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Resumo 

Neste artigo, tentaremos analisar o discurso humorístico nas crônicas “Ed Mort vai 

fundo”, e “Ed Mort vai longe”, de Luís Fernando Veríssimo e a maneira como o autor 

constroi a personagem Ed Mort, um detetive particular totalmente diferente dos 

tradicionais, revelando uma visão autêntica e original do escritor sobre a realidade 

brasileira. Como fundamentação teórica, temos os estudos sobre Análise do Discurso de 

MAINGUENEAU (1997), sobre paródia de SANT’ANNA (1985) e sobre humor de 

BERGSON (1987), característica esta eminentemente presente na produção literária de 

Luís Fernando Veríssimo e nas crônicas que são nosso objeto de estudo neste trabalho. 

Palavras-chave: Análise do discurso, Humor, Crônica. 

 

Abstract 

 

In this article, we will try the analyze humorous discourse in the chronics “Ed Mort vai 

fundo” e “Ed Mort vai longe”, by Luís Fernando Veríssimo and the way that author to 

make the character Ed Mort, a particular detective absolutely different of traditional, 

revealing a authentic vision and original of writer about a Brazilian reality. In 

theoretical foundation, we have the studies about Analyze of Discourse, by 

MAINGUENEAU (1997), about parody by SANT’ANNA (1985) and about humor by 
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BERGSON (1987), characteristic eminently present in the literary production of Luís 

Fernando Veríssimo e in the chronics that will be objects of studies in this article. 

Keys-word: Analyze of Discourse, Humor, Chronic. 

Introdução 

 Luís Fernando Veríssimo nasceu em 26 de setembro de 1936, em Porto Alegre. 

Filho de Érico Veríssimo, iniciou seus estudos na capital gaúcha, passando por escolas 

dos Estados Unidos. Iniciou sua carreira como jornalista, no Zero Hora, de Porto 

Alegre, em 1966, transferindo-se posteriormente para a Folha da Manhã. O sucesso 

como colunista resultou na publicação do livro A grande mulher nua, em 1975, uma 

coletânea de seus textos. Atuou também na televisão, criando quadros no programa O 

planeta dos homens, da Rede Globo de Televisão e fornecendo material para o 

programa Comédias da vida privada, baseado em seu livro homônimo de crônicas. Fez 

parte também de O Pasquim, editado entre 1969 e 1991. Seus textos são amplamente 

utilizados nos ensinos fundamental e médio, a fim de formar leitores devido ao estilo de 

Veríssimo e à presença do humor na sua escrita. 

 L. F. Veríssimo criou personagens como, por exemplo, As cobras, A Velhinha 

de Taubaté, O Analista de Bagé, o detetive Ed Mort, entre outros. Nosso objeto de 

estudo será este último personagem, um verdadeiro representante dos detetives 

brasileiros, que ganha ares de malandro e, sobretudo, representa o povo brasileiro que 

enfrenta as dificuldades sem desanimar ou perder o bom humor. Neste trabalho, 

tentaremos demonstrar como Luís Fernando Veríssimo construiu esse detetive que foge 

totalmente à regra. 

 O gênero policial, parodiado por Veríssimo nessas crônicas surgiu no Brasil em 

1920, com a publicação de O Mistério, escrito por Coelho Neto, Afrânio Peixoto, 

Viriato Corrêa e Medeiros e Albuquerque. Tal novela foi publicada inicialmente em um 

jornal diário e, posteriormente, editada em livro pela Companhia Editora Nacional – 

sessenta e nove anos depois da criação do gênero policial por Edgar Allan Poe, com 

Assassinatos da Rua Morgue. 

 

O caso Ed Mort e a construção do sentido humorístico 

 Ed Mort foi criado por Luís Fernando Veríssimo como paródia das histórias 

norte-americanas de detetives, principalmente as de Dashiell Hammet e Raymond 

Chandler. Esse personagem é um detetive particular atrapalhado e sempre sem dinheiro, 
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que se mete em confusões e divide um escritório com 17 baratas e um rato albino, 

chamado Voltaire. Ed Mort foi adaptado para tiras de quadrinhos, por Miguel Paiva, 

peça de teatro, especial de televisão e para o cinema em 1997. 

 

 

Fig. 1: Imagem da internet para “Ed Mort”. 

 

 O próprio L. F. Veríssimo nos diz em “A aposta do barão” 
3
:  

 

Quem, dentre vós nunca sonhou em criar o seu próprio agente secreto 

inglês que atire o primeiro James Bond. Certa vez, pensei inventar um 

superagente brasileiro, Jaime Alguma Coisa, e escrever suas aventuras 

no mundo da intriga internacional, mas não deu certo. Por alguma 

razão, sempre que eu começava a descrevê-lo, saía um tipo magro, 

baixo, orelhudo, de bigodinho, o único no departamento a torcer pelo 

América, e que enjoava com avião. [...]. Na primeira página da 

primeira aventura que imaginei para ele, o chefe da espionagem, seu 

superior, examina o dossiê de um caso dificílimo que tem à sua frente, 

morde a haste do cachimbo e decide: ‘Este é um caso para o Jaimito’. 

Parei aí mesmo. (VERÍSSIMO, 1979, p. 13). 

 

 Conforme podemos perceber, a concepção de detetive adaptado ao padrão 

brasileiro, para o escritor, foge aos modelos de Auguste Dupin ou Sherlock Holmes, 

para citar dois personagens de referência da literatura policial em língua inglesa. É 

assim que o autor constroi seu personagem Ed Mort, que nem de longe lembra a figura 

de um grande detetive inglês. 

Em “Ed Mort vai fundo”, o narrador nos diz que: “Divido meu escritório com 

dezessete baratas e um ratão albino. O ratão às vezes desaparece mas sempre volta. Por 

isso eu o chamo Voltaire. Temos um acordo. Quando as coisas vão bem, eu o sustento. 

                                                           
3
 V. Luís Fernando Veríssimo: Ed Mort e outras histórias. p. 13-15. 
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Ultimamente, ele estava me trazendo queijo. Mort. Ed. Mort. Está na plaqueta” (p. 143). 

Este trecho demonstra a precariedade do personagem e, ainda que às avessas, 

caracteriza um tipo, porque apresenta as características de uma profissão: detetive 

particular. 

 Não só nesta crônica, como também nas outras, o detetive de Veríssimo repete 

que “está na plaqueta”, o que seria uma tentativa de afirmar seu reconhecimento; 

também a insistência em “Mort. Ed Mort” nos faz lembrar um bordão de um detetive 

famoso: Bond. James Bond. Percebemos aí uma paródia com o gênero policial e com a 

figura do detetive. Afonso Romano de SANT’ANNA (1985), em Paródia, paráfrase e 

cia. define paráfrase como um recurso diretamente ligado à tradução e também como 

algo sublime, um desvio mínimo, em que não se altera radicalmente o sentido de um 

texto. Sendo assim, a paráfrase é uma maneira de transmitir os valores de uma 

linguagem. A paródia, ao contrário, é definida como um desvio total, mas capaz de 

produzir algo novo, de inaugurar um novo paradigma e fazer evoluir um discurso. Em 

suma, “falar de paródia é falar de intertextualidade das diferenças. Falar de paráfrase é 

falar de intertextualidade das semelhanças (Op. cit., p. 28, grifos do autor). 

 É possível notar, ainda o processo de influência literária (NITRINI, 2000), que 

levou L. F. Veríssimo a construir seu detetive, ainda que o resultado fuja aos padrões 

comentados anteriormente. 

 Ainda em “Ed Mort vai fundo”, o detetive fica perplexo com a beleza de uma 

cliente que entra em seu escritório para solicitar os serviços de Ed Mort a fim de 

encontrar seu marido: “Dizer que era uma mulher é fazer uma injustiça. Era o que vem 

depois da mulher. Fantástica. As baratas se dispersaram. Ela perguntou se estava 

interrompendo alguma coisa. – Só o meu ritmo cardíaco – respondi.” (p. 143). Vemos aí 

que Ed Mort se desconcentra ao deparar-se com uma mulher bonita, por exemplo, o que 

não é compatível com um profissional que precisa estar focado em suas investigações. 

Conforme observa Flávio KOTHE (2007), em A narrativa trivial, 

 

Ele [o detetive] é um racionalista, que não se envolve amorosamente 

com ninguém e trata de ser imparcial [...]. Pode-se construir uma 

história de detetive em que ele seja envolvido amorosamente ou que o 

crime seja passional, mas a probabilidade de se romper com isso as 

características do gênero é tão grande que os autores competentes 

preferem evitá-lo mais que Drácula à cruz de madeira. (Op. cit., p. 

76). 
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 Neste caso, não se trata de incompetência por parte de L. F. Veríssimo, mas sim 

de uma adaptação desse estilo de personagem ao contexto brasileiro. Porém, o 

desenrolar da história é totalmente inesperado, uma vez que Ed Mort parte para a 

investigação e a narrativa passa por algumas peripécias, mas o marido da moça é 

encontrado. Como recompensa, a cliente lhe paga apenas com um sorriso, o que já é 

grande coisa para Ed Mort. Não temos um grande desfecho, mas a carga humorística 

desta crônica vem à tona quando lemos que: “Ela perguntou quanto era. Respondi: ‘Um 

sorriso’. Ela pagou.” (p. 146). 

 Na outra crônica, “Ed Mort vai longe”, somos situados pelo narrador-

personagem e informados sobre seu local de trabalho: “Lugar perigoso. Aqui ninguém 

diz mais ‘Isto é um assalto’. Diz ‘É outro’. [...] Fui assaltado cinco vezes em vinte 

minutos. Sempre pela mesma pessoa. [...]. No fim ele me marcou com um X na testa 

para não se enganar mais. Com canivete.” (p. 189). Mais adiante, outra distração por 

causa de mulher: 

 

Custei a acreditar que aquilo que ela estava fazendo com o corpo se 

chamava caminhar. Tinha os seios como eu gosto, um de cada lado. 

Os cabelos soltos ondulavam ao vento. O que era estranho, porque não 

estava ventando. Boca carnuda, e a carne era de primeira. (Idem, 

ibidem). 

 

A crônica começa com a descrição do ambiente freqüentado pelo detetive, o que 

revela a precariedade de suas condições de trabalho e de segurança, e nos introduz em 

mais uma investigação, com mais uma mulher bonita que aparece na história à procura 

do marido. Ed Mort conta-nos um pouco mais de seus hábitos: “[...]. Fomos até a 

lanchonete onde, um mês antes, um fiscal da Saúde Pública provara um ovo duro e caíra 

morto sobre o balcão. O fiscal continuava lá. O cheiro da fritura disfarçava o cheiro do 

cadáver.” (p. 190). Desta vez, o marido foi encontrado em um endereço suspeito, de 

robe de chambre e aparando as unhas e, diferentemente da crônica anterior, a cliente não 

quis pagar Ed Mort e ainda ameaçou bater nele. Não bastasse isso, as baratas não o 

deixaram entrar em sua sala. Para finalizar, o detetive repete seu bordão diferentemente 

do que estamos acostumados: “Mort. Ed Mort. Onde diabo está a plaqueta?” (p. 192). 

Além de não receber por seus serviços, Ed Mort ainda teve a sua plaqueta roubada, a 

única coisa que poderia identificá-lo. 
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 Nas duas crônicas selecionadas para análise existe a presença da comicidade 

que, conforme define BERGSON (1987), “Trata-se, sempre, no fundo, de uma inversão 

de papéis (sic), e de uma situação que se volta contra quem a criou.” (p. 53-54). A 

inversão de papéis ocorre pelo fato de o leitor esperar uma narrativa policial que esteja 

de acordo com o gênero, porém, somos apresentados a um modo totalmente diferente de 

narrar histórias policiais e a uma concepção diferente de detetive. 

 

Conclusão 

 Conforme tentamos demonstrar, o texto e o discurso, díspares à primeira vista, 

são complementares se for feita uma leitura humorística das crônicas de L. F. 

Veríssimo, revelando uma maneira original de escrever do autor. Para tanto, basta 

possuir um conhecimento prévio de histórias policias e do estilo destas para notar o 

desvio feito por Veríssimo e compreender a originalidade de seus textos. 

 A caracterização de Ed Mort por Veríssimo mostra uma visão e uma concepção 

não-elementares de detetive. Somos apresentados ainda à concepção de mundo pensada 

pelo viés humorístico, dando um novo gás ao gênero e pensando nesse tipo de narrativa 

no contexto brasileiro. 
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Resumo: A ampliação do processo educacional no Brasil possibilitou nos últimos anos, 

a inclusão de crianças e adolescentes  portadores de necessidades especiais  em classes 

regulares de ensino, a escola inclusiva é um tema importante para todas as áreas. Esta 

pesquisa foi realizada em 16 escolas na rede publica de Ponta Grossa- Pr, sendo 

aplicado um questionário ao corpo docente das 1ª  as 4ª séries  acerca da inclusão 

escolar. O presente estudo teve como objetivo reconhecer a educação dos alunos 

portadores de deficiências físicas. Como resultados apontam importantes fatores para a 

melhoria da inclusão escolar, tais como capacitação de professores, melhoria das 

instalações e a intervenção da fisioterapia para tal  processo. 

Palavras chaves: inclusão, fisioterapia, professores; deficiência física. 

 

ABSTRACT: The extension of educational process has made possible in Brazil, in last 

years  to include children and adolescents with special needs in regular teaching 

classrooms, the inclusive schooling, is an important subject  to all areas. This of the 

questionnaire to teaching staff  about students from 1 th or 4 th grades about school 

inclusion. The aim of the current study  is to recognize the importance of physiotherapy  

in the process of school inclusion were found out, such us: teachers  ability, better 

installation an the intervention of physiotherapy in the process. 

 

Key words: inclusive schooling, physiotherapy, teachers, physical disability. 
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Deficiente" é aquele que não consegue modificar sua vida, aceitando as imposições de 

outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter consciência de que é dono do seu 

destino. 

 

"Louco" é quem não procura ser feliz". 

"Cego" é aquele que não vê seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria. 

 

“Surdo" é aquele que não tem tempo de ouvir  um desabafo de um amigo, ou o apelo de 

um irmão. 

 

"Mudo" é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás da máscara 

da hipocrisia. 

 

"Paralítico" é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de sua 

ajuda. 

 

"Diabético" é quem não consegue ser doce. 

 

"Anão" é  quem  não s abe deixar o  amor  crescer. 

E "Miserável"  são  todos  que não c onseguimos  f alar  com Deus. 

 

A amizade é  o  amor  que  nunca  morre. 

 

Mario Quintana 
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Introdução  

 

 

A questão de inclusão é um fato recente na historia da humanidade. A 

discriminação e exclusão são atos antigos para com as pessoas com alguma deficiência.  

 

“A estrutura das sociedades, desde os seus primórdios, sempre 

inabilitou os portadores de deficiência, marginalizando-os e 

privando-os de liberdade. Essas pessoas, sem respeito, sem 

atendimento, sem direitos, sempre foram alvo de atitudes 

preconceituosas e ações impiedosas” ( MACIEL,2000,p.51) 

  

De igual modo, em determinados períodos históricos, como na Roma Antiga, 

comportamentos discriminatórios são visualizados, segundo Moacyr de Oliveira (apud 

ALVES, 1992), na Lei das XII Tábuas, na parte que versava sobre o pátrio poder, o 

patriarca estava autorizado a matar os filhos nascidos defeituosos. 

Os Gregos, por sua vez, com seu profundo culto ao corpo perfeito e seu espírito 

altamente competitivo, conforme Feltrin (1990), advogavam a tese da "morte lenta" 

para os inválidos e idosos, pois entendiam que estas pessoas não tinham mais qualquer 

utilidade no meio social, constituindo apenas um incômodo aos mais jovens. 

  Na Idade Média, a deficiência foi associada a eventos sobrenaturais 

diabólicos, circunstância que conferia conotação extremamente negativa e humilhante 

aos deficientes. E como cita Carmo (1991):  

“Por toda a idade média, os indivíduos  que demonstravam  

qualquer deformação física  tinham poucas chances de 

sobrevivência, tendo em vista a  concepção dominante  de que 

essas pessoas possuíam poderes especiais, oriundos de 

demônios, bruxas, e/ou duendes malignos ( CARMO,1991, 

p.24) 

 

Segundo  Feltrin (1990, p. 33), as obras de arte desse período são elucidativas, 

uma vez que espíritos reputados malignos, seres lendários e desumanos são, 

invariavelmente, representados com desproporções físicas, rostos monstruosos ou 

membros contorcidos. 

No século XX, Roosevelt, toma a frente da presidência norte americana.  

Franklin Roosevelt ficou paraplégico aos 39 anos. Fora eleito presidente dos Estados 
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Unidos em 1932, ajudou o seu povo a sair da crise. Fora reeleito por três vezes e ainda 

foi o presidente que governou por mais tempo os EUA. 

O século XX abre as portas para  a  2ª Guerra Mundial, neste período estima-se 

que mais de três milhões de deficientes físicos tenham sido mortos de forma sistemática 

pelos nazistas. Como bem sabemos, esta tragédia, em nível mundial,  trouxe um marco 

importante que se deu na realização da "Declaração Universal dos Direitos do Homem". 

Em 1948, a fim de ser uma carta de princípios norteadores das relações sociais, bem 

como do relacionamento entre os diversos Estados,  onde o  valor da liberdade 

coadunava-se  ao valor da igualdade. Isto veio trazer uma significativa  “mudança de 

mentalidade”, observada na segunda metade do século XX e que ganha força à medida 

que ocorre um maior comprometimento social, ampliando a abrangência dos chamados 

"direitos humanos".  

 

Conforme  Maciel (2000) temos: “A literatura clássica e a história do homem 

refletem esse pensar discriminatório, pois é mais fácil prestar atenção aos impedimentos 

e às aparências do que aos potenciais e capacidades de tais pessoas.”( Maciel ,2000, 

p.51) 

  Mas  o conceito de inclusão veio a se desenvolver  apenas na década de 90, com 

a proposta de educação para todos, assinada em Jostien, Tailândia, culminando na 

declaração de salamanca em 1994.  

“ A declaração de salamanca tem como principio fundamental 

que as escolas tem o dever de acolher indistintamente todas as 

críticas, independente de suas condições sociais, culturais  

emocionais e físicas, sejam elas com deficiências  ou bem 

dotadas”( REGINATO,2009, p.09) 

 

  REGINATO (2009) explica  que  a inclusão é compreendida como processo 

planejado gradativo de toda uma sociedade, compartilhando responsabilidades  entre 

todos voltados a garantias da dignidade da pessoa humana como fundamento de uma 

sociedade livre, democrática e justa. 

Por sua vez RAMOS (2008) esclarece que a inclusão escolar do aluno com 

necessidades especiais causa mudanças na perspectiva educacional. Exige novos 

posicionamentos diante dos processos de ensino e aprendizagem à luz de concepções e 

práticas mais evoluídas, partindo do principio fundamental do respeito a toda e qualquer  

diferença. 
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“ A Inclusão social consiste no processo  pelo qual a sociedade 

se adapta para poder incluir em seu contexto as pessoas com 

necessidades especiais. A inclusão social tem princípios básicos 

incomuns: a aceitação da diferenças individuais, a valorização 

de cada pessoa, a convivência dentro da diversidade humana, a 

aprendizagem através da cooperação” (REGINATO, 2009, p. 

