casa do senhor de La Mole, vista-se bem, saiba se portar e 

tenha boa educação, não poderá jamais igualar-se aos outros convidados. Ele não pertence 

{ esfera “nobre” da sociedade. Impressionado com as palavras do conde de Altamira, Julien 

passa o resto da noite lendo a história da Revolução Francesa. Ele deseja inspirar-se nas 
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personalidades da Revolução e ver como foi que elas conseguiram elevar-se socialmente e 

distinguir-se entre os homens. 

 

Conclusão 

Se Stendhal teve a pretensão de fazer uma crônica para ilustrar a sociedade francesa 

de 1830, vemos hoje que o seu intento foi extrapolado. As discussões sobre as relações 

sociais e humanas levantadas pela obra O Vermelho e o negro e seu protagonista, Julien 

Sorel, continuam atuais. Julien insere-se numa linha de personagens que, dentre outros 

temas, instigam a reflexão do leitor sobre a posição do indivíduo na sociedade. Julien é um 

personagem isolado psicologicamente, excluído da sociedade, submetido às suas 

imposições e marcado constantemente por um desajuste. Por mais que tente agir de acordo 

com as normas e regras dos campos sociais por onde passa, isso se dá sempre à custa de 

um enorme esforço por interiorizar as estruturas.  

Na cena de baile esses elementos aparecem em destaque. Julien mostra-se rebelde e 

orgulhoso. O velho mundo — ou  o Antigo Regime, aquele anterior a 1789 na França — com 

sua pompa e cerimônias regradas, representado pelo baile, entra em contradição com as 

figuras modernas ali presentes: Julien, o conde de Altamira e também Mathilde, pois 

embora seja filha de tradicionais aristocratas, ela não se sente feliz naquele meio e fica 

fascinada com a rebeldia que vê em Altamira e em Julien. Talvez por isso esses três 

personagens pareçam deslocados no baile.  

A divergência entre as expectativas individuais e a realidade está na origem de 

várias contradições e amarguras de Julien Sorel. No decorrer da obra, Stendhal analisa o 

conflito entre uma intensa vontade de se elevar socialmente e o desprezo que o 

protagonista sente por aquelas mesmas pessoas que ele procura imitar. O que poderia ser 

um conflito interno próprio à personalidade de Julien, representa também um profundo 

desgosto e uma crítica à sociedade da época.  

Plebeu e sem títulos de nobreza, Julien rompe com os códigos sociais do baile 

tradicional. No entanto, esta será justamente a acusação que o conduzirá à morte no final: 

mais do que um crime contra uma pessoa, o seu crime foi ter tido a audácia de misturar-se 

a uma classe diferente da sua, abrindo caminho nas hierarquias sociais. Até o fim Julien 
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mantém seu caráter individualista: ele defende o direito de todos à felicidade e à plenitude 

e assume sozinho a responsabilidade de seus atos. Assim como os quatro personagens que 

Ian Watt nos apresenta como símbolos do individualismo moderno, Julien Sorel será 

punido no fim. Mas essa punição vem acompanhada de um elemento diferencial que coloca 

o nosso herói no seio da filosofia do século XIX: a presença do amor como elemento 

transformador. Ao dizer ter descoberto o sentido da vida, que ele admite estar no 

verdadeiro amor e não na ambição, observa-se que Julien passa por uma revisão de valores 

e reinterpreta os limites do seu “individualismo”.  
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