09) 

 

  Segundo KAUCHAKJE (2000) a esta demanda  pelo direito à diferença e a 

demanda pelos novos movimentos sociais, incluindo aqui o movimento das pessoas 

com necessidades especiais: 

“As chamadas minorias (mulheres, homossexuais, pessoas com 

necessidades especiais, negros, índios, latinos, idosos, entre 

tantos outros) assim são considerados porque trazem nos corpos 

alguns atributos identificando-os como diferentes em relação ao 

grupo social hegemônico e/ou porque não expressem ou não 

fazem parte dos grupos detentores do poder, embora possam 

manifestar, por meio de sua organização, o poder 

social”(KAUCHAKJE et al, 2000, p. 08). 

 

 Discute-se atualmente o estreitamento entre educação especial e a educação 

comum para atender as diversidades presentes nas salas de aulas, decorrente da 

ampliação do acesso de crianças ao ambiente escolar BATISTA (2005). 

Nos últimos anos, ações isoladas de pais e educadores tem 

promovido e implementado a inclusão  nas escolas, de pessoas 

com alguma deficiência  ou necessidade especial, no sentido de 

possibilitar o pleno desenvolvimento e o acesso a todos os 

recursos da sociedade por parte desse segmento. (SANTANA, p. 

227, 2005) 

 

 De acordo com o manual de classificação das Deficiências, Incapacidades e 

Desvantagens (CIDID), documento aprovado pela Organização Mundial De Saúde 

(OMS), deficiência é considerada como: “Deficiências são problemas nas funções ou 

nas estruturas do corpo, tais como um desvio importante ou perda” Maciel (2000) 

As deficiências podem ser temporárias ou permanentes, 

progressivas, regressivas  ou estáveis, intermitentes ou 

continuas. O desvio  em relação ao modelo baseado na 

população e geralmente aceito normal pode ser leve ou grave e 

pode variar ao longo do tempo. Maciel (2000) 
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  Compreendemos que os fundamentos teórico-metodológicos da inclusão escolar 

centralizam-se numa concepção de educação de qualidade para todos, no respeito à 

diversidade dos educadores. Nesse sentido, afirma QUATRIN(2008)  

Assim, em face das mudanças propostas, cada vez mais tem sido 

reiterada a importância da preparação de profissionais e 

educadores, em especial do professor de classe comum, para 

atendimento das necessidades educativas de todas as crianças, 

com ou sem deficiências. QUATRIN (p. 49, 2008) 

 

 

 Corroboramos com quando Durce assinala que  o processo da inclusão tem um 

significado mais amplo, ou seja, o “incluir” significa  oferecer as condições necessárias 

para que estas crianças ou adolescentes realmente sejam incluídos em todas, ou na 

maioria das atividades de lazer, brincadeiras entre outros), propostas pela escola 

DURCE (2006 p156) 

  

 

 

 

Inclusão no Brasil  

 

 

“ Inválidos são os que de 

plena posse de todos os seus 

movimentos mantêm a vida 

paralítica dentro deles e só 

pensam em paralisar a dos 

demais.” 

 

Vinicius de Morais 

  

Não obstante hoje, no Brasil, milhares de pessoas com algum tipo de deficiência 

estão sendo discriminadas nas comunidades em que vivem ou então sofrendo processos 

de exclusão no mercado de trabalho. A relação da  educação pode estar para todo e 

qualquer segmento da sociedade não se limitando  apenas à escola: a educação ainda 

pode desempenhar papel importante  para outros segmentos da sociedade, nos quais o 

portador de deficiência poderá estar inserido, como:  trabalho, saúde,  lazer, entre 
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outros. Conforme (Maciel, 2000, p. 54) demonstra  a face de exclusão social e  sua 

realidade: 

 

“... poucos são os empregadores que se dispõem a absorver esse 

segmento. O portador de deficiência é o último a ser contratado 

e o primeiro a ser demitido, sendo que sua faixa salarial é, em 

média, menor que a de seus colegas de profissão.” 

 

Ainda citando a autora temos: 

 

“(...) Na educação também não é diferente, pois só as grandes 

cidades possuem algum tipo de atendimento. A realidade tem 

mostrado que os ciclos do ensino fundamental, com sua 

passagem automática de ano, e a falta de formação de 

professores, de recursos técnico-pedagógicos, de estímulo 

suplementar, de acompanhamento de equipe multidisciplinar – 

fonoaudiólogos, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas 

ocupacionais –, de salas e de professores de apoio deixam a 

questão da inclusão escolar sem estrutura eficiente, bonita 

apenas na teoria.” (Maciel, 2000, p.54) 

 

Conforme dados do IBGE, o Brasil conta hoje com 45 milhões de pessoas 

portadoras de alguma deficiência. Além disso, pelos dados da rede Sarah
2
, a maior 

incidência de pessoas com deficiência atualmente vem de acidentes de transito e/ou 

armas de fogo. 

O Objetivo do presente estudo é trazer elementos de discussão sobre a 

importância da fisioterapia como sendo o vetor de uma melhor qualidade de vida, 

escolar e também em sociedade dos alunos portadores de deficiência física. 

Considera-se de extrema importância  para este aluno, o uso da Fisioterapia no 

âmbito escolar, proporcionando ao mesmo uma maior possibilidade de aprendizado e 

nenhuma desvantagem em relação ao aluno não deficiente. 

Acreditamos  ainda,  na atuação do Fisioterapeuta como consultor  ou na 

assessoria às escolas e do município frente às reais dificuldades encontradas mediante o 

processo de inclusão. 

                                                           
2
 Rede Sarah Kubitschek do aparelho locomotor-  HTTP//: www.sarah.br 

Dados do IBGE tirados do Blog da presidenta Dilma Rousself  –http://dilma.pt/ 
Mas pelo senso de 2000 consta 24 milhões de pessoas com alguma deficiência. 
 
  
 

http://www.sarah.br/
http://dilma.pt/
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Metodologia  

 

Essa pesquisa teve  abordagem qualitativa e quantitativa. O  estudo envolveu 

pesquisa teórica e de campo. O projeto foi inscrito no Sistema Nacional de ética e 

pesquisa (SISNEP) e aprovado pelo comitê de ética e pesquisa do CESCAGE, sendo 

também aprovado pela secretaria municipal de educação de Ponta Grossa –PR. 

 

“A pesquisa qualitativa “(...) responde a questões muito 

particulares (...) nas ciências sociais com um nível de qualidade 

que (...) trabalha com um universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que responde a um 

espaço mais profundo nas relações” (MINAYO, 1994, p. 22) 

 

 A pesquisa foi desenvolvida nas escolas municipais de 1ª a 4ª séries, localizadas 

na cidade de Ponta Grossa-PR. Os critérios de inclusão: professores das escolas 

municipais de Ponta Grossa que estejam atuando de 1ª a 4ª séries e assinaram um termo 

de consentimento Livre e esclarecido (critérios de exclusão): professores  que possuem 

formação e que não assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 

 O primeiro contato foi coma diretora da escola, com o intuito de apresentação de 

pesquisa, com seus objetivos e procedimentos metodológicos. Nesta, os prováveis 

participantes demonstraram ou não interesse em participar dos  estudos, assim em 

seguida foi feito o agendamento  para a realização da pesquisa 

 Como instrumento de coleta, foi utilizado e aplicado um questionário aos 

professores (apêndice). O questionário foi formulado pelas pesquisadoras, dividindo-o 

em dois blocos, de forma que o primeiro foi composto por questões exploratórias a 

respeito da opinião dos professores em relação à inclusão escolar, e o segundo para 

analisar o conhecimento dos professores. 

 O município de Ponta Grossa possui 84 escolas segundo dados da Secretaria do 

Estado de educação - SEED - Paraná. 
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Resultados de Discussão e Dados 

 

Pergunta1: Está relacionada aos serviços de instalações da escola. 

Tivemos como resultado: 29,4% responderam que a escola é acessível; 35,3% não é 

acessível 35,3% - algumas instalações. 

Pergunta 2: Está relacionada se a escola possui mobiliários adequados as necessidades 

dos alunos com deficiência física: 

Encontramos as seguintes respostas (17,6%) responderam que sim; (23,5 %)  - nenhum 

mobiliário é adequado; (8% )que não possuem conhecimento de como devem ser os 

mobiliários; e (35,3% )dizem que somente alguns mobiliários estão adequados. 

 Discussão: “As escolas necessitam de adaptações físicas para receber esses 

alunos, tais como: banheiros adequados, rampas de acesso entre outros” ( REGINATO 

p. 09, 2009).  Tivemos uma grande porcentagem dizendo que apenas alguns mobiliários 

para atender esses alunos. Estando esses alunos sendo de tal maneira, prejudicados. 

 

 Pergunta 3: A pergunta nos informa as características da distrofia muscular de 

Duchene
3
, a qual foi observada em um dos alunos assistidos. A partir deste caso 

formulamos a pergunta sobre o conhecimento por parte dos educadores. 

 Para esta pergunta, (70,5%) dos professores responderam que desconhecem a 

doença...,( 2,9%) - relatam que abordagem da fisioterapia da fisioterapia de nada adianta 

e que (23,7% )que a atuação da fisioterapia nas escolas busca melhorias para esses 

alunos.  

 Pergunta 4: A pergunta esta relacionada à importância da fisioterapia para 

auxiliar na inclusão escolar nas crianças portadoras de deficiências físicas. 

 Como respostas, tivemos que 82,3% acreditam que sim; 2,9% não acreditam na 

importância; 5,8% Talvez; 9,0% não sabem responder essa questão. 

 Discussão: Tivemos uma porcentagem significativa e na alta expectativa da 

Fisioterapia para a inclusão escolar, lembrando que o fisioterapeuta deve ser observativo 

                                                           
3
 A distrofia muscular progressiva ( Dushene) é uma doença de herança recessiva ligada ao cromossomo 

X, resultante de alterações no gene DMD localizado no cromossomo xp21. Normalmente os meninos 
caem com facilidade, tem dificuldades para correr, subir escadas, levantar-se do chão e cansam mais 
rapidamente. Começam também a caminhar na ponta dos pés, devido ao surgimento de contraturas e 
retrações dos tendões. Ocorre o aparecimento e de lordose lombar e marcha anserina (andar de pato). 
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e aprender as expectativas deste aluno,  facilitando assim o seu desenvolvimento, 

estimulando o movimento em sala de aula
 
. (REGINATO 2009) 

 Pergunta 5: Foi perguntado aos professores se eles tinham conhecimento das 

doenças que acometiam seus alunos. 

 Encontramos 29,4% procuram saber mais; (5,9% )não procuram saber, e 

(23,5%)conversam com os pais para saber melhor e (41,2%) procuram ajuda de outros 

profissionais para auxilio. 

 Discussão: este resultado mostra a falta de preparo do educador ao receber o 

aluno portador de deficiência física no ensino regular, em contrapartida verificados um 

grande interesse dos educadores em procurar ajuda através de outros profissionais para 

aprimorar seus conhecimentos. 

 Sem que a escola conheça seus alunos, não será possível um currículo escolar 

que reflita o meio social e cultural em que ele se insere, impossibilitando-se assim, 

obter-se eficiência no processo. CACCIARI (2005) 

 Pergunta 6 e 7: Essas questões estão relacionadas às dificuldades encontradas 

bem como  preparos e desafios dos professores referentes a inclusão escolar. 

 

Fonte : dos autores 

 

2,90% 
2,90% 

50% 

44% 

Dificuldades 
Encontradas 

Falta de 
conhecimento 

Falta de 
estrutura 

Não 
Oferecimento 
de cursos 

Falta de auxílio 
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 Discussão: Podemos observar que a necessidade de estudos e não estar 

preparados teve uma maior porcentagem, simplesmente as crianças vieram para as 

escolas regulares buscando um espaço na sociedade e seus professores não estão 

preparados para tal tarefa, que é educar de forma inclusiva. 

 Pergunta 8: Essa questão comenta sobre a paralisia cerebral (PC), e alguma das 

suas características, e ao final dela uma pergunta a respeito. 

Como resposta, (55,8% )dos entrevistados responderam que a ausência de adaptações 

no espaço físico prejudica o desempenho da criança com paralisia cerebral .  

E quanto a consultoria,  7,6% dizem  que os efeitos de uma consultoria promovida pelo 

fisioterapeuta seria indispensável para a inclusão. 

   E quanto a adaptação de mobiliário  8,8% dizem que toda a adaptação de mobiliário e 

equipamentos é de responsabilidade do professor ; e quanto aos  quesitos anteriores um 

total 17,7%, não sabem responder. 

 Pergunta 9: Os impedimentos para a inclusão escolar  são muitos, pensando 

nisso foi formulado  essa  questão perguntando qual é o maior impedimento na escola 

para a inclusão. 

 Encontramos respostas bem diversificadas. Assim, para (5,9%), a infra-estrutura 

atrapalha, os professores não estão preparados; (14,7%)entendem deve investir na 

2,90 
 

44% 
50% 

2,90
  

Esta preparado para o 
desafio da inclusão 

escolar 

sim 

não 

necessito de 
estudos 

não sei 
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formação dos professores,(14,7%) falta apoio  de um profissional a saúde  e 70,6% 

acreditam que todas as respostas anteriores são corretas. 

  Pergunta 10: Esta questão está relacionada ao quadro convulsivo, que muitas 

vezes acompanha os alunos portadores de deficiência. 

 

 

 

  

  

 

Pergunta 11: Essa questão esta relacionada com a paralisia cerebral, mostrando suas 

características e sintomas, logo em seguida perguntamos como esse professor agiria 

com essa criança. 

67,20 
% 

11,80 
% 

21,00 
% 

Resultados 

acertos 

erros 

não souberam 
responder 
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 Pergunta 12: os alunos que freqüentam escolas regulares e que possuem alguma 

deficiência física, quase sempre apresentam problemas respiratórios associados. 

Pensando nisso, elaboramos uma questão que fale sobre o quadro secretivo desse aluno. 

  

 

Pergunta 13: O uso contínuo de sonda vesical acompanha muitos dos alunos regulares e 

que representam deficiência física, com isso queremos saber o que os professores sabem 

sobre esse tipo de dispositivo. 

58,80% 
29,40% 

11,80% 

Resultados 

acertos 

erros 

não 
souberam 
responder 

3% 

26,50% 

70,50% 

Resultados 

acertos 

 erros 

não 
souberam 
responder 
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Pergunta 14: Uma das limitações físicas do deficiente é a tetraplegia, não todos os 

casos. 

 

 

Pergunta 15: A distrofia muscular tipo 1 é a mais severa, sendo também a patologia 

mais encontrada nas escolas regulares. 

21,00% 

21,00% 
68,00 

% 
 

Resultados 

acertos 

erros 

não souberam 
responder 

75,00% 

3,00 
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Resultados 
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não souberam 
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 Vale à pena ressaltar que foi respeitada a identidade dos participantes, sendo 

omitido seus nomes pela questão ética. Conseguimos avaliar 34 professores sem 

graduação em educação especial. Como resultados, demonstraram um não preparo 

qualificado por parte dos educadores. 

Um estudo realizado sobre a inclusão escolar de deficientes físicos da autora 

Lilian Reginato, mostra a necessidade de capacitação de professores para uma melhor 

educação e inclusão dos alunos portadores de deficiências físicas, alem da falta de  

conhecimento  sobre as patologias  que acometem  esses alunos. Mostrou-se também, 

que esses professores não estão preparados para o processo de inclusão escolar. 

 Com base nos dados coletados, os professores acreditam na importância do 

Fisioterapeuta para o processo de inclusão escolar - 82,3% devido a sua capacidade de 

transporte, manuseio, posicionamento e adaptações para alunos portadores de 

deficiências físicas. Isso é muito importante  para que novas oportunidades de atuação 

venham a ser abertas. 

 Acredita-se na interação professor-aluno e Fisioterapeuta como forma de 

inclusão deste na escola e na sociedade. 

“A integração professor-aluno só ocorre quando há uma visão 

despida de preconceito, cabendo ao professor favorecer o 

contínuo desenvolvimento dos alunos com necessidades 

educativas especiais. Não é tarefa fácil, mas é possível.” 

(Maciel, 2000, p.55). 

14,70% 

38,20% 

47,10% 

Resultados 

acertos 

erros 

não souberam 
responder 
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 Nesse interregno, acreditamos ser possível uma inclusão desse aluno através de 

uma equipe multidisciplinar onde: 

 

É importante que os professores tomem ciência do diagnóstico e 

do prognóstico do aluno com necessidades educativas especiais, 

entrevistem pais ou responsáveis para conhecer todo o histórico 

de vida desse aluno, a fim de traçar estratégias conjuntas de 

estimulação família-escola, 

peçam orientações e procurem profissionais – como psicólogos, 

fisioterapeutas, fonoaudiólogos – que estejam atendendo ou que 

já atenderam esses alunos, solicitando relatórios e avaliações, e 

pesquisem várias técnicas, métodos e estratégias de ensino, em 

que variáveis como o desenvolvimento da linguagem, o 

desenvolvimento físico e sobretudo as experiências sociais 

estejam presentes.(Maciel, 2000, p.55) 

 

 Em relação aos professores da rede municipal de ensino, caracterizou-se pela 

não inclusão escolar (44%), bem como a falta de conhecimento em relação às questões 

que se referem aos alunos com deficiência. 

 Tornou-se evidente no presente estudo a necessidade, para que tal ocorra, de 

uma melhor preparação desses professores para atender com mais eficiência os alunos. 

Alem, de investimentos púbicos
4
 e interesse por parte dos educadores. Corroboramos 

Tessaro ET Al,  

“Como resultado, constatou-se que os conceitos dos 

participantes sobre inclusão escolar são insatisfatórios e que não 

houve diferenças entre os alunos e entre os professores quanto a 

essa dimensão. Os professores e os alunos expressaram várias 

dificuldades envolvidas nesse processo, destacando–se a falta de 

infra-estrutura das escolas, a falta de preparo/capacitação 

profissional, discriminação social e a falta de aceitação da 

inclusão. Os participantes apontaram dificuldades no processo 

ensino-aprendizagem decorrentes da educação inclusiva. Os 

professores de educação especial demonstraram dar mais crédito 

à educação inclusiva do que os do ensino regular. Os 

sentimentos decorrentes da inclusão que predominaram entre os 

professores e os alunos com deficiência foram negativos (...) 

TESSARO ET Al,(2005, p. 113) 

                                                           
4
 O governo da Presidente Dilma Rousseff anunciou que pretende investir R$ 1,8 bilhão nas 

ações de educação, como transporte escolar acessível e a adequação arquitetônica de escolas 
públicas e instituições federais de ensino superior, dotando-as de condições adequadas de 
acessibilidade. Além disso, até 2014 cerca de150 mil vagas em cursos federais de formação 
profissional e tecnológica serão destinadas a pessoas com deficiência.  ações previstas serão 

executadas em conjunto por 15 órgãos do governo federal, sob a coordenação da Secretaria de Direitos 
Humanos do Paraná.  
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Ao termino desta pesquisa, foi constatado que os professores demonstram um 

baixo nível de acerto, em relação às deficiências físicas apresentadas em ambiente 

escolar, e acreditam na importância da Fisioterapia para o processo de inclusão escolar.  

“Para atender com qualidade esses alunos a escola precisa modificar-se, oferecer 

qualificação para os professores, e um trabalho em equipe formado pelo fisioterapeuta, 

fonoaudiólogo, assistente social entre outros.” (FREITAS,2008, p. ) 

Não obstante, há uma gritante necessidade de se instrumentalizar também os 

educadores nesta área para que possamos ter uma real política de inclusão frente aos 

desafios aqui encontrados. 
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A TRADUÇÃO E SUA HISTÓRIA 

 

Thiago Estevão Lima
1
 

(Universidade de Dalhousie) 

 

Resumo: Neste presente texto buscamos expor a história da tradução dentro de 

contextos que foram de grande importância para o desenvolvimento da atividade translatória. 

Para isso, considerar-se-á a linha de aproximação temporal apresentada por Bassnett em 

Translation Studies (2002) que se estende desde a época romana até o século XX. Em 

seguida, para dar continuidade ao processo histórico, seguir-se-á a trilha de ensaios e artigos 

reúnidos por Venuti em The Translation Studies Reader (2004), nos quais são apresentados os 

principais enfoques sobre a traduções realizadas no século XX, em particular, sobre os 

pensamentos desenvolvidos nos últimos trinta anos. Aqui, será priorizada a nomeação de 

alguns autores e suas respectivas teorias que julgamos de maior relevância para nosso estudo.  

 

Palavra-chave: história, tradução 

 

Abstract: This present text focuses on the exposure of the translation´s history within 

contexts that were very important for the development of the translation activity. Regarding 

this it will be considered the historical path presented by Bassnett on Translation Studies 

(2002) that extends from the Romanian period until the 20th Century. In order to continue the 

historical process we will follow Venuti´s consideration through essays and articles compiled 

on The Translation Studies Reader (2004) in which are presented the main focuses about 

translation during the 20th Century in particular about thoughts that were developed in the 

past 30 years. Here we will prioritize the nomination of some authors and their respective 

theories that we consider to be more relevant for our studies. 

 

Key-word: translation, history 
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Introdução 

 

A reflexão sobre a prática da tradução, as formas como ela foi realizada e pensada no 

passado, podem seguramente contribuir para que se tenha uma compreensão melhor da 

natureza profunda do trabalho do tradutor. A história da tradução proporciona ao tradutor 

adaptar suas ideias à novas maneiras de pensar ao reconciliar o passado com o presente, e 

revelam as semelhanças e divergências existentes entre as tradições de pensamento. Além do 

mais, a história da tradução permite-nos conhecer os grandes tradutores do passado e as 

razões que os levaram a traduzir certa obra. Essa possibilidade de recorrer a modelos e teorias 

passadas, permite ao tradutor modificar suas estratégias de tradução e também desenvolver 

outras. 

Em Translation Studies (2002), no capítulo "History of Translation Theory", Susan 

Bassnett apresenta uma análise sobre a história da tradução com o intuito de levantar questões 

sobre a prática tradutória, instigando, assim, estudiosos a prosseguirem trabalhos de pesquisa 

neste campo teórico. Seguindo uma linha de "estrutura vagamente cronológica" (BASSNETT, 

2002, p. 50), a autora procura não estabelecer claras divisões de época, não se focando, 

portanto, no período histórico, mas seguindo linhas de abordagem que podem ou não ser 

situadas em determinado contexto cronológico de fatos. Desta forma, seguiremos, aqui, a 

linha de aproximação temporal apresentada por Bassnett em Translation Studies que se 

estende desde a época romana até o século XX. Em seguida, serão abordados ensaios e artigos 

reúnidos por Venuti em The Translation Studies Reader (2004), nos quais são apresentados os 

principais enfoques sobre a traduções realizadas no século XX.  

 

A teoria da tradução no decorrer histórico 

 

Começando pelos romanos, para Bassnett, Cícero e Horácio caracterizam claramente a 

época em que se passou a distinguir a tradução palavra por palavra e a tradução sentido por 

sentido. A tradução era vista como processo de enriquecimento literário e linguístico. O grego 

era a língua cultural naquele período, dessa forma, os leitores romanos instruídos, que 

dispunham de condições e conhecimentos para ler os textos originais, consideravam a 

tradução como metatexto do original. Por conseguinte, a tarefa de traduzir era tida para os 
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tradutores romanos como prática de comparação entre o estilo do texto original e o estilo 

linguístico do texto traduzido, pois subentendia-se que o leitor do texto meta já conhecia a 

forma e o conteúdo do texto original. 

Uma outra época foi marcada pela expansão do cristianismo e consequentemente pela 

tradução da bíblia. A tradução e a cultura ocidental tiveram fortes influências religiosas até o 

século XVII. A tarefa do tradutor ia além da atividade linguística, pois a tradução da bíblia 

ofereceria ao homem condições para lutar pelo seu progresso espiritual. Assim, o tradutor 

deveria utilizar critérios estilisticos e evangélicos, seguindo um princípio de grande cuidado 

para que não houvesse um desvio da linha de separação entre opção linguística e interpretação 

herética.  

Na próxima fase proposta por Bassnett, a tradução assume um papel de exercício de 

escrita e é considerada como veículo para o desenvolvimento das línguas europeias. Essas 

considerações, contudo, já puderam ser observadas anteriormente no primeiro século antes de 

Cristo, em Quintiliano. O retórico e pedagogo recomendava aos seus estudantes a tradução do 

grego para o latim, apoiando a ideia de que com a variação parafrástica dos textos em latim, 

desenvolver-se-ia, assim, a capacidade intelectual e criativa. Nesse período de 

desenvolvimento das línguas, a "tradução adquiriu uma dimensão adicional quando os 

escritores usavam suas habilidades para traduzir como um meio para aumentar o status do seu 

próprio vernáculo. Assim, o modelo romano de enriquecimento linguístico mediante a 

tradução desenvolveu-se em uma nova forma"
2
 (BASSNET, 2002, p. 59). Gianfranco Folena 

expõe, em seu artigo, ideias sobre a linha da tradução de outro modo: ele caracteriza a 

diferenciação entre a tradução horizontal, na qual a língua fonte e a língua alvo têm um valor 

semelhante, e a tradução vertical, na qual a língua fonte possui um determinado prestígio. 

No próximo tópico, Bassnett apresenta as primeiras tentativas teóricas sobre a 

tradução, que começaram a surgir no momento histórico de expansão nacional e cultural 

dentro de um período que foi marcado pelos descobrimentos. Uma das primeiras tentativas foi 

principiada pelo humanista francês Etienne Dolet, que apresentou, em 1540, um sucinto 

esquema dos princípios da prática da tradução, no qual ele destaca a importância do 

entendimento do texto de origem. Nesse esquema entitulado por "Como traduzir bem de uma 

língua para outra", o teórico aponta cinco princípios para o tradutor: 1) Ter pleno 

entendimento do sentido e significado propostos pelo autor do texto original, sendo para isso 

livre para esclarecer obscuridades do texto 2) Ter perfeito conhecimento tanto da língua de 

                                                 
2
 BASSNETT (2002):"Translation acquired an additional dimension, as writers used their abilities to translate as 

a means of increasing the status of their own vernacular. Thus the Roman model of enrichment through 

translation developed in a new form" p. 59. 
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origem quanto da língua alvo 3) Traduções palavra por palavra devem ser evitadas 4) Uso de 

formas de expressão comuns 5) Escolher e ordenar as palavras apropriadamente para que o 

texto seja coeso.
3
 

O período seguinte, o Renascimento, caracteriza-se pela injunção do uso do estilo e da 

língua do momento. Através da tradução, os textos eram atualizados por meio de adições, 

omissões ou altereções conscientes. O preceito de que o objetivo do tradutor seria encontrar e 

explorar áreas não levadas em conta pelo autor original, e de fazer o texto fluir em um estilo 

mais truncado, foi seguido à risca pelos tradutores renascentistas. Desse modo, a tradução 

passa a ser uma atividade primária e o tradutor deixa de assumir a posição de escravo do autor 

e do texto original. Com essa inversão de valores, busca-se, portanto, exaltar a primazia da 

própria língua e a cultura sobre as outras. 

Já no século XVII, com as transformações provindas da Contrareforma, dos conflitos 

entre a monarquia absoluta e o sistema parlamentar em desenvolvimento, surge a metáfora 

que apresenta o tradutor como um pintor. Este teria como objetivo fazer um retrato o mais 

idêntico possível do original. Nessa preocupação em formular regras de produção estética, o 

tradutor é posto ao mesmo nível que o autor, ainda que operando em contextos sociais e 

temporais distintos. Nesse período, Dryden formula três tipos de tradução: a metafrase, ou 

tradução palavra por palavra; a paráfrase, que seria o ponto de vista de Cícero da tradução 

sentido por sentido; e a imitação, na qual o tradutor pode se afastar do texto original como lhe 

prouver 
4
. 

No século XVIII, além da discussão entre fidelidade e liberdade, aparece a 

responsabilidade moral do tradutor em relação à obra original e aos seus leitores. Tal conceito 

condicionou uma série de mudanças em relação ao processo de criação literária. Para Goethe, 

toda literatura teria que passar por três fases de tradução, nas quais seriam possibilitadas a 

familiarização com o estrangeiro, a absorção de termos estrangeiros e sua reprodução na 

própria língua e a originalidade, que seria alcançada, fusionando-se a singularidade do 

original com uma nova forma e estrutura, não ignorando o fato de que a tradução tem que ter 

a mesma força e o mesmo efeito do original. Para Bassnett, "as distinções de Goethe entre os 

                                                 
3
 BASSNETT (2002): "(1) The translator must fully understand the sense and meaning of the original author, 

although he is at liberty to clarify obscurities. 

(2) The translator should have a perfect knowledge of both SL and TL. 

(3) The translator should avoid word-for-word renderings. 

(4) The translator should use forms of speech in common use. 

(5) The translator should choose and order words appropriately to produce the correct tone", p 61. 
4
 Ver (BASSNETT, 2002, p. 66). 
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tipos de tradução e estágios em uma hierarquia de avaliação estética indicam uma mudança de 

atitude para traduzir, resultante de uma reavaliação do papel da poesia e da criatividade"
5
. 

No Romantismo, encontram-se duas linhas intelectuais que se opõem quanto à 

definição da tradução. Na primeira, a tradução é elevada à categoria do pensamento. O 

tradutor é considerado um gênio que enriquece a literatura por meio da sua tradução. 

Enquanto que a segunda considera a tradução uma operação mecânica, tem apenas o intuito 

de tornar conhecido um texto ou o autor.  

No período do Pós-Romantismo, Bassnett aponta a sugestão de Friedrich 

Schleiermacher de criar uma sublíngua para ser usada na tradução literária. Tal ideia foi 

compartilhada por outros autores da época, como F.W. Newman, que defendia a conservação 

das peculiaridades do texto original nas traduções. 

A Época Vitoriana foi marcada por correntes teóricas paradoxais: por um lado presta-

se um grande respeito à tradução, por considerar o seu autor de grande valia, por outro, 

criavam-se traduções com traços peculiares, arcaizantes, tendo-se em vista o leitor como  

minoria intelectual, fato que levaria a tradução a perder o seu valor, já que  não seria mais 

possível enriquer  a língua, as literaturas e as culturas nacionais. Logo, o estilo e excelência do 

tradutor como escritor perdem sua importância, pois o tradutor procura se aproximar 

demasiadamente do texto original, tornando-se, assim, um escravo dele. 

Bassnet (2002, p. 76) aponta cinco correntes de tipologia tradutória que se podem 

encontrar desde a fase do capitalismo industrial e da expansão colonial até o período da 

Primeira Guerra Mundial. Na primeira, a tradução é vista  sendo uma atividade acadêmica que 

confere preeminência ao texto original. Na segunda, a tradução é um meio para aproximar o 

leitor a um nível intelectual alto à língua de origem. Na outra corrente tipológica, a tradução 

serve para transformar o leitor em um bom leitor do texto original, dado que a tradução era 

semelhante ao texto fonte. Na quarta, o tradutor utiliza a tradução para oferecer ao leitor a sua 

própria versão do texto. Na última, a tradução é um meio para melhorar o nível do texto de 

origem, acredidando-se na supremacia sobre o texto original. Paralelamente ao período de 

mudanças sociais, a tradução se converte em um método para resgatar o passado no qual 

tenta-se recuperar o original até o ponto em que a tradução poderia ser considerada como 

adaptação ou versão do mesmo. 

Já no século XX, Bassnett apresenta a dificuldade de se abranger toda gama literária 

deste período. Ela conclui suas considerações sobre a história da tradução apontando o fato de 

                                                 
5
 BASSNETT (2002): "Goethe’s distinctions between types of translation and stages in a hierarchy of aesthetic 

evaluation is indicative of a change in attitude to translation resulting from a revaluation of the role of poetry and 

creativity", p. 70. 
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que os conceitos de tradução mudam conforme a época, e que com o papel do tradutor ocorre 

o mesmo. Os efeitos causados por essas mudanças trazem novas perspectivas para os campos 

de investigação tradutória, que, por fim, não deve ser moldurada dentro de uma posição fixa e 

superficial 
6
.  

Lawrence Venuti, por sua vez, em The Translation Studies Reader (2004), reúne 

ensaios, artigos e capítulos de livros que abordam temas centrados na prática e nos estudos da 

tradução realizados no século XX, especialmente, durante os últimos trinta anos. "Foi durante 

este período que os Estudos da Tradução surgiram como campo acadêmico tanto de forma 

internacional como interdisciplinar".
7
 

Nessa apresentação de coleção de obras teóricas sobre a tradução, o autor realiza uma 

seleção histórica como auxílio aos estudos dos avanços teóricos que foram divididos em cinco 

seções, divididas cronologicamente e que correpondem às décadas do século XX. 

Segundo (Venuti, 2004, pp. 11-14), nas primeiras décadas do século XX , houve uma 

resonsideração das ideias propostas no século anterior como, por exemplo, as teorioas 

apresentadas por Friedrich Schleiermacher e Wilhelm von Humboldt nas quais considerava-se 

a tradução como força criativa, cujas escolhas estratégicas coadjuvavam no processo de 

variação cultural e na construção de línguas, literaturas e nações. As primeiras correntes 

teóricas deste período tiveram seus fundamentos nas traduções filosóficas e literárias da 

Alemanha, no Romantismo e nas fonomenologias hermenêuticas e existenciais. Aqui, a 

tradução é igualada à interpretação, na qual o texto assume um caráter autônomo em que há 

uma reconstituição e transformação do texto estrangeiro.  

Venuti cita primeiramente Walter Benjamin, cujo ensaio Die Aufgabe des Übersetzers 

(1923) apresenta a tradução como a "sobrevida" (Überleben) do texto original. Essa sobrevida 

é caracterizada pela recepção do texto, que passa por um processo denominado por Benjamin 

como "linguagem pura" (reine Sprache). Diante desse conceito, as diferenças linguísticas e os 

valores representativos presentes nos textos (alvo e fonte) coexistem, e dessa maneira, os 

mesmos se complementam de forma harmônica. Benjamin apoia a noção da tradução 

estrangeirizada proposta por Schleirmacher na qual o leitor do texto traduzido é levado o mais 

próximo possível ao texto fonte através de processos de renúncia que transformam a língua 

                                                 
6
 Ver (BASSNET, 2002, p. 80). 

7
 VENUTI (2004): "It was during this period that translation studies emerged as a new academic field, at once 

international and interdisciplinary", p. 1. 
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traduzida. Benjamin compartilha com a ideia de Rudolf Pannwitz na qual "o tradutor deve 

ampliar e se aprofundar em sua própria língua através da língua estrangeira".
8
 

Na visão de Ezra Pound, cujos padrões teóricos incluem valores poéticos e precisão 

linguística, a autonomia da tradução pode assumir duas formas: a forma interpretativa, na qual 

a tradução funciona como um guia, que leva o leitor a conhecer características do texto 

estrangeiro; ou a forma de uma escrita original, onde é criado um novo texto na língua alvo, 

que é direcionado pelo padrões literários da cultura para qual o texto está sendo traduzido. A 

relação entre os dois textos continua a existir, porém disfarçada por traços ilusórios, que 

evocam originalidade. 

Outro autor de grande prestígio que marcou teceira década do século XX foi o escritor 

argentino Jorge Luis Borges. Em seu ensaio Los traductores de las mil y una noches (1935) 

Borges expõe diversas representações das traduções do texto original de As Mil e uma Noites 

em culturas estrangeiras. Borges argumenta que é à "fidelidade criadora e feliz" do tradutor 

que devemos dar importância. Em sua discussão sobre as diversas traduções, ele faz críticas 

ideológicas e analisa características lexicais, sintáticas, a prosódia e o dircurso do texto, 

oferencendo para isso, referências no tocante aos hábitos literários do tradutor e às tradições 

literárias na língua alvo. Borges valoriza a hibridização na linguagem que é caracterizada pela 

mistura do arcaismo com gírias, do neologismo com empréstimos estrangeiros. Um aspecto 

que faltou na tradução alemã, na opinião do autor, foi o impulso de estrangeirização típico do 

Romantismo alemão. 
9
 

No fim dos anos 1930, o filósofo espanhol José Ortega y Gasset chama a atenção de 

vários escritores, filósofos e críticos  literários ao discutir a contínua importância da tradição 

alemã na área da tradução. Ele denomina "o impossível" da tradução, com sendo as diferenças 

linguísticas, culturais e visões mentais provindas de distintos quadros culturais. O 

"esplendor", ao contrário, é a capacidade de lidar e manipular estas diferenças, obrigando o 

leitor a renunciar os seus hábitos linguísticos e a se render às características do autor 

estrangeiro. Para o filósofo, a tradução é um instrumento fundamental, que leva-nos a ter uma 

consciência histórica, que assume grande importância nos contextos contemporâneos de 

desafios culturais.  

Conforme (VENUTI, 2004, pp. 67-70), durante os anos 1940 e 1950, a questão da 

traduzibilidade recebe grande destaque, com enfoque nas diferenças linguísticas e culturais 

que podem ser grandes obstáculos no processo de tradução. As correntes teóricas diferenciam-

                                                 
8
 PANNWITZ (1917):"The translator must broaden and deepen his own language with the foreign one". p. 240 

em VENUTI, 2004, p. 12. 
9
 Ver (VENUTI, 2004, p. 13).  
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se em dois extremos: por um lado o ceticismo filosófico e, por outro, o otimismo prático da 

análise linguística. Ao mesmo tempo, a critica literária enfatiza a impossibilidade de 

reprodução de um texto literário em uma língua enraizada em tradições literárias, gêneros e 

estilos distintos.  

Em seu ensaio, Problem of Translation: Onegin in English (1955), Vladimir Nabokov 

descreve as complexas repercussões e referências em relação ao poema de Alexander Pushkin 

Eugene Onegin (1833) que o levaram a desenvolver sua própria versão tradutória da obra, 

cuja base teórica foi seguida posteriormente por vários tradutores da literatura em língua 

inglesa. O escritor russo-americano também considera as literaturas nacionais como lugares 

de influência e agregações internacionais que se desenvolvem de maneiras distintas dentro de 

um contexto nacional, produzindo, assim, obras primas que exigem do tradutor a criação de 

uma versão que deveria ser a ideal. Para Venuti, o ponto de vista de Nabokov possui traços 

semelhantes a visão de um emigrante russo que vive nos Estados Unidos, pelo fato de que 

Nabokov expressa uma grande valorização do idioma russo e, por outro lado, um certo 

desprezo às tendências de homogeinização da cultura de consumo americano:  

 

Nabokov’s views on translation are very much those of a Russian 

émigré writer living the United States after 1940. He nurtures a deep, 

nostalgic investment in the Russian language and in canonical works of 

Russian literature and disdains the homogenizing tendencies of American 

consumer culture. Few English-language literary translators at the time 

follow Nabokov’s uncompromising example. (VENUTI, 2004, p. 68) 

 

Introduzindo a reflexão semiótica às análises de tradução, Roman Jakobson aponta em 

seu ensaio On linguistic aspects of translation (1959) concepções semânticas como sendo 

uma relação com uma cadeia infinita de signos. Jakobson descreve a tradução como processo 

de recuo que envolve duas mensagens equivalentes, e que pertencem a dois códigos distintos. 

Pelo fato de a recodificação ser uma reformulação ativa que transforma a mensagem original, 

o linguista subestima a natureza interpretativa na prática da tradução.  

Um dos trabalhos de relevante influência na prática da tradução nesse período foi 

publicado em 1958 pelos linguistas canadensens, Jean-Paul e Jean Darbelnet. Eles 

desenvolveram uma teoria, cujos métodos envolvem a compreensão das diferenças 

linguísticas e culturais em uma semântica empirista. Eles incentivam o tradutor a pensar em 
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significado como  construção cultural e a perceber a proximidade entre os procedimentos 

linguísticos e as transformações na literatura, na ciência, na política, etc., em ambas culturas.
10

 

Na década de 1960 a 1970, o conceito de equivalência passa a ser o foco das 

discussões teóricas. As análises são feitas de pontos de vista lexicais, estilistícos e 

gramaticais, tendo como base a função social e a tipologia textual. Nesse âmbito, a tradução 

passa a ser um processo de busca identitária e analógica, como Venuti aponta, "um processo 

de comunicação com o texto estrangeiro, estabelecendo uma relação de identidade e analogia 

com o mesmo"
11

. Dessa forma, a equivalência pode ser de natureza pragmática ou formal: 

 

The most familiar theoretical move in this period is to draw an 

opposition between translating that cultivates pragmatic equivalence, 

immediately intelligible to the receptor, and translating that is formally 

equivalent, designed to approximate the linguistic and cultural features of the 

foreign text. (VENUTI, 2004, p. 121). 

 

Dentre os teóricos que deram grandes contribuições para os estudos da tradução nesse 

período, podemos destacar Eugene Nida, que apontou, em Principles of correspondence 

(1964), a distinção entre variedades de correspondência funcional e formal. A introdução 

desses termos tem suas raízes no modelo de tradução dicotômico de "sentido por sentido" e 

"palavra por palavra", retomando, portanto, às práticas teóricas de Horácio, Jerônimo e 

Augustino, na antiguidade. 

Juntamente às teorias de equivalência, surgiram termos relacionados à existência de 

fases entre o texto fonte e o texto alvo que podem ocorrer em diversos níveis e categorias 

linguísticas. O estudo de J. C. Catford Translation Shifts (1965)
12

, aponta descrições de fases 

na gramática e no léxico. Ao invés de levantar questões sobre a possibilidade de equivalência, 

essas fases são usadas para favorecer traduções pragmáticas, funcionais e comunicativas.  

Katarina Reiß (1971)
13

 põe em questão a necessidade de uma equivalência funcional 

na tradução com base em análises semânticas, sintáticas e pragmáticas do texto original. 

Seguindo tal conceito, o tradutor não avalia um texto, levando em conta somente as 

características linguísticas e culturais do texto fonte, ele deve, ao contrário, "reverbalizar as 

                                                 
10

 Ver (VENUTI, 2004, p. 69) 
11

 VENUTI (2004): " A process of communicating the foreign text by establishing a relationship of identity or 

analogy with it", p. 121. 
12

 Ver (VENUTI, 2004, p. 141). 
13

 Ver (VENUTI, 2004, p. 160). 
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características de acordo com os valores da língua e cultura, ou seja, filtrando as 

características como uma forma de auxílio ao receptor para sua compreensão do texto. 

 Já nos anos 90, os estudos da tradução assumem um caráter institucional, os 

programas de treinamento e formação de tradutores expandem-se mundialmente e, 

consequentemente, passam a ser publicados, em grande escala, livros, monografias, manuais 

de treinamento, enciclopédias e trabalhos de pesquisas, tanto no âmbito acadêmico quanto no 

comercial. Ademais, os paradigmas conceituais passam a ser caracterizados por um conjunto 

de teorias e metodologias da década anterior que dão expansão e continuidade à corrente de 

teorias até então vigentes na área dos estudos da tradução. Assim, metodologias como a teoria 

dos polissistemas, a teoria do escopo, o pós-estruturalismo, etc., também refletem no 

desenvolvimento de estudos linguísticos (pragmatismo, análise de discursos críticos, córpora 

computadorizada) assim como em teorías de cunho literário e cultural como o pós-

colonialismo, a temática sobre gênero e sexualidade, a globalização, etc.  

 Antes, a expansão e desenvolvimento da disciplina foram marcados por 

transformações que a modelavam através de especializações acadêmicas tradicionais, ou seja, 

as modificações ocorriam dentro de um campo disciplinar restrito. Os anos 90, contudo, 

marcam uma fase de fragmentação em subespecialidades dentro do campo de estudos da 

tradução, fazendo emergir, por conseguinte, uma nova interdisciplina: os estudos culturais. 

Este novo campo interdisciplinar acrescenta às bases teóricas da tradução uma forma de 

funcionalismo renovado, abrangendo os efeitos sociais da tradução e suas respectivas 

consequências no âmbito político e ético. Com  o surgimento dessas novas disciplinas, os 

estudos da tradução ganham características funcionalistas renovadas e suas teorias passam a 

explorar novos campos de pesquisa como a teoria e críticas literária, o filme e a antropologia. 

Nos anos 90, com a utilização de corpus linguísticos, ou seja, as línguas passam a ser 

estudadass através de um vasto registro eletrônico de coleção de textos, oferecendo aos 

estudos translatórios uma gama de ferramentas analíticas. As primeiras análises de corpus de 

tradução computadorizada são criados, abrindo, assim, novos campos de pesquisa e conceitos 

analíticos como fizeram Mona Baker. 

 Um outro campo no qual também foi dada grande atenção foi aos estudos dos 

processos de orientação, nos quais a atividade mental dos tradutores é analisada no processo 

translatório. Ao tradutor, é pedido a verbalização de seus pensamentos durante e após um 

atividade translatória. 

 Dentre os autores que tiveram grande influência nos estudos da tradução nesse 

período, podemos citar Gayatri Spivak, cujos pontos de vista expostos em The politics of 
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Translation (1992)
14

 defendem o literalismo da tradução. Mediante a consciência de que a 

literatura e a tradução constituem partes de grande importância no sistema literário, ambos 

elementos agem com uma forte influência sobre o processo de formação identitária e de 

estabelecimento de poder. Portanto, ao se adaptar o texto ao contexto receptor, cria-se uma 

forma de domínio, excluindo, assim, as diferenças culturais, geopolíticas e linguísticas. Outro 

nome de grande relevância é Lawrence Venuti, cujos argumentos pleiteiam por uma 

manutenção do elemento estrangeiro no texto alvo, mediante a inversão da lógica da 

invisibilidade do tradutor.  

Em complemeto às obras apresentadas acima, também vale a pena citar o nome dos 

teóricos Haroldo e Augusto de Campos e Octavio Paz que foram de grande destaque no Brasil 

e México respectivamente, por posicionarem o tradutor como elemento subsidiário e a 

tradução como subproduto do autor e do texto original. 

Paz argumenta que, por um lado, a originalidade textual nunca acontece de forma 

plena, pois os signos constituintes no texto, provêm da tradução de outros signos. Por outro 

lado, destaca que toda tradução é original por se tratar de um texto único e criativo. Esse 

ponto de vista ressalta a figura do tradutor como coautor do texto, porém de maneira relativa 

em relação ao autor original. No contexto brasileiro, a coautoria foi explorada por Haroldo e 

Augusto de Campos retomando o conceito mordenista de antropofagia, considerando-se a 

tradução como material ingerido, digerido, e novamente expelido ao mundo exterior como 

novo produto
15

. Para eles, a tradução é uma transcriação e transculturação do original, e o 

tradutor assume a posição de autor de sua tradução e coautor do texto original. 
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ANATOMIA DAS FERAS, DE NIVALDA COSTA: CONCEPÇÕES ÉPICO-

BRECHTIANAS NO TEATRO BAIANO 

 

Débora de Souza (UFBA/Salvador/Brasil)

 

 

RESUMO 

Propõe-se, neste trabalho, uma leitura do texto teatral Anatomia das feras, da dramaturga Nivalda Costa, 

produzido na época da ditadura militar, na Bahia, visando apontar e analisar traços brechtianos 

concebidos naquela produção. Nesse sentido, a realização deste trabalho permite fazer uma leitura da 

maneira como aquela artista se relacionou com as condições de exercício da literatura dramática naquele 

período. 

 

Palavras-chave: Teatro Épico. Ditadura militar. Censura. Teatro Baiano. Nivalda Costa. 

 

 

 

ABSTRACT 

This research aims a reading of theater text Anatomia das feras, by the playwright Nivalda Costa that 

were written during the military dictatorship, in Bahia, aiming to identify and analyze features that Brecht 

conceived production. In that sense, this work makes a reading of how that artist was related to the 

conditions of exercise of dramatic literature at that time. 

 

Keywords: Epic Theatre. Military dictatorship. Censorship. Baiano Theatre. Nivalda Costa. 

 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

Na Bahia, no período da ditadura militar, observam-se produções teatrais de 

cunho social, político e histórico, com exceções, é claro, em que dramaturgos têm como 

objetivo principal estimular a conscientização do público, suscitando atitude crítica, 

como no teatro épico postulado por Bertold Brecht (1889-1956). Nesta perspectiva, faz-

se imprescindível voltar o olhar para poética da cena, reconhecendo a emancipação do 

espetáculo frente ao drama como uma concretização de um paradigma que já se 

colocara historicamente.  

Neste trabalho
1
, selecionou-se como objeto de investigação o texto teatral 

Anatomia das feras
2
 produzido em 1978, da diretora baiana Nivalda Costa

3
, a fim de 
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Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB). E-

mail: deboras_23@yahoo.com.br – Autora. 
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refletir sobre essa dramaturgia, apontando e analisando alguns traços brechtianos 

concebidos na produção. A realização deste trabalho permite fazer uma leitura da 

maneira como aquela artista se relacionou com as condições de exercício da literatura 

dramática naquele período. 

Este artigo faz parte dos estudos desenvolvidos no Grupo de Edição e estudo de 

textos – Equipe Textos Teatrais censurados, coordenada pela Profa. Dra. Rosa Borges 

(UFBA), em que se tem como principal objetivo editar e interpretar, por meio de 

exercício filológico, os textos teatrais censurados na Bahia. 

 

 

2 PRODUÇÃO TEATRAL BAIANA NA DITADURA MILITAR 

 

 

A produção teatral realizada, na Bahia, no período da ditadura militar, apresenta-

se como reflexo de um momento de revisão de valores tradicionais, em que se verificam 

movimentos de contracultura
4
. Segundo Leão (2009, p. 34), o processo de 

transculturação possibilita a absorção, por parte da juventude brasileira, nos anos 

sessenta e setenta, das ideias contestatórias da contracultura que permeiam os 

movimentos internacionais desde a década de cinqüenta. 

O teatro, nesse contexto, mostra-se ainda mais crítico; os artistas preocupam-se 

com as forças opressivas que atuam sobre a sociedade e, por isso, buscam uma estética 

teatral que responda aos seus anseios e às suas inquietações frente àquela realidade.  

Por parte das autoridades, a reação dá-se de forma organizada, por meio de 

mecanismos legais, como a censura. Nesse processo repressivo, os textos teatrais eram 

submetidos ao exame da Censura, realizado pela Divisão de Censura de Diversões 

Públicas (DCDP), do Departamento de Polícia Federal (DPF), onde muitos textos eram 

                                                                                                                                               
2
 O texto Anatomia das feras encontra-se arquivado no acervo do Espaço Xisto Bahia, localizado à 

Biblioteca do Estado da Bahia, em Salvador, e na Coordenação Regional do Arquivo Nacional - COREG, 

em Brasília.  
3
 Os textos teatrais produzidos e censurados no período da ditadura militar, da dramaturga Nivalda Costa, 

constituem o corpus da pesquisa de mestrado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Literatura 

e Cultura, da Universidade Federal da Bahia. A referida pesquisa faz parte dos estudos realizados no 

Grupo de Edição e Estudo de textos teatrais censurados na Bahia, coordenado pela Profa. Dra. Rosa 

Borges (UFBA). 
4
O ideário contracultural surge nos Estados Unidos e contagia o Brasil, caracterizando-se como fruto de 

um processo de transculturação, libertário e contestador da nacionalidade tecnocrata, que se manifesta em 

diversos campos sócio-culturais (LEÃO, 2009).    
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vetados parcialmente, com cortes de natureza social, moral, religiosa e/ou política, ou 

integralmente, muitas vezes, à véspera ou no dia da estréia, como aponta Franco (1994, 

p. 199).  

Em Salvador-Ba, constata-se que o teatro definiu-se, de fato, a partir do 

funcionamento da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, o que 

possibilitou a formação dos primeiros grupos profissionais da cidade, promovendo um 

intercâmbio com a dramaturgia nacional e internacional; e da inauguração, ao longo dos 

anos sessenta, do Teatro Vila Velha, do Teatro Castro Alves, e de outros espaços 

alternativos, que serviam a grupos locais e visitantes. 

A violência à classe teatral soteropolitana se fez de diversas formas, com corte 

de verbas, proibição de ensaios nas dependências do Teatro Castro Alves, prisões, 

espancamentos de atores, diretores e produtores como, por exemplo, durante a 

encenação da peça As Senhoritas, de Alvinho Guimarães (FRANCO, 1994, p. 198), em 

que a polícia invadiu o espetáculo, além de censura prévia às produções, com a 

promulgação do Ato Institucional nº 5, AI-5, em 1968. Por outro lado, observam-se 

resistência e criatividade, diferentes produções e montagens teatrais, com ênfase no viés 

tropicalista cênico introduzido, na Bahia, por Orlando Senna, Alvinho Guimarães e João 

Augusto (FRANCO, 1994, p. 163). 

Percebe-se também o afloramento de uma literatura dramática engajada, com 

exceções, em que o teatro integra às suas temáticas e encenações uma reflexão crítica 

sobre a realidade, visando denunciar as injustiças sociais e preconizando um 

posicionamento conscientemente político do público. Observam-se, em produções 

daquela época, concepções preconizadas, sobretudo, pelo dramaturgo, poeta, teórico das 

artes, pensador ideológico e ativista político alemão Bertolt Brecht (1889-1956), em 

relação ao teatro épico, cujo principal objetivo é possibilitar ao espectador uma atitude 

crítica, dentro de uma perspectiva social. Segundo Guinsburg (2007, p. 102), Brecht 

 
[...] desenvolveu, por meio de experimentação e pesquisa, por análise crítica 

e fundamentação teórica, por assunção política e deliberação ideológica, 

uma atrevida linguagem e modos de estruturação teatrais [...] 

(GUINSBURG, 2007, p. 102).  

 

Nessa perspectiva, destaca-se, aqui, como objeto a ser investigado, o texto teatral 

Anatomia das feras, da dramaturga, diretora, atriz e poetisa baiana negra Nivalda Costa 

que cursou a Escola de Teatro, da Universidade Federal da Bahia – UFBA, durante o 
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regime militar. Possui graduação em Ciências Sociais e especialização em Antropologia 

pela UFBA, e especialização em Relações Públicas pela Universidade do Estado da 

Bahia - UNEB. É membro do Conselho Consultivo da Sociedade Amigos da Cultura 

Afro-Brasileira e coordenadora do Programa Diálogos afro-brasileiros. 

O texto selecionado faz parte de uma série de estudos cênicos, sobre relações 

entre poder e espaço, estabelecida pela autora no período da ditadura. No roteiro teatral, 

como denominado por Costa, faz-se alusão à Revolta dos Malês, ocorrida em 1835, com 

o objetivo de, por meio do simbólico, levar o espectador a uma análise crítica da 

situação sócio-política vivenciada. Portanto, empreende-se uma releitura do passado, 

provocando uma reflexão sobre o momento presente.  

A seguir, observam-se traços épico-brechtianos presentes em Anatomia das 

feras, tanto em termos de conteúdo como na forma de apresentação. 

 

 

3 ANATOMIA DAS FERAS, DE NIVALDA COSTA 

 

 

O texto teatral Anatomia das feras, produzido no período da ditadura militar, foi 

submetido ao exame de censura realizado pela DCDP, em Brasília, tendo pedido de 

liberação indeferido. Os censores opinaram pela não liberação daquele texto teatral por, 

segundo os mesmos, contrariar as normas censórias vigentes, “desenvolver uma 

temática político-ideológica subversiva”, como se observa no parecer nº 2158/78, 

documento que faz parte do processo censório pertencente ao Arquivo Nacional.  

Contudo, após essa avaliação inicial do texto escrito, tem-se o exame censório 

do ensaio geral realizado pela Superintendência Regional da Bahia, ficando a decisão 

final condicionada ao relatório de censura encaminhado por esse órgão ao DPF, no 

Distrito Federal.  

Dessa forma, os técnicos de censura, da Bahia, após assistirem ao ensaio geral 

da peça Anatomia das feras, sugeriram a liberação, com algumas restrições: cortes de 

cena e réplica, às folhas 04 e 05, respectivamente, devendo-se ainda omitir o nome de 

dois personagens, além de a peça ser classificação imprópria para menores de dezoito 

anos, como se observam nos relatório de censura.  
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Liberada, a peça foi encenada no período de 27 a 30 de julho de 1978, às 21:00h, 

no Museu de Arte Moderna, no Solar do Unhão, em Salvador, apresentada pelo Grupo 

de Experiências Artísticas, Testa, com produção de Romário Pacheco. O espetáculo
5
 foi 

encenado ainda no dia 10 de agosto de 1978, na Praça Municipal, naquela cidade, em 

um evento cultural organizado pelo Movimento Negro Unificado.
6
 

Na peça, faz-se alusão à Revolta dos Malês, ocorrida em 25 de janeiro de 1835, 

em Salvador, durante o período regencial, em que africanos, em sua maioria, 

muçulmanos, escravizados, organizaram-se e planejaram um levante contra o governo, 

opondo-se à escravidão e intolerância religiosa vivenciada. Segundo Reis (2003), uma 

patrulha surpreendeu o grupo de negros na ladeira da Praça Municipal, desencadeando-

se, em frente à Câmara Municipal, a batalha que ocorreu em diferentes pontos da 

cidade. A revolução foi contida com prisão, tortura e morte de mais de setenta negros.  

Demonstra-se também a prática política do pão e circo, evidenciada na Roma 

antiga, em que as autoridades ofereciam distração e alimento à sociedade, a fim de 

manipular os cidadãos. O personagem Ernst deixa explícito que “tudo tem que ser 

motivo de festa em OF NOT FREE” (f. 4, l.17), e o assistente do mesmo afirma que 

após posse do Dr. Ernst, “será declarado uma grande festa em praça pública com música 

para todos; vinho para todos” (f. 4, l. 15-16). 

Ao trazer à cena aquele episódio histórico, apresentam-se personagens que 

lutaram em prol da liberdade. A “identidade de propósitos e o anseio de liberdade no 

passado, (re)atualizados no presente, adquirem teor didático-pedagógico” 

(GUINSBURG; FARIA; LIMA, 2006, p. 238). Assim, retoma-se o passado com vistas 

à análise do presente, do período atual de tortura, repressão e injustiça social, buscando 

despertar a necessidade de luta contra a ditadura.  

Desse modo, utilizando a arte dramática como uma arma frente ao regime 

militar, a diretora Nivalda Costa assevera: “[...] nossas vidas aqui era fazer arte, uma 

arte de driblar leões e atacar dragões e essa era nossa arma”.
7
 A teatróloga, portanto, 

mostra-se como artista engajada sócio-políticamente, preocupada com questões estéticas 

                                                 
5
 Nivalda Costa, além de autora do texto Anatomia das feras, participou desse espetáculo como diretora, 

sendo responsável ainda pela criação do figurino, junto com uma equipe, e pelos objetos de cena.  
6
 Segundo Douxami (2001, p. 347), “[...] À exceção do grupo Tenha (Teatro Negro da Bahia), criado por 

Lúcia de Sanctis, em 1969, foi somente a partir dos anos 1970 que começou a surgir um novo teatro 

negro, ao mesmo tempo em que renascia o movimento negro [...]”. 
7
 Informação verbal obtida em entrevista (2007). 
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e sociais, introduzindo temas e formas de apresentação em consonância com os 

princípios postulados por Brecht, no teatro épico, político, não-aristotélico.  

Em relação ao título, Anatomia das feras, o termo anatomia, do âmbito das 

ciências naturais, refere-se à arte de dissecar corpos a fim de estudar a estrutura dos 

órgãos e suas relações. Dessa forma, o teatro torna-se laboratório, local de pesquisa, em 

que se analisam minuciosamente feras, representantes do governo e homens da 

sociedade, e suas relações, evidenciando-se, contudo, experimentos sociológicos. 

No roteiro teatral dividido em seis atos, registram-se algumas formulações, pois, 

nessa dramaturgia, o texto não é concebido como fundamento. Desse modo, o texto 

escrito, em algumas passagens, não fornece subsídios para interpretação, já que tudo se 

desenvolve durante a encenação. Há casos em que textos são desdobrados e 

ressignificados no palco, observam-se, como exemplo:  

 
CENA K: A CILADA 

(texto: “NÓS PODEMOS MAIS QUE AS BARATAS”) 

 

ATO VI: A HISTÓRIA DE NÃO LIBERDADE (Resumo e final) 

a) VOZES GRAVADAS SERVEM DE FUNDO PARA A AÇÃO 

b) LUTA 

 

CENA L: A VITÓRIA 

(texto: O APRENDIZADO DO L)  

 

HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS  

EXERCÍCIO DE SIMBOLOS – CANTO (COSTA, [1978], f. 11). 

 

 

Nessa perspectiva, o texto teatral produzido por Costa ultrapassa o teatro 

ancorado na palavra, explorando a expressividade dos gestos e a composição visual das 

cenas através da dialética semiológica introduzida por Brecht (ROUBINE, 1998, p. 67), 

onde todo o espaço significa. Aqui, faz-se necessário pensar a poética da cena, 

refletindo sobre a transformação ocorrida no fim do século XIX em relação à antiga 

tensão entre drama e espetáculo. Segundo Ramos (2008),  

 
Um possível ponto de inflexão no sentido de uma poética da cena, ou do 

espetáculo, aparece na ópera e na reflexão estética de Richard Wagner, no 

século XIX, mas já está presente no teatro elisabetano e no barroco espanhol, 

e se consolida técnica e materialmente no século XVII, com as maravilhas 

cenográficas e cenotécnicas que os artistas italianos ofereciam aos 

frequentadores das primeiras óperas nos intervalos entre os atos [...] 

(RAMOS, 2008, p. 64).  
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Desse modo, percebe-se que a poeticidade do espetáculo sempre esteve presente 

no teatro, desde formas dramáticas mais antigas, bem como na Poética de Aristóteles, 

contudo, percebe-se uma efervescência da poética da cena, a partir da ópera wagneriana, 

em termos de materialidade cênica e de relações com outras artes. De acordo com 

Ramos (2008, p. 66), a crítica de Nietzsche acerca da ópera de Wagner,  

  

[...] inaugura, paralelamente à tradição da teatralidade, e da emergência de 

uma poética da cena no inicio do século XX, uma tradição oposta de 

antiteatralidade. [...] O certo é que a poética da cena tanto se explicitou no 

século XIX como também estabeleceu ali seu antídoto, que se desdobrou 

pelas vanguardas [...] (RAMOS, 2008, p. 66). 

 

Constata-se que a tensão entre dramático e espetacular gerou, ao longo do 

tempo, reações diversas, próprias às circunstâncias históricas e sociais. Portanto, o que 

se delineia como pós-dramático, o teatro dos anos (1970 aos) 1990, “poderia ser 

pensado como a plena assimilação de uma tendência já explicitada no fim do século 

XIX e que teve nas primeiras décadas do século XX um florescimento inequívoco” 

(RAMOS, 2008, p. 67).  

Neste sentido, analisa-se a produção de Nivalda Costa também como produto 

daquela tensão, em que se observa a emancipação do espetacular. Em Anatomia das 

feras, verificam-se os seguintes quadros: Ato I - Pré-idade ou o caos da liberdade; Ato 

II - Gêneses; Ato III - A colonização; Ato IV - O esmo; Ato V - A ruptura; Ato VI - A 

história de não liberdade.  

“O estudo do ambiente foi feito dentro da temática – a função repressiva no 

espaço. Deusimar Pedro e o arquiteto Ubirajara Reis foram os idealizadores” (JORNAL 

DA BAHIA, 1978). Buscou-se realizar, durante a encenação, seis mudanças de cenário 

com cenas rotativas em que cada ato e cena valiam em si e por si, não sendo expostos 

um em função do outro. Logo, há articulação em virtude do decurso da ação e não do 

desenlace final.  

Na peça, narra-se a tomada de poder pelo personagem Ernst Bravos Fortes, 

alusão ao presidente do Brasil Ernsto Geisel, que instaura um sanatório onde não há 

liberdade de expressão. Os prisioneiros dominados se organizam, estudam os fatos e 

planejam um ataque. Há confronte direto entre oprimidos e opressores, prisões, mortes e 

exílios. Por fim, apresenta-se a vitória dos oprimidos, grupo formado por “Che”fe; alude 

à Ernesto Rafael Guevara de La Serna, “Che” Guevara; B. Rosso; Sidney Ca(u)stro, 
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referência à Fidel Castro, líder político que implantou o regime comunista em Cuba; 

Enigma 1; 2 e 3; O Poeta; Mulher 1; 2 e 3; O Mensageiro; Walter P. Rocha e Grupo de 

negros.  

Os personagens-tipos apresentados evidenciam a tendência social focalizada, 

pois não se trata aqui de relações interpessoais nem intrapessoais, mas da sociedade. 

Ressalta-se que essa abordagem com personagens-tipos já fora evidenciada no drama 

expressionista e não-aristotélico, de August Strindberg.  

Dessa maneira, por meio de uma linguagem simbólica, revela-se uma construção 

político-ideológica em que se retrata o contexto ditatorial, revelando “que as desgraças 

do homem não são eternas e sim históricas, podendo por isso ser superadas” 

(ROSENFELD, 2010, p. 150).   

O palco nesse teatro faz-se então também tribuna, local em que se debatem 

injustiças sociais, suscitando no público uma atitude crítica e de protesto, como no 

teatro épico. Não se tratam de desenvolver ações, mas de apresentar condições. 

Observa-se: 

CA(U)TRO = Você acredita que tudo que se processa à revelia da justiça, 

ficará docemente sem tribunais e sanções? 

CHEFE = Exceto que sejamos um novo tribunal, sim. Não devemos esquecer 

que o mundo hoje é policiado e uno (COSTA, [1978], f. 3). 

 

 

Nesse processo, o homem é exposto como ser capaz de transformar-se e 

transformar o mundo, portanto, Costa, como Brecht, “se empenha, através da mediação 

estética, pela apreensão crítica da vida e, deste modo, pela ativação política do 

espectador” (ROSENFELD, 2010, p. 153). 

 

 

3.1 EFEITOS DE DISTANCIAMENTO E OUTROS RECURSOS 

 

Brecht, no teatro épico, 

 
[...] exige que seja eliminada a ilusão, o impacto mágico do teatro burguês. 

Esse êxtase, essa intensa identificação emocional que leva o público a 

esquecer-se de tudo, afigura-se a Brecht como uma das conseqüências 

principais da teoria da catarse, da purgação e descarga das emoções através 

das próprias emoções suscitadas (ROSENFELD, 2010, p. 148). 
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Questionam-se os efeitos da tragédia aludidos por Aristóteles na Poética. 

Segundo Aristóteles (1966, p. 74), 

É pois tragédia imitação de uma ação de caráter elevado, completa e de certa 

extensão, em linguagem ornamentada e com as várias espécies de 

ornamentos distribuídas pelas diversas partes [do drama], [imitação que se 

efetua] não por narrativa, mas mediante atôres, e que, suscitando o terror e a 

piedade, tem por efeito a purificação dêssas emoções (ARISTÓTELES, 1966, 

p. 74). 

 

 

A tragédia grega tem como finalidade a purificação, purgação, uma forma 

tradicional de catarse, em que o público identifica-se com as personagens, com a vida 

que se representa no palco e, ao término do espetáculo, mostra-se satisfeito, conformado 

e passivo. Brecht, ao contrário, buscará, portanto, combater o ilusionismo.   

 

[...] o teatro épico conserva do fato de ser teatro uma consciência incessante, 

viva e produtiva. Essa consciência permite-lhe ordenar experimentalmente os 

elementos da realidade, e é no fim desse processo, e não no começo, que 

aparecem as ‘condições’. Elas não são trazidas para perto do espectador, mas 

afastadas dele. Ele as reconhece como condições reais, não com arrogância, 

como no teatro naturalista, mas com assombro [...] (BENJAMIN, 1994, p. 

81). 

 

Assim, Brecht utiliza-se do efeito de distanciamento
8
 (Verfremdungseffekt = 

efeito de estranhamento), em que “[...] o espectador, começando a estranhar tantas 

coisas que pelo hábito se lhe afiguram familiares e por isso naturais e imutáveis, se 

convence da necessidade da intervenção transformadora” (ROSENFELD, 2010, p. 151).  

Ressalta-se, todavia, que, no teatro épico, não se combatem as emoções, o que se 

pretende é elevar a emoção ao raciocínio, a atos de conhecimento. Logo, verifica-se 

outra forma de catarse nessa abordagem, não mais purgativa, como absorção de 

emoções, no sentido aristotélico, mas como produção de conhecimento.  

A quarta parede do teatro tradicional, que separa o palco do público, e da qual 

provém a ilusão, em Brecht e, aqui, é diluída. Assim, os atores, muitas vezes, voltam-se 

diretamente para o público interrompendo a ação. Têm-se, por exemplo:  

 

TRATAMENTO DO FERIDO / CONVERSA GESTUAL. 

 

B. ROSSO = A cidade parece agora uma jaula de feras aninhadas; o pessoal 

não ousa sequer abrir a boca nem pra fazer uma queixa (Ai) 

                                                 
8
 Segundo Chiarini (1967, p. 141), este recurso técnico de distanciamento mostrou-se ativo em outros 

séculos e países, especialmente, nos orientais. Além disso, é documentável também em outras artes, 

como, por exemplo, na pintura. 
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CHEFE = Feras apunhaladas temem tudo que as envolvem. 

B. ROSSO = TEMOS QUE RESTITUIR-LHES a confiança de si mesmo. 

CA(U)STRO = E mostrar-lhes que estamos vivos e com eles que não 

aceitamos o mando desses traidores (COSTA, [1978], f. 6). 

 

O efeito de distanciamento, em Anatomia das Feras, também é provocado 

através do coro formado pelos personagens assistente e enfermeiro, à folha 5, em que se 

interrompe o fluxo discursivo de Ernst Bravos Fortes durante o seu pronunciamento.  

Esse procedimento é realizado ainda com a inserção de aparelho eletrônico, o rádio, em 

que a voz de Ernst atravessa a cena composta por mulheres trabalhando, às folhas 8 e 9. 

À folha 10, observa-se ainda a informação de que uma das mulheres entoa uma canção, 

anteriormente, à partida do grupo revolucionário.  

Outros recursos cênicos também assumem função relevante no efeito de 

distanciamento. Observam-se espaços vazios, movimentos corporais e mímicos, 

momentos de total silêncio, bem como cenas e conversas gestuais, em que se interrompe 

a linearidade cênica, produzindo o distanciamento, em consonância com o gestus 

brechtiano. Segundo Benjamin (9999, p. 80), o “teatro épico é gestual. [...]. O gesto é 

seu material, e a aplicação adequada desse material é sua tarefa. [...]”. O gesto, aponta o 

autor, é relativamente pouco falsificável e apresenta começo e fim determinável. Tem-

se, por exemplo, no primeiro ato: 

 

ESPAÇO VAZIO. INTERPRETAÇÃO CORPORAL DAS FASES DO       

DESENVOLDIMENTO DO HOMEM QUE PRECEDERAM À CULTURA: 

(grupo de 7 atores) 

Fase A = Descoberta do meio ambiente 

Fase B = Descoberta do próprio corpo 

Fase C = Descoberta do outro 

Na fase C o grupo cria uma linguagem ruidosa e simbólica que lhes permite a 

comunicação entre si (COSTA, 1978, f. 2). 

 

“A coreografia é feita por Fernando Passos que trabalha o corpo do grupo e 

apresenta um trabalho da temática das relações entre o poder e o espaço na forma 

corporal” (Jornal da Bahia, 1978). 

Constata-se ainda, como recurso de distanciamento, a colocação de uma faixa, à 

folha 2, em que se lê: “SANATÓRIO B/REPUBLIC NOT FREE”. Além dos recursos 

cênicos, observa-se, com o mesmo propósito, o uso de ironia. O discurso empreendido 

pelo personagem Ernst é substancialmente irônico, principalmente, durante o 

pronunciamento, à folha 5. Observam-se também outros exemplos: 
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O ASSISTENTE PROVIDENCIA A COLOCAÇÃO DE UMA FAIXA 

ONDE SE LÊ: “SANATÓRIO B/REPUBLIC NOT FREE” 

Silenciosamente todos saem da cena exceto Ernst, o Assistente e o 

Enfermeiro. 

ERNST = Esse poder foi Pacífico, nem sequer se mecheram [sic] (ri) 

(COSTA, [1978], f. 2). 

 

SAÍDA DO AUXILIAR E PRISIONEIROS. ENTRADA DE ERNST, 

ASSISTENTE E DOENTE 2. 

ENFERMEIRO SAÚDA ERNST. 

ERNST = Em boa o saúdo ILUSTRE COMPANHEIRO DA FORÇA UNA 

[sic] GOVERNANTE DO SANATÓRIO B. OR NOT FREE. 

ENFERMEIRO = Louvo o seu humor! O seu furor! (riem) (COSTA, [1978], 

f. 4). 

 

É preciso ressaltar que, no teatro épico, de caráter político e didático
9
, preconiza-

se também o entretenimento. Segundo Brecht (1957), o teatro tem que divertir e ensinar.  

“Uma das características do teatro é justamente a transmissão de impulsos e 

conhecimento sob a forma de prazer [...]” (BRECHT, 1957, p. 78). No texto teatral 

estudado, o recurso cômico diz respeito à performance do personagem Ernst Bravos 

Fortes correlacionada aos trejeitos e à personalidade excêntrica do presidente Jânio da 

Silva Quadros.
10

  

Dessa forma, recorrendo a episódio histórico e a recursos brechtianos, elementos 

cênicos e literários, Nivalda Costa empreende um trabalho estético e político, a partir do 

qual discute questões sociais de seu tempo, buscando incentivar o público a tomar 

decisões e atitudes.  

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Observa-se, além do exposto acima, o uso de dois recursos que merecem 

destaque: o trabalho com a expressividade sonora, por exemplo, no ato IV, à folha 6; e a 

técnica de apropriação, procedimento enfatizado na era pós-industrial, em que a 

dramaturga “articula, agrupa, faz bricolagem de textos
11

  alheios” (SANT’ANNA, 1991, 

                                                 
9
 Segundo Brecht (1957), o teatro clássico espanhol e o teatro jesuíta já evidenciavam tendências 

didáticas. 
10

 Informação verbal obtida em entrevista (2009). 
11

 A dramaturga utiliza-se dos seguintes textos: América, no invoco tu nombre en vano; Himno y regreso 

(1939); Centro-América, de Pablo Neruda; Eu também sou América, de Langston Hughes; Fragmentos de 

um evangelho apócrifo, de Jorge Luis Borges; O Coisa, de Oswald de Andrade; Cantochão dos 
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p. 46). A escolha dos autores e textos, de certo, comunga com as posições estéticas e 

ideológicas da diretora. 

Desse modo, Nivalda Costa utiliza-se de sua arma mais poderosa, o teatro, a fim 

de julgar e denunciar repressão, censura e violência vivenciadas. As circunstâncias, 

portanto, são propícias para o desenvolvimento de um teatro político, engajado e épico, 

como proposto por Brecht. Contudo, como artista de seu tempo, a produção de Costa 

apresenta-se como reflexo de uma emancipação do espetacular, a partir de determinadas 

condições de produção. 
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Apuntes sobre filosofía en la escuela. La enseñanza de formas 

de pensar en términos de crítica y creación      

Juan Brando (Universidad Nacional de Lanús- Buenos Aires, 

Ar) 

 

Resumen 

El presente trabajo pretende tratar un tema de gran actualidad, como es el de la 

enseñanza de la filosofía en los cursos de educación media en la escuela pública. Se 

estudian en primer lugar algunas posiciones teóricas, para ser articuladas con  

experiencias vinculadas a la práctica. La supuesta antinomia entre la crítica y la 

creación es un importante punto de escrutinio, orientador del sentido general de las 

presentes reflexiones.   

 

PALABRAS CLAVE : educación- docencia- escuela- filosofía –conceptualización 

 

Abstract 

 

This work is about the topic of teaching and learning philosophy at public institutions. 

Some theoretical positions must be articulated with practical experiences in the 

concrete context of classroom’s enquiry community, to find a better view of the delicate 

debate concerning critic and creation.  

 

1. Algunas nociones sobre filosofía en la educación pública 

1.1 . La Filosofía en la escuela 
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      La enseñanza de la Filosofía en la escuela pública, sobre todo en los cursos de 

educación media, es una cuestión de la mayor importancia.  

  Uno de los pensadores que se ha ocupado con mayor penetración en los temas de la 

educación referida a la filosofía y los estudios clásicos es Alfred North Whitehead. Este 

autor sostiene que el menoscabo constatable en la enseñanza y difusión de estudios 

clásicos  no se debe a que los eruditos muestren un amor o un apego menor que el 

que se evidenciaba en el pasado, y en realidad, las ventajas de una buena educación 

humanística siguen sosteniéndose. La cuestión radica en un cambio cultural. En el 

pasado, las humanidades eran consideradas el estudio “estándar”, que atravesaba 

todos los confines de la educación superior, por lo cual, era comprensible que fuese 

consagrado a ellas cualquier aprendiz que mostrase una inclinación o unas incipientes 

capacidades. La popularidad de la carrera humanística se mantuvo mientras ésta era 

considerada el “camino del progreso”. Pero la especialización creciente de las 

disciplinas científicas y, en general, un cambio en la aspectación de las oportunidades 

ha determinado que la mayoría de los estudios se dirijan al aprendizaje de profesiones 

como medio de vida. La aparición de nuevos y más complejos  distritos del saber hace 

que las humanidades hayan dejado de ser el patrón de medida de las dotes 

individuales para el conocimiento Una postura de esta índole da por supuesto que el 

contexto de las profesiones modernas y el actual mercado del trabajo es una cuestión 

de hecho, y que, por lo tanto, los sistemas de educación son los que tienen necesidad 

de adaptarse a tales circunstancias.  La supeditación o no de los estudios a las 

necesidades del mundo del trabajo y la economía es un tema sobre el cual se está 

disputando constantemente. La filosofía es una de las disciplinas que está en la picota 

por su supuesta falta de pertinencia práctica, su escasa promesa de movilidad social y 

su incompetencia concreta. Sin embargo, suelen incluirse todavía cursos de filosofía 

en las escuelas secundarias.  

 

1.2. Educación filosófica e idea del hombre. 

   Juan Mantovani, formuló hace tiempo una propuesta de convergencia de las 

variadas antinomias de la educación. No obstante, no dejó de reconocer, y hasta 

defendió acaloradamente, que tras una planificación educativa debe haber una 

concepción filosófica del hombre: 
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Cada sistema pedagógico responde a una concepción antropológica. Por esto el 

concepto de la educación varía en cada época y en cada cultura. Es evidente 

que, siendo distinto el modo de concebir al hombre, debe ser diverso también el 

modo de concebir su formación.1 

  Esta corriente ha pretendido apartarse del tradicionalismo afirmando valores vitales 

pero que no necesariamente deben descuidar los espirituales. La convergencia 

educativa está basada en el concepto de “personalidad”, fuente de integración de la 

tensión entre los valores. Mantovani tomaba en cuenta que la sublevación contra el 

intelectualismo de las filosofías tradicionales había llevado a posiciones de excesiva 

rebelión y desprecio acérrimo. La postura vitalista de Mantovani, que reivindica a la 

filosofía como fundamento de la educación a partir de una concepción del hombre, no 

deja de tener influencias de Whitehead: 

  Pocos pensadores han explicado, como lo hace Whitehead, la educación como 

conversión del conocimiento en vida. La reforma de los programas educativos 

debe mirar, más que al conocimiento en sí, a los atributos humanos que se 

propone despertar y desenvolver.2 

  Colegimos que, de acuerdo a un probable trazado de la filosofía a lo largo de la 

historia, ésta ha sido al principio la matriz de todos los conocimientos, de la que se han 

ido desgajando los saberes particulares de las ciencias, hasta quedar confinados en el 

breve coto filosófico todos los problemas que no tienen solución a la vista y que deben 

ser examinados sin supuestos, mediante la reflexión y el examen reposado3. El 

prestigio de la filosofía había decaído sensiblemente hace un tiempo, sobrepujado por 

la velocidad, labilidad y premura de la vida contemporánea, y acusada de ser una 

actividad cristalizada, yerma y excéntrica. Pero no puede taparse con la mano el sol 

del desasosiego, la curiosidad, la angustia o la perplejidad que aquejan a todos los 

pechos, y últimamente ha resurgido en el debate público, con autores o temas más  

menos gratos o representativos, pero sin embargo abriéndose camino. 

  La mayoría de las personas podrían admitir que el fomento del pensamiento racional 

es algo positivo y deseable. De hecho, consiste en una emancipación del individuo 

desde el momento en que se explicita un proceso que lleva adelante todo el tiempo sin 

sospecharlo.  

                                                 
1
  Mantovani, J. (1964). Educación y Plenitud Humana. Buenos Aires: El Ateneo. p.169 

2
 Whitehead A.N (1965). Los fines de la Educación. Buenos Aires: Paidós. p.9. 

3
 Esta idea es defendida por John Austin. 
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  Un aspecto esencial, pero a veces descuidado en la educación filosófica, es la 

propensión a una constante mejora en la moral individual, a la virtud, al autoexamen, a 

la meditación sobre la mejor forma de vivir. Esta tradición comenzó con el 

conceptualismo antiguo, siguió con el helenismo y no se detuvo hasta nuestros días. 

Tratamos de decir que hay en la filosofía un potencial de mejora y realización personal 

que está al alcance de cualquiera, y que tiene perspectivas insospechadas. Es 

llamativo que en la era del desenfrenado avance de la técnica vayamos a 

reinventarnos las antiguas fórmulas de la prudencia, de las prácticas de sí, para tratar 

de acceder a una buena vida.  

 

 

2. Aprendizaje filosófico en términos de individuo y 

colectividad. 

 

2.1 Herbert Read: conciencia individual y colectiva. 

  La palabra de Herbert Read habitualmente es escuchada cuando se trata de 

definir la educación. Read considera que la educación debe ser el fomento de la 

conciencia moral, entendiendo a la conciencia moral como la conciencia de si 

mismo que posibilita el desarrollo de ciertas facultades intuitivas. La función de esa 

conciencia moral es, en verdad, la formación de cualidades espirituales capaces de 

preparar la civilización. De modo que lo moralmente bueno sería lo que predispone 

a la unidad de las asociaciones humanas, y lo malo, como se echa de ver,  lo que 

propende a la destrucción de tal unidad. H. Read es sensible a la crítica de que se 

está incurriendo en una excesiva esencialización del bien y del mal: en el fondo el 

bien y el mal son de inspiración exclusivamente humana y no pueden atribuirse a 

los llamados “hechos primarios”.  

  De lo anterior se deduce que no podría considerarse que el hombre sea 

naturalmente bueno. La doctrina cristiana inclusive llega a suponer, a partir del mito 

de la Caída, que el hombre ha perdido su inocencia original y se ha convertido en 

causa de aflicción para Dios y para sus semejantes. Sólo la intervención de la 

gracia podría conseguir una restitución moral de la humanidad. Peo esto sería 

como conceder que en el principio de los tiempos el hombre era esencialmente 
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bueno, y caer en una polarización de igual calibre a la que antes se trató de rehuir. 

En consecuencia, para Read, hay que abrazar la llamada hipótesis de la 

“neutralidad natural”.  

  En la concepción de este autor, la educación puede estar orientada a una de dos 

propuestas –aparentemente antagónicas- de organización política: una, la de una 

comunidad que busca el equilibrio por la ayuda mutua de sus componentes; y otra, 

la de una colección de gente que se adapta con éxito variable a un determinado 

ideal. Read se dirige hacia la primera forma, que exige una educación de la 

“variedad” pues “la esencia de la democracia radica en el individualismo, la 

variedad y la diferenciación orgánica”. 

  La finalidad de la educación es desarrollar la individualidad al mismo tiempo que la 

conciencia social del individuo. Se supone que la individualidad es de inigualable 

valor y beneficio para la humanidad: No obstante, en el aislamiento, ese valor se 

deprecia hasta desaparecer. La educación debe consistir en un proceso paulatino 

de individualización e integración. El buen o mal ciudadano quedaría definidos, 

entonces, por el criterio de su grado de integración social.  

  Así, la educación, más que un talante represivo o punitivo, debe concebirse como 

una actividad “emergente” o “creadora” al estilo de las propuestas de la filosofía de 

la vida. Se trata de una educación amparada en la libertad como “estado del ser 

dotado de características positivas, que deben ser desarrolladas en toda su 

autosuficiencia”.  

  Esta idea de la libertad como principio rector de la educación se remonta a las 

teorías de Rousseau. Es una idea que, según parece, los pueblos democráticos 

aceptan con los labios, pero están lejos de plasmar en la realidad. El educador 

debería hallar los métodos para el fomento de la moral individual. En la visión del 

autor que estamos reseñando, H. Read,  esto se logra mediante una cierta 

“orientación sicológica”, una orientación y ajuste de los sentimientos al mundo 

objetivo. Esos sentimientos, que incluyen un aspecto sensorial, son la base para el 

desarrollo de la conciencia. En avanzado análisis, esta educación debe prestar 

atención a los estados somáticos y subconscientes, a los modos de percepción y a 

la expresión consciente y comunicable de sentimientos y ensueños.  

  Las cosas que dice este autor en lo concerniente a definir la educación son muy 

interesantes. Desde luego, se requeriría mucho tiempo y empeño –además de 
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ciertos conocimientos sicológicos y estéticos- para evaluar sus propuestas. Aquí, 

solo podemos dedicarnos a alguna reflexión rudimentaria. Es de lo más razonable 

afirmar que la educación es o debe ser el cultivo y estímulo de las potencialidades, 

facultades o disposiciones del individuo. En seguida se agrega, como cosa 

probada, que ese cultivo debe ser connivente con la construcción de la comunidad 

o civilización. Pero esto nos procura qué pensar. Si deben preservarse como 

legítimos tanto los valores de la individualidad como de la comunidad, ¿Por qué los 

valores comunitarios, en la configuración última, parece que terminan aventajando a 

los individuales? Naturalmente, una sociedad no pretenderá formar individuos que 

ignoren sus estructuras y fundamentos o que se pronuncien abiertamente en contra 

de ellos. Pero, ¿Estaría educado si soportase en forma pasiva y acrítica todas las 

formas de opresión, injusticia e imbecilidad de la vida civil? ¿Y cuáles son las 

cargas que debe soportar y la que no, para hacer gala de una “buena” educación? 

El asunto debe haber preocupado a los que pensaron que la educación formal sólo 

es un medio para imponer las ideas de la comunidad, al que no le interesa nada el 

desarrollo de las virtualidades del individuo, y hasta ha de sofocarlas si son un 

peligro para el orden. Se supone que las doctrinas educativas pueden ser 

independientes de la vida social de un pueblo, y en tal caso representan un impulso 

para liberarse de ciertas convicciones que imperan en una sociedad, o están en 

armonía con ella y entonces aparecen como  necesarias para el progreso de la 

sociedad. En ambos casos, no se puede separar la educación de la sociedad.4  

  Pero Read ya nos dijo que bregaba por una educación democrática y que 

respetase el inestimable valor del carácter individual. El punto es: ¿Sería posible 

una educación que pusiese el acento en los rasgos individuales? Eso 

contravendría, aparentemente, todas sus intenciones. En la búsqueda del equilibrio 

individual-comunitario radican los esfuerzos de Read y los educadores que han 

pensado el asunto con cierta clemencia. Read retoma el asunto en el capítulo 

noveno de su libro. Allí, parece suscribir la distinción, de cuño rousseauniano, entre 

independencia y libertad. Ese capítulo versa esencialmente sobre la cuestión del 

grado de intervención que debe asumir el maestro. Es un tema de gran actualidad, 

sobre el que, según creo, no puede disputarse sin atender a la situación de hecho y 

referirse a lo que pasa efectivamente en las aulas. La educación formal de la 

                                                 
4
 En efecto, T.S. Eliot  ha sido un promotor de esta idea. 
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actualidad ha lanzado a los jóvenes estudiantes a una especie de actitud 

deflacionaria  con respecto al conocimiento. Durante mucho tiempo la tradición 

europea occidental ilustrada  confió en el magnetismo ineluctable del conocimiento, 

pero hay que admitir que las personas de todas las épocas  no han solido estudiar 

ni preparase sin haber adquirido ciertos hábitos con algún grado de penalidad. 

Cuando los estudiantes  no están habituados a esos pequeños sacrificios y no 

muestran el menor entusiasmo, el profesor se ve instado a un intervencionismo 

hiperbólico: debe elaborar los programas, escoger  la bibliografía, organizar los 

contenidos, formular las preguntas, y también responderlas. En el mejor de los 

casos, cuando algunos estudiantes piensan que los temas podrían interesarles, 

descubren que carecen de ciertos elementos necesarios para la comprensión, y los 

piden al profesor. El profesor afronta dilemas al pensar que debe retroceder en los 

programas y fiarse más de las competencias previas de los estudiantes que de sus 

propios intereses e inquietudes al elaborar el programa. No hay que ocultar el 

hecho de que, a veces, la educación formal semeja un diálogo de sordos, y los 

esporádicos momentos de insight comprensional son admirados por el profesor 

como un raro tulipán, mientras que tal vez el estudiante se vaya a su casa 

pensando que ha entendido muy poco y creyendo que sus profesores son 

ineficientes, porque barrunta  que un profesor debería ser, ante todo, alguien 

experto en el oficio de explicar.  

  En el periodo de mi primera educación, miraba el cuadro San Antonio Abad 

visitando a San Pablo Ermitaño y me preguntaba cosas. ¿Qué quería decir que era 

un ermitaño: que había ido a vivir a una ermita por propia decisión? ¿Y la persona 

que  nunca se aparta de la ermita y no recibe trato ni educación, es igualmente un 

ermitaño? ¿O sólo puede ser un ermitaño quien afirma serlo? Puede que los demás 

digan de alguien “es un ermitaño”, pero eso no basta para que lo sea. De hecho, el 

conocimiento referencial de los demás es un indicio de que ha dejado de serlo. San 

Antonio Abad hace menos ermitaño a San Pablo Ermitaño y le impide estar solo, 

dialoga con él, lo informa y lo instruye. Es lo que trata de hacer la educación cuando 

acompaña a los jóvenes e inhibe el progreso irrestricto de sus rasgos 

(presuntamente) más egoístas y elementales.  
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3. Una experiencia como educador. 

   La enseñanza de la Filosofía en las instituciones públicas está teniendo últimamente 

auge y expansión. Las nuevas líneas de filosofía en la educación pública proponen la 

recuperación de algunos ideales de la filosofía de la vida, el fomento de la creatividad 

y la expresión, y la formación de las llamadas “comunidades de indagación”, en las 

que se aspira a un tratamiento dialógico y consensuado de los problemas. 

 La preocupación por la educación debe estar entre las prioridades de los nuevos 

profesionales de las humanidades, y sus conceptos deben ser actualizados  para 

hacer frente a los ingentes cambios de la modernización cultural, y las consabidas y 

sucesivas crisis de representación que se han planteado en las artes, y se han 

transferido a las teorías literarias y a las diversas esferas del pensamiento. Esa 

modernización exige reformular y examinar de manera constante los objetivos de la 

actividad educativa y su inspiración cultural y social. Si sus patrones no pueden 

adquirirse del pasado, la responsabilidad se vuelve dramática al momento de 

reflexionar acerca de cómo deben ser construidos y conservados en el presente y el 

futuro. 

  Quisiera detentar ahora una cierta franqueza –que tiene algo de temeridad- y 

referirme a mi propia experiencia como educador, puesto que, como dije más 

arriba, creo que más allá de lo valiosas que pueden ser las teorizaciones, sabemos 

que las soluciones (soluciones siempre actuales y provisionales) a algunos 

problemas de la educación no pueden prescindir del examen (del autoexamen) en 

la experiencia concreta. En más de una ocasión, he dictado clases de filosofía a 

estudiantes del último año de educación media. Sin embargo, recuerdo de un modo 

especial a uno de los grupos que tuve a cargo. Creo que ese recuerdo reverencial 

se debe a que la experiencia con ese grupo fue particularmente exitosa, al menos, 

con respecto a mis ambiciones y criterios de aquel tiempo. Los aspectos que en su 

momento me parecían más satisfactorios en aquel ciclo eran la constante 

curiosidad de los estudiantes, su paciencia monacal para escuchar mis largas y 

enredadas explicaciones, su predisposición para reflexionar críticamente sobre los 

temas que se trataban en clase (aunque desde luego, con una inevitable carestía 

de elementos conceptuales y, basándose ante todo en el sentido común) y last but 

not least, la afabilidad del trato personal. La profesora anterior –a la que yo 
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suplantaba- les había dado unas indicaciones para que formasen grupos e hicieran 

exposiciones sobre los temas del programa, pero el primer día los eximí de esa 

tarea, y les propuse un nuevos esquema de trabajo: la primer mitad de la clase, 

exposición teórica, y la segunda, clase disputada con análisis de breves textos y 

discusión abierta.  

  La clase transcurría, por lo general, así: yo llegaba unos cinco minutos tarde, a un 

aula cómoda, pero lejana, después de caminar por largos y enormes pasillos, y me 

encontraba con los estudiantes, que aguardaban algo ansiosos y en plena 

conversación. En seguida sacaba del portafolios mis fichas de clase, especie de 

ayuda memoria  con los temas que pensaba tratar, algunas citas textuales y 

referencias; y la lista de asistencia, que completaba rápidamente, mientras se hacía 

en el curso un silencio acendrado y expectante. Entonces yo comenzaba una 

alocución siempre intensa, pero a veces no tan ordenada. La exposición estaba 

orientada por criterios problemáticos, y el planteo de los problemas y el detalle de 

los numerosos corolarios me dejaban a veces exangüe y sin aliento. Entonces 

hacíamos una pausa de diez minutos, en la que yo corría hasta el salón comedor 

para encontrarme con un ristretto del mejor café expreso que haya probado jamás. 

La segunda parte, algo más laxa y distendida, nos encontraba recapitulando 

aspectos puntuales de la exposición anterior y hallando para los temas tratados 

alguna repercusión práctica, con el incentivo de una breve lectura comentada, a 

veces con textos escritos por mí al amparo de un seudónimo. Las tres horas habían 

concluido. De vuelta a casa, mi contento y excitación se mezclaban con un 

profundo cansancio. 

  Ahora bien: al final de la cursada, yo solía proponer un ejercicio que consistía en 

que los estudiantes, anónimamente, respondieran una especie de encuesta en la 

que debían consignar tres aspectos positivos y tres negativos de la asignatura. Los 

resultados no fueron tan olímpicos como se hubiese esperado. A pesar de 

reconocer el interés de los temas estudiados y el esmero en la exposición, lo 

estudiantes criticaban, por lo general, varios aspectos: por empezar, mis atrasos y 

dilaciones y falta de eficiencia a la hora de escoger y proveerles la bibliografía, mis 

excursos largos y sibilinos que se apartaban del tema central, los prolongados 

silencios en los que me perdía a veces meditando o buscando las palabras, lo que 

los hacía distraerse del hilo de la argumentación, el no haber podido allanar lo 
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suficiente las dificultades del lenguaje filosófico, así como no haber provisto a los 

estudiantes de un programa que pudiese orientarlos mejor al momento de seguir el 

curso, y no haber dado trabajos prácticos que les hubieran facilitado la fijación de 

los contenidos. Al final del ciclo, leí en voz alta algunas de las encuestas anónimas 

y reflexionamos juntos sobre el asunto. Parecía evidente, al menos para mí, que los 

estudiantes estaban conformes con mi prestancia a la hora de conocer y dictar los 

contenidos teóricos, pero, al mismo tiempo, descontentos con respecto a varias 

cuestiones prácticas, didácticas y procedimentales en las que yo debía reconocer 

de buena fe que había dejado acerbas deudas y en cierto modo, había 

defeccionado.  

      Pensando sobre todo eso tiempo después, creí descubrir que, lejos de 

descansar muellemente en los puntos altos de mi desempeño, debía hacer una 

autocrítica todo lo extensa posible, atingente a lo que me habían indicado aquellos 

estudiantes. Una clase bastante expositiva, afín a un cierto conductismo educativo, 

puede tener resultados sólo si se cuenta de antemano con una particular 

predisposición de los estudiantes a adquirir el conocimiento. Y aún así, los remite a 

un rol demasiadamente pasivo.  Si esa predisposición está ausente, tanto peor: la 

clase marcha inevitablemente a un marasmo de aburrimiento, desatención e incluso 

hostilidad. Por lo tanto, habría que hacer lo posible para  lograr una clase 

participativa, clara y activa.   

   Mis devaneos a la hora de la bibliografía, que tenían el secreto objetivo de 

impulsar a los estudiantes a que hicieran sus propias averiguaciones y no se 

confiaran a una serie de textos standard dictados por mí, así como la renuencia a 

darles el programa detallado por escrito, pensando que eso podía delimitar y 

restringir demasiado la tarea de nuestra comunidad de indagación, les sirvió más de 

desorientación que de auxilio: parecían sentirse a bordo de un esquife en el que 

sólo el capitán (en este caso era yo) conocía la ruta y daba a los marineros 

demasiado pocos indicios, lo cual me ponía en una situación de supremacía frente 

a ellos: consecuencia contraria a mi pretensión de ser sólo un primus inter pares. 

Por lo tanto, habría que hacer lo posible para lograr una clase que les de a los 

estudiantes las orientaciones indispensables, para que sea realmente fructífera la 

tarea investigativa que deben hacer ellos mismos. Es decir, encontrar el punto justo 

de la intervención.   
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  Mi deseo de hacerles incorporar el vocabulario técnico y de ahondar en todos los 

problemas planteados a medida que se iban presentando, no había logrado el 

objetivo de entrenarlos filosóficamente, por el contrario, les había sido causa de 

agobio, de manigua y de una cierta frustración. Pensé que debía ser consciente de 

que los contenidos que estaba enseñando requerían una cierta maduración, 

compatible con un proceso de familiarización que lleva tiempo. De nada sirve la 

repetición de palabras y frases si uno no ha sido aún capaz de captar su más hondo 

sentido. Debía controlar mi ansiedad sicológica por impartir todos los conocimientos 

de una vez. Por lo tanto, habría que hacer lo posible por lograr una clase que brinde 

a los estudiantes los contenidos de una forma progresiva y reverente, y les permita 

procesarlos y problematizarlos con claridad.  

  Mi intención de hacerles conocer los autores clásicos de primera mano, y de 

aproximarlos a ciertos discursos y argumentaciones teóricas que revisten interés, si 

bien fue en alguna forma algo positivo, tuvo la contracara de ofrecerles pocos 

puntos de apoyo en el quehacer práctico. El que hubiesen podido hacer trabajos 

prácticos por su cuenta, y no siempre propuestos y controlados íntegramente por el 

profesor, los hubiese hecho sentirse más a sus anchas en el uso de la razón y 

confiados de sus propias capacidades, avalando la comunicabilidad y practicidad de 

la filosofía y de los criterios de verdad. Por lo tanto, habría que hacer lo posible por 

lograr una clase que permita a los estudiantes un adecuado desempeño práctico 

que facilite la apropiación de los conocimientos.  

 

4. Algunos apuntes teóricos.  

 Estas declaraciones de intención están bien, pero el planteo de como llevarlas a 

cabo, no será seguramente algo fácil, habida cuenta de que la actividad del 

enseñante se encuentra  a expensas de una situación objetiva siempre 

impredecible y cambiante. No obstante, quisiera apuntar algunas breves consignas 

teóricas. Una de ellas es ofrecida por Mathew Lipman, quien hace referencia a 

trascender la perspectiva de enseñar para el conocimiento:  

En los últimos años, algunos autores han propuesto conjuntos de criterios por 

lo cuales identificar el pensamiento crítico. Al mismo tiempo, ha habido un 

esfuerzo concentrado en lograr que los educadores reconozcan cuánto más 

deseable es enseñar para pensar, que enseñar simplemente para tener 
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conocimiento. En tanto presuponemos que los estudiantes ya piensan, se ha 

vuelto deseable insistir en que la educación esté orientada a la producción de 

“pensamiento de alto orden”.5 

 Este pensamiento de alto orden se supone relacionado con dos características 

primordiales del pensar: la crítica y la creatividad. Sin embargo hay autores que 

desconfían de que pueda trazarse un límite tajante entre las capacidades 

“cognitivas” y las “emocionales”. Israel Scheffler, por caso, habla de la existencia de 

emociones al servicio de la cognición” y “emociones cognitivas”. Las emociones 

cognitivas no parecen estar aun claramente definidas, pero tienen que ver con el 

catálogo de expectativas de una persona: se dan como ejemplo de emociones 

cognitivas el regocijo o la sorpresa ante algún descubrimiento que confirma o que 

contraviene nuestras ideas previas. Pero serian de particular interés para nosotros 

las llamadas “emociones al servicio de la cognición”, en particular las llamadas 

“pasiones racionales”, (“disposiciones emocionales que facilitan la investigación”) 

que involucran el apego a la verdad, la concisión y la precisión, y el afán por no 

evadirse y por lograr los objetivos teóricos propuestos.  

  Mathew Lipman ha analizado con sutileza las vinculaciones entre esas emociones 

cognitivas y la teoría del filósofo estoico Crisipo, que vinculaba a la vida emocional 

con las opiniones y los juicios verdaderos. A mi criterio, este tema podría 

remontarse a la compleja pero interesante teoría de Aristóteles acerca de la 

bouleusis o elección en la cual el razonamiento verdadero debía estar 

complementado de orexis orthé o “deseo recto”. No es mi intención ahora, sin 

embargo, seguir esas feraces líneas de investigación. Pienso que habría que 

buscar el modo de fomentar las disposiciones que han sido caracterizadas por 

Scheffler, para conseguir progresivamente un terreno en que vayan pudiendo 

fomentarse otras, verbigracia, la imaginación teórica.  

   

  Walter Kohan, en un artículo del año 2000, ha intentado una fundamentación de la 

práctica de Filosofía en la Escuela Pública en torno a un grupo de palabras: De 

todas ellas, escojo dos que me parecen esenciales: crítica y creación.  

  Kohan distingue tres sentidos de la crítica: el primero que remite a Kant, tiene que 

ver con el reconocimiento de ciertos límites de la razón. A partir de ahí, Kohan 

                                                 
5
 Lipman, M. (1997) .Cuidar como forma de pensar. En Kohan,W. y Waksman, V. (Comp.), Que 

es filosofía para niños (p.259). Buenos Aires: UBA. Oficina de Publicaciones del CBC. 
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entiende la crítica como una tarea de pensamiento que trabaja los limites y las 

fronteras de lo posible, en el ámbito de nuestro pensamiento y nuestra práctica. El 

segundo sentido, atribuido a la escuela de Frankfurt, se refiere a la función de  

impedir que los seres humanos se abandonen irreflexivamente a aquellas ideas y 

formas de conducta instituidas socialmente, o acepten por simple hábito las 

prácticas sociales dominantes.6 

  Un tercer sentido de la crítica para Kohan es el de una reconsideración ética de la 

tarea educacional. Frente a la educación que ha impartido históricamente valores 

morales dictados por una tradición, esta dimensión crítica procura mantener abierta 

la interrogación por el valor y el sentido de nuestros actos y el modo en que nos 

relacionamos con ellos.  

  La creación es fundamental en el planteo de Kohan, en la medida en que este 

autor suscribe las visiones de la filosofía como disciplina creadora de conceptos. 

Estos conceptos no son algo estático, sino una multiplicidad a ser creada, que 

remite a una historia, a un problema y un devenir de otros conceptos y que se 

mueve en un plano de inmanencia. Esta forma de pensar instala, según Kohan, la 

dimensión de lo nuevo, la irrupción de la imprevisible en el ámbito del pensar, que 

apunta a un carácter no transferible de la filosofía y supera la dicotomía entre teoría 

y práctica filosófica. El mismo autor observa que no deben exagerarse las 

características  monológicas  e instintivistas  que conducen a una soledad filosófica 

inescrutable; estas filosofías de la creación deben ser, luego, complementadas con 

una dimensión crítica y dialógica.  

 

5. Conclusiones tentativas. 

  Como ha advertido el mismo Walter Kohan, tal vez no sea la mejor opción el 

sustentar artificialmente la propia tarea implantando teorías producidas en otros 

contextos.   Sobre todo, si se tiene la posibilidad de elucidar y debatir los 

presupuestos e implicaciones de la  práctica educativa valiéndose de la teoría, pero 

imbricada continuamente con la reflexión sobre nuestra más próxima experiencia 

personal. Por eso, sólo he querido hacer algunos apuntes teóricos que pudiesen 

                                                 
6
 “Estamos sempre já dentro de alguma interpretação, e neste sentido a crítica expressa uma 

perspectiva e um interesse libertador: liberar as pessoas do peso das morais e saberes 
instituídos, para que possam exercer sua libertade de pensar e agir” (Kohan,W. (2000). 
Filosofía na Escola Pública., Petrópolis: Vozes. p. 27.) 



     Revista Litteris –   ISSN: 19837429     n. 10 – setembro  2012  - Ensino 

 

1. graduado en filosofía por la Universidad Nacional de Mar del Plata, y curso el 

doctorado en filosofía en la Universidad Nacional de Lanús (pcia de Buenos Aires- 

Argentina 

 

Revista Litteris   -Número 10 - Ano 4 

www.revistaliteris.com.br 

 

25 

servirme de herramienta para pensar mi actuación como educador, y acaso servir 

de estímulo para otros educadores que estén a su vez en la búsqueda de su propia 

evolución, y en la búsqueda de los criterios para procurarla. 

  Los autores clásicos, como Whitehead, nos alertan para que no perdamos de vista 

que siempre, en algún punto, la educación que tratamos de impartir está relatada 

con una cierta concepción del hombre, concepción problemática que puede 

observar cambios en el tiempo y las sociedades. Por otra parte, los planteos de 

Read nos han hecho considerar que la educación –y privilegiadamente la educación 

filosófica- tiene la difícil misión de formar al individuo en relación con la comunidad, 

y tratar de que esa relación sea tan virtuosa como se pueda.  

  Una autocrítica de mi desempeño como educador, centrada en el caso 

supracitado, me ha permitido postular algunas intenciones de lograr en la escuela 

pública una clase de Filosofía que fuese participativa, clara y activa, que proveyese 

a los estudiantes de las orientaciones indispensables, sin que esto conlleve una 

intervención inmoderada, que ofrezca los contenidos de una forma progresiva y 

reverente, y que permita a los estudiantes una actividad práctica conducente a fijar 

los contenidos y fiarse de su propia actividad racional.  

  A efectos de pensar en cómo podían realizarse esas metas, he apuntado algunos 

aportes del pensamiento de Lipman y de Scheffler. Columbro que el fomento de 

ciertas emociones para la cognición podría alentar en los estudiantes (y los 

profesores) el interés por los planteos filosóficos. Así, la emoción y la cognición no 

deberían deslindarse y entenderse por separado, sino que deben concurrir en la 

actividad del aprender para pensar. Al respecto, he tomado de Kohan sus 

caracterizaciones de crítica y creación.7 No creo que la crítica, los planteos 

argumentativos y dialógicos, la perspectiva racional, comunitaria y metódica, los 

criterios colectivos de la verdad, el método, así como la creación sin restricciones, 

individual, recóndita, el impulso, sean impugnables cuando se dan por separado, 

pero deberíamos concluir, a partir de lo antedicho, que la concurrencia de esas 

                                                 
7
 A propósito, véase el modo en que Lipman, con su propuesta de “pensamiento cuidante”, 

quiere evadirse de la antinomia entre crítica y creación: “Al intentar hacer hincapié en el 
pensamiento cuidante no pretendo menospreciar al pensamiento critico y al creativo…Soy 
consciente, no obstante, de que mucha gente está tan comprometida con este dualismo casi 
maniqueo del racionalismo/irracionalismo, que una reorientación hacia la razonabilidad seria 
para ellos mucho más fácil decirla que hacerla. …el papel de la emoción es tan importante, 
tanto en el pensamiento que lleva al juicio como en el pensamiento que aleja de él, que sería 
muy difícil tratar de discernir uno del otro. (Lipman, M. Ob. cit. p. 274)  
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capacidades mejora las posibilidades del individuo en comunidad: por eso, acaso, 

ese logro debería ser una idea directriz de la clase de Filosofía en la Escuela 

Pública.-  
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ASPECTOS REGIONALISTAS DO HOMEM E DA PAISAGEM DE MATO 

GROSSO E SUA TRANSMUTAÇÃO FILOSÓFICA EM MADONA DOS 

PÁRAMOS1 

Carmelita Rodrigues Gomes2 
(UFGD) 

 

RESUMO: O presente artigo faz uma leitura do romance Madona dos Páramos (1982), 

do escritor mato-grossense Ricardo Guilherme Dicke, ressaltando a dimensão da 

cartografia regionalista representada no mesmo, as quais são presentificadas por meio 

da memória imagética do escritor. Portanto, o estudo terá como objetivo, primeiro, 

rastrear temas configurados na narrativa, referentes ao homem e à natureza, que podem 

ser tidos como registros alusivos identitários mato-grossenses que a literatura 

regionalista dikeana, enquanto uma das mais expressivas da região nos dá a conhecer. E 

segundo, mostrar que as imagens, inicialmente, são transcritas conforme a realidade 

empírica, contudo, posteriormente são enfeitadas, retocadas, alcançando a condição 

filosófica. Ou seja, as imagens registradas passam por um processo de transmutação 

radical, transfigura-se, torna-se simulacro para revelar a situação de aprisionamento 

psicológico dos personagens. 

Palavras claves: Regionalismo; Cartografia; Imaginário; Mato Grosso; Dicke. 

REGIONALISTS ASPECTS OF MAN AND LANDSCAPE MATO GROSSO AND 

TRANSMUTATION PHILOSOPHICAL IN MADONNA DOS PÁRAMOS  

ABSTRACT: This article is a reading of the novel Madonna dos Páramos (1982), of 

the writer Richard William Dicke from Mato Grosso, highlighting the scale of mapping 

regionalism represented therein, as which are presents  through imagery memory of the 

writer. Therefore, the study will be aim to, first, track topics configured in the narrative, 

referring to man and nature, which may be taken as depicting identity records from 

Mato Grosso that regionalist literature from Dicke, as one of the most expressive of the 

region gives us the known. And second, the images to show that, initially, are 

transcribed according to empirical reality, however, are later trimmed, retouched, 

reaching philosophical condition. That is, the recorded images undergo a process of 

transmutation radical transforms itself becomes simulation to uncover the psychological 

state of trapping the characters. 

Key words: Regionalism; Maps; Imagery; Mato Grosso;Dicke. 

1- Algumas considerações críticas sobre o regionalismo  

                                                           
1
 O presente artigo é parte do projeto de pesquisa denominado “Madona dos Páramos: Regionalismo 

transfigurador em Ricardo Guilherme Dicke”. 
2
 Mestre em Letras pelo Programa Mestrado em Letras da Universidade Federal da Grande Dourados-MS. 

Carmelitarg2000@yahoo.com.ar. http://lattes.cnpq.br/1035239715862044.  UFGD - Rua João Rosa Goes 

Nº 1761, Vila Progresso Caixa Postal - 322 CEP: 79.825-070 Dourados – MS. 

mailto:Carmelitarg2000@yahoo.com.ar
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[...] Na América Latina o regionalismo veio para 

ficar, e ainda é possível percebê-lo nos jovens 

narradores. Isso pode ser comprovado se formos 

capazes de conceber o regionalismo como uma 

força criadora que se manifesta ao compasso do 

processo cultural que se constrói incessantemente 

na região e não como a fórmula estética restrita 

produzida nos anos de 1920 e 1930 [...] Se 

livrarmos o regionalismo de uma determinada 

formulação estética, recuperando a significação 

própria do termo, voltaremos a encontrá-lo em 

obras plenamente realizadas da nova narrativa 

(RAMA, 2001, p.137). 

O regionalismo literário tem sido um meio bastante eficaz de tornar conhecidos, 

sobretudo, os tipos, relações sociais e humanas, cultura e identidade das regiões mais 

remotas e interioranas do Brasil. Atravessou de ponta a ponta a produção literária 

brasileira, se fazendo presente desde o movimento romântico do século XVIII, no 

romance social de 1930 e se revigorando em 1945 com Guimarães Rosa e se fazendo 

presente nas produções mais recentes, mantendo-se vivo e fortalecido na 

contemporaneidade.  

Nos apontamentos de Candido, o regionalismo foi importante, como 

procedimento literário necessário para o conhecimento da realidade local, conforme se 

vê no seguinte fragmento: 

O regionalismo foi uma etapa necessária, que fez a literatura, sobretudo o 

romance e o conto, focalizar a realidade local. Algumas vezes foi 

oportunidade de boa expressão literária, embora na maioria os seus produtos 

tenham envelhecido. Mas de certo, ângulo talvez não se possa dizer que 

acabou; muitos dos que hoje o atacam, no fundo o praticam (CANDIDO, 

1989, p.158). 

 

Afrânio Coutinho, assim como Candido também versou sobre o regionalismo. 

Conforme o teórico, desde o Romantismo, com a valorização do genius loci, cresceu a 

importância do Brasil regional.  

As influências geográficas, econômicas, folclóricas, tradicionais, que 

deixaram traços marcantes e características distintas na vida, costumes, 

temperamento, maneira de ser e de sentir e trabalhar fizeram-se perceber na 

vida intelectual brasileira desde que a consciência nacional brotou para a 

independência política” (COUTINHO, 1969, p.220). 

O Crítico chega à convicção de que “a literatura se revigora sempre que fica próxima de 

suas raízes, e tanto mais quanto mais profundas estas mergulham no solo” (Ibidem, p. 223). 

Afirma, ainda, que o regionalismo é “um conjunto de retalhos que arma um todo nacional” 
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(COUTINHO, 1969, p. 222). Defende seu estudo, sobretudo, baseado nas regiões culturais, 

visto que as regiões não isolam a literatura, pelo contrário, elas contribuem, por meio de suas 

diferenças, para a homogeneidade da paisagem literária do país. 

Na contemporaneidade, o regionalismo tonifica-se devido ao projeto de modernização 

ocorrido no século XX, que tinha como intenção a homogeneização fundamentada em modelos 

internacionais. As regiões locais tiveram que buscar estratégias para se fortalecer, mostrando a 

identidade própria como, por exemplo, a heterogeneidade, sobretudo como meio de fazer com 

que a diversidade cultural fosse respeitada. De acordo com Rama (2001), “Embora pareça 

paradoxal, é verdade que a reativação do problema regionalista na América Latina foi 

consequência da modernização que começou a penetrar em zonas afastadas, imobilizadas, ou 

em decadência” (RAMA, 2001, p. 291). Para isso há que se considerarem dois índices 

fundamentais envolvendo o campo intelectual: 

[...] Um é a reação defensiva gerada nas regiões internas em relação às 

capitais ou as cidades dinâmicas do país, o que só pode ser explicado pela 

agressão a seus valores tradicionais vinda desses centros, como foi percebido 

pelos habitantes dessa região; o outro é concomitante e deriva dessa reação 

defensiva, pois não teria sido possível sem a existência de um grupo 

intelectual com consideráveis níveis de preparação, capaz de aceitar o 

deságio e opor-se a ele, começando um debate no mesmo plano (RAMA, 

2001, p.291). 

Nesse aspecto, em defesa da pluralidade das culturas regionais, os intelectuais buscaram 

estratégias para se rebelarem contra a “[...] suposta unidade da cultura modernizadora” (RAMA, 

2001, p.251).  O crítico considera as teorizações indigenistas peruanas e negristas antilhanas e o 

Primeiro Congresso Regionalista do Recife (1926), realizado por Gilberto Freyre, como 

verdadeiras “[...] forças autônomas capazes de fazer oposição à dominação homogeneizadora” 

(RAMA, 2001, p.292). 

Em áreas aparentemente submersas, destinadas a serem devoradas pelos 

processos de aculturação, surgem grupos de pesquisadores, artistas e 

escritores que reivindicam a localidade e se opõem a indiscriminada 

submissão que lhes é exigida. O protesto de José Maria Arguedas não será 

diferente do de José Lins do Rego, dentro do grupo de Recife embora seus 

produtos artísticos sejam diferentes (RAMA, 2001, p.229). 

 

Por oportuno, vale relembrar as opiniões de Achugar (2006) sobre as estratégias 

para fortalecer a literatura na América Latina, com a finalidade de subverter as 

influências da cultura globalizante europeia como referência. Conforme o teórico, a 

valorização da “[...] heterogeneidade, a diversidade e a multiplicidade seria um modo de 

resistir a essa globalização, ou a essa homogeneização” (ACHUGAR, 2006, p. 151). 

Vejamos o poder de tais procedimentos: 
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A heterogeneidade foi e é, de algum modo, uma reivindicação e uma 

característica do discurso da resistência, diante de um projeto 

homogeneizante, e está relacionado à heterogeneidade, à fragmentação 

cultural, à fragmentação da sociedade, entre outras. O discurso ou a 

teorização da resistência (ACHUGAR, 2006, p.151). 

De acordo com Eduardo Coutinho (1995), foi a nova realidade discursiva reconfigurada 

na criação literária a partir do século XX que fez a Literatura latino-americana superar “[...] a 

incômoda sensação de marginalização que vinha acompanhando há mais de três séculos devido 

à dependência herdada do processo colonial” (COUTINHO, 1995, p.621).  

Foi com a configuração dos elementos regionais que os regionalistas contribuíram para 

que a literatura na América Latina rompesse a suas próprias fronteiras, atraindo olhares 

internacionais. O projeto foi iniciado desde os regionalistas românticos do século XVIII, 

continuado pelo regionalismo de 1930 e intensificado pelo super-regionalismo.  Conforme as 

palavras de Coutinho, “[...] os autores latino-americanos de hoje sabem, como atestam os 

ensaios que escreveram a respeito de sua própria produção, que esta não se limita às fronteiras 

de seu país o continente, e que o seu raio de atuação atinge às vezes vastas dimensões” 

(COUTINHO, 1995, p.622). 

Assim, na contemporaneidade, sobretudo após a metade do século XX, o termo 

regionalismo volta a ser discutido nos meios acadêmicos. Seu conceito, que havia sofrido um 

desgaste nos últimos tempos, volta à tona e se fortalece. Os pressupostos ideológicos dos 

pensadores contemporâneos, de certa forma, contribuíram para isso. O local – a aldeia – passa a 

ser novamente revalorizado, fato que pode ser entendido como um retorno ou uma revisitação 

dos regionalismos.  

Mignolo (2003) desenvolveu uma vasta reflexão de assuntos relevantes nesse âmbito, 

abrangendo o mundo moderno e pós-colonial. Dentro desse projeto, Mignolo sugere 

desconstruir os modelos formatados para descolonizar. “[...] o pensamento limiar se situa numa 

dupla consciência, uma dupla crítica atuando no imaginário do sistema mundial 

colonial/moderno e da modernidade/colonialidade” (MIGNOLO, 2003, p.128). Seu principal 

objetivo é “[...] conectar e traçar uma genealogia do pensamento a partir das histórias locais que 

absorveram projetos globais” (Ibidem, p.82).  

Essas perspectivas contribuem [...] hoje, para pensar criticamente, os limites 

do moderno sistema mundial – a necessidade de concebê-lo como um sistema 

mundial colonial/moderno e de contar as histórias não apenas a partir do 

interior do mundo “moderno”, mas também a partir de suas fronteiras. Estas 

não são apenas contra-histórias ou histórias diferentes; são histórias 

esquecidas que trazem para o primeiro plano, ao mesmo tempo uma nova 

dimensão epistemológica: uma epistemologia a partir da margem do sistema 

colonial moderno (MIGNOLO, 2003, p.82-83). 
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Projeto semelhante é apontado por Santiago (2000). Conforme ressalta, é preciso que os 

escritores latino-americanos tenham consciência de que a dívida já foi paga e assinalem em suas 

produções “[...] sua diferença, marquem sua presença, uma presença muitas vezes de 

vanguarda” (SANTIAGO, 2000, p.16). Para o autor, falar, escrever, significa “[...] falar contra, 

escrever contra” (Ibidem, p.17). Segundo ele, é preciso descolonizar, descontaminar as 

narrativas, livrando-as das fontes e influências; ser original, evitando, dessa forma, que “[...] a 

criação dos artistas latino-americanos não sejam reduzidas à condição de parasita, obra que se 

nutre de outra sem nunca lhe acrescentar algo próprio; obra cuja vida é limitada e precária” 

(SANTIAGO, 2000, p.18).  

Todos mantêm um posicionamento crítico que engloba o local e o global. Ao sugerir 

que se fale a partir de seu locus, fica explícita a necessidade de que os conceitos de região e de 

regionalismo sejam revistos e reconfigurados. 

Sob essa mesma perspectiva, é importante ressaltar a contribuição de Santos (2009), o 

crítico reverbera que, na atualidade, as discussões sobre o regionalismo: 

[...] ganham foro novo e repõem questões não só de revisão, mas de 

afirmação no trato das peculiaridades e das produções simbólicas ligadas a 

certa região. [...] o que faz manter ainda hoje a validação do regionalismo 

enquanto espaço de interferência na economia global da cultura (SANTOS, 

2009, p.76). 

 

Conforme Santos há, na proposta teórica do pensamento de Moreiras, grande 

semelhança com a tese defendida pelo crítico uruguaio Hugo Achugar. Em seu livro Planetas 

sem boca (2006), ele “[...] reitera e prolonga a importância da tese do lugar onde se fala” 

(SANTOS, 2009, p.77). Para Achugar, “[...] pensar a partir da América Latina é pensar a partir 

da periferia. Periferia que não qualifica um pensamento, mas o situa” (ACHUGAR, apud 

SANTOS, 2006, p.90). 

Dessa forma, no contexto do presente assunto, a postura epistemológica praticada pelo 

escritor mato-grossense Ricardo Guilherme Dicke pode ser entendida como uma revisitação às 

diferentes abordagens regionalistas. Ao pitoresco: quando descreve a paisagem amena, e 

paradisíaca; ao problemático: quando faz denúncias sociais – por meio de seu imaginário 

presentifica a história da colonização de Mato Grosso, ressaltando a opressão do poder; ao 

super-regionalista: quando eleva toda narrativa à categoria simbólica e alegórica, atingindo os 

problemas do mundo e a alma universal; ao regionalismo autêntico: quando nomeia nomes de 

árvores, plantas, rios, montanhas; ao contemporâneo: quando é do “contra”, quando subverte a 

tradição, quando dá voz à margem, quando emancipa a mulher, o negro e assim sucessivamente. 

Portanto, são produções como Madona dos Páramos que fazem o regionalismo ser inserido 

novamente no campo literário contemporâneo, fazendo avultarem análises sobre o tema nos 
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meios acadêmicos. Em pleno final de século XX e início do século XXI, o assunto que foi, em 

algum momento, sinônimo de subdesenvolvimento e atraso, ressurge e se tonifica em inúmeras 

manifestações. 

2- Aspectos regionais em Madona dos Páramos 

Por meio de seu imaginário temático regionalista, explorado e configurado em Madona dos 

Páramos, Dicke presentifica imagens e situações que podem ser tidos como registros 

representativos da região de Mato Grosso. 

Para subsidiar essa discussão, serão retomadas algumas passagens de Madona 

dos Páramos, envolvendo temas identitários da região, que atestam Dicke como um 

autêntico regionalista – como aquele que reescreve, em sua ficção, o imaginário que 

perpassou pelo pensamento histórico, social, antropológico, econômico, e/ou lendário 

daquele espaço geográfico. 

O estudo será amparado, nas conjunturas sobre o regionalismo cunhado por 

Coutinho: Para o crítico, uma obra de arte autenticamente regionalista não só deve ser 

localizada numa região, como também a substância configurada em sua imanência deve 

ser retirada desse local real. Tal substância decorre, primeiramente, “do fundo natural – 

clima, topografia, flora, fauna, etc. – como elementos que afetam a vida humana na 

região; e em segundo lugar, das maneiras peculiares da sociedade humana estabelecida 

naquela região e que a fizeram distinta de qualquer outra” (COUTINHO, 1969, p. 220). 

Para tal, considerei como pressupostos de literatura regionalista aquela que 

subtrai para sua “[...] matéria e a sua substância na própria realidade físico-cultural da 

região, ainda que para transcendê-la” (ALMEIDA, 1981, p.159). 

Em Madona dos Páramos, a paisagem do Centro-oeste brasileiro é um dos 

protagonistas. No romance, o cerrado, em suas múltiplas formações, é soberano 

enquanto cenário; de certo modo, se entrelaçando ao enredo. No livro, o leitor 

acompanha a história de criminosos que, fugitivos de uma prisão em Cuiabá, se 

embrenham na direção oeste, mato adentro. Ao mesmo tempo, fugindo da captura e 

procurando um refúgio utópico, eles, mais e mais, se perdem próximos à fronteira do 

Brasil e da Bolívia. Nesse périplo extenso, de mais de 400 páginas, a paisagem do 

cerrado brasileiro avulta. 
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Aos poucos, o urbano cede espaço ao rural e em seguida à floresta. De 

mansinho, a cidade e sua periferia cedem espaço a um terreno, semidesnatado, com rala 

vegetação e casa nenhuma. Mais à frente, o cerrado começa a se insinuar:  

 
[...] Em vermelho a terra a se perder de vista, baixa, sempre baixa e igual, as 

casas há muito tinham se acabado, e [também] os quintais com suas sombras 

de árvores copadas. [...] cançançães e lixeiras, cupinzeiros negros e amarelos 

de longe em longe, quando em quando uma mancha mais forte de sangue de 

bromélia e broto de ananás do mato a romper no ralo da trançaria do chão, 

verde suja, esturricada (MP, 1982, p.12). 

[...] O chiar estralejante das cigarras do verão (MP, p.12). 

[...] Lamúrios de jacutingas e patativas esparsas, vez em quando uma seriema 

de longas e finas pernas cor-de-rosa, com a plumagem branca-amarela, a 

assuntar, a cismar, emergindo no bamburrio, os olhinhos vivos e fixos, os 

guampinhos afiliados à feição de lira espreitando a paisagem, calangos 

enormes passeando sua preguiça no chão requeimado (MP, p.14). 

Assim, a seguir, veremos vários relatos que registram temas característicos da 

região, como a Serra dos Martírios, o garimpo, a maleita; as águas do pantanal e a seca 

como representação das alternâncias entre as duas estações do ano; a violência; o 

erotismo; a identidade forjada, o clima quente e abafado, o silêncio e a melancolia e 

outros... Temas que fazem com que a produção ficcional dickeana seja análoga à 

história da vertente regionalista brasileira que tinha como principal característica a 

identidade local. 

A principal motivação dos personagens do romance Madona dos Páramos, ao 

fugir da cadeia de Cuiabá e adentrar o sertão de Mato Grosso, é encontrar a Figueira-

Mãe. A Serra dos Martírios é tida por eles como a principal referência para se chegar ao 

tão sonhado lugar. 

 
A Figueira-Mãe está rodeados de bambuais e mangueira espessas, e muralhas 

de espinhos e mais espinhos inultrapassáveis, nos confins da serra dos 

Martírios, lá onde chegou também o célebre coronel Fawecett, que continua 

lá vivo, apesar de pensarem que morreu comido pelos índios, nos refundos do 

tuiaiá, para nem de longe chegar nunca jamais as notícias do mundo lá dos 

homens e se dizia que ali fora cidade imperial dos Incas antigamente, mas 

quem iria saber com certeza, o certo é que lá havia estranhas pirâmides que 

se elevavam às nuvens e labirintos junto a lagos e montanhas cercando tudo 

nos horizontes (MP, 1982, p. 150). 

 

De acordo com a historiografia mato-grossense, a Serra dos Martírios faz parte 

do universo lendário que compõe o pensamento mítico daquele espaço, e estaria 

próxima da Serra do Roncador, ambas situadas no meio da floresta do Estado, 

abrangendo desde o município da Barra do Garças até a Serra do Cachimbo, no estado 
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do Pará. A Serra dos Martírios, de acordo com a lenda, seria um lugar paradisíaco e 

fantástico, com uma lagoa de água muito limpa com poderes exotéricos de cura, onde 

habitavam seres sobrenaturais evoluídos. O lugar era muito procurado por seguidores de 

seitas místicas, que a associavam ao martírio de Cristo, devido ao seu relevo íngreme e 

acidentado, cheio de altos e baixos. 

Conforme informações registradas pela História, os bandeirantes se encafuavam 

no meio do sertão de Mato Grosso rumo ao norte, passando por misteriosas paragens 

serranas, em busca da Serra dos Martírios. A serra desconhecida tinha como 

configuração o seguinte topônimo: “Nos pedernais de cristais que no meio dela se 

emparedam até o alto, tinha por obra da natureza umas semelhanças de coroa, lança e 

cravos da paixão de Cristo, por essa razão apelidaram o nome da Serra de Martírios” 

(FILHO, 1969, p. 162). 

Antonio Pires de Campos, um dos desbravadores, esteve em frente da famosa 

colina, ocasião em que colheu pedras de “[...] feitio curioso e destinou-as a seus 

parentes litorâneos, que se encarregaram de espalhar as informações” (FILHO, 1969, p. 

162). A fama aurífera do lugar atraiu muitos curiosos para a tão cobiçada região: 

E, então, espalhou-se a notícia da opulência aurífera observada ao pé da serra 

dos martírios pelos devassadores, que não lhe apreciaram a valia na ocasião. 

Inúmeras tentativas repetir-se-iam, a intervalos, com os mesmos propósitos 

de atingir a região onde estiveram Antonio Pires e Bartolomeu Bueno quando 

iniciaram a rude vida sertanistas. Porém, nunca encontraram (FILHO, 1969, 

p.162). 

 

De acordo com o historiador, a serra existia, sem dúvida, mas a fabulosa riqueza 

ainda se mantém oculta. 

É interessante registrar aqui a preocupação do romancista Dicke, sob a 

perspectiva regionalista, em acentuar fatos históricos observados no ambiente retratado, 

presentificando sugestivamente, acontecimentos envolvendo o homem daquele espaço 

geográfico. Os personagens do romance, assim como as bandeiras, procuraram o lugar 

incessantemente, mas não o encontraram. 

Outra questão incorporada no tecido narrativo referente ao espaço regional de 

Mato Grosso é o percurso realizado pelos personagens em busca da tal Serra dos 

Martírios. Os personagens do presente romance, assim como os desbravadores – as 

bandeiras – também têm o rio Jauru como caminho a ser seguido. Logo nas primeiras 

páginas, um dos anseios dos foragidos é encontrar o mencionado rio, e logo que o 



      Revista Litteris –   ISSN: 19837429     n. 10 – SETEMBRO  2012  -  Linguagens 

  
 

Revista Litteris   -Número 10 - Ano 4 

www.revistaliteris.com.br 

367 

encontram, seguem seu transcurso. E como os bandeirantes, também adentram o sertão 

de Mato Grosso e seguem rumo ao norte. “Resolveram ir por essa margem mesmo do 

rio... É prosseguir nesse mesmo trote que Deus manda, no picadeiro do bom cavalinho. 

(...) Como se em todo caso não tivessem muita pressa, acompanhando o encompridar da 

mata em restinga, rumores de vento e folhas, rumo ao norte” (MP, p. 37). 

O garimpo, que constitui a identidade característica da região, também aparece 

materializado, de forma indireta, no romance em questão, visto que, durante a 

caminhada, às vezes os fugitivos se deparam com imagens impressionantes de enormes 

crateras abertas no meio da floresta. O solo exposto e a paisagem alterada aludem que, 

naquela área, a natureza tinha sido vítima da intensa atividade de garimpagem – prática 

econômica muito comum naquele espaço geográfico. Os rastros da destruição e 

degradação do solo e das matas ciliares ficam explícitos no seguinte trecho: 

Pegou a lanternazinha, acendeu-a, entrou na mata sozinho, andou um pouco 

até que encontrou – um buraco de garimpagem antiga, que vira antes, 

cercados de grandes montões de pedras redondas e brancas, [...] parece mina 

antiga de garimpo ainda dos tempos dos escravos e dos ingleses (MP, p.113). 

 

 Outro fator regional registrado no romance em questão é a maleita, doença 

endêmica em zona de floresta de clima tropical, muito comum em Mato Grosso, 

principalmente nos anos 1980. Um dos foragidos, Garci, queixava-se frequentemente, 

de mal estar, sentia às vezes frio, às vezes calor. A febre era constante e provocava 

dores no corpo, delírios e convulsões. Tinha sorte de suas crises serem curtas, diferentes 

daquelas maleitas “[...] crônicas que dão delírios de semanas e semanas de febreirão 

acostumados ver nos caboclos que não se tratam vindas dos garimpos e dos seringais” 

(MP, p.37). Abaixo segue um diálogo entre José Gomes e Garci (vítima da maleita). 

- Como vai a maleita? 

- Ainda estou fraco, sinto ainda uns puxões, mas se esperar sarar não saro 

nunca, prefiro sarar em cima do cavalo (MP, p. 40).  

 

Garci faz uma retrospectiva. Pela sua memória, presentifica um acontecimento 

triste envolvendo um dos membros mais importantes de sua família, que morrera vítima 

da maleita. Seu pai era retirante da Bahia. Ao chegar em Mato Grosso, para onde havia 

ido à procura de um lugar decente onde viver e deixar seus ossos, contraiu uma terrível 

maleita e morreu em pouco tempo.  

Dicke, como um bom representante de seu locus de enunciação, não deixou de 

registrar aspectos relativos ao pantanal, sobretudo a seca e as águas como ênfase 



      Revista Litteris –   ISSN: 19837429     n. 10 – SETEMBRO  2012  -  Linguagens 

  
 

Revista Litteris   -Número 10 - Ano 4 

www.revistaliteris.com.br 

368 

identitárias de Mato Grosso.  Inúmeras páginas em Madona dos Páramos são dedicadas 

à descrição fisionômica da natureza pantaneira e suas particularidades, especialmente a 

alternância entre as duas estações do ano: a seca e chuva, que são questões particulares e 

complexas envolvendo grande parte das terras mato-grossenses, como observado nos 

exemplos seguintes. 

O calor, o solo seco e a vegetação acinzentada e ressequida: 

 
Não chovia naquele lugar e tudo era tênue, parecia que se ia romper e 

desfazer a casca de alguma revelação primordial como um ovo sagrado [...]. 

O dia foi se encompridando. Léguas passavam no ar parado e quente. [...] O 

sol calcinava. [...] A terra vermelha e seca e sem rastros por mais que se ande 

dentro dela, a não ser os da minha montaria que a sombra da noite engole 

apaga e a luz do dia torna a marcar, o deserto sobgrave com seu silêncio 

ardente e como que consumido chamas, abafado (MP, p.20).  

[...] Vão passando agora por ressecos adustos, pontilhados de cupinzeiros 

negros e amarelos, à luz do sol do meio dia sem anteparos, daqui a pouco 

aparecerão os pedregais do Cerejo com seus matacões avultados e 

desordenados, sem ventos e sem caminho, onde zanzam almas de viajantes 

assassinados e perdidos (MP, p.53). 

 

E o seu contrário, muita chuva, tempestades, enchentes:  

 
[...] Sob a luz dos relâmpagos se vão, os trovões tossindo roucamente nas 

cavernas do céu, nas recâmeras do horizonte (p.209). [...] A chuva caia e 

molhava lavando tudo. O rumoroso horizonte crescia de todos os lados, vinha 

por todas as partes cercando tudo, seu cerco sempre completo, mas 

impressentido, o rumor subia em todas as direções do tuaiá infinito. Do 

cavalo vinham os estremeções dos seus cascos, meio estral os ocos, de 

encontro ao chão, duros, sobre os buracos e as pedras, a oquidade da água 

varrendo as rochas, nascendo limos e lamas, os sulcos abertos pelas patas 

(MP, p.234) 

 

 Existe uma característica particular no solo do pantanal, mesmo após longo 

período de seca, assim que caem as primeiras chuvas elas são velozmente absorvidas 

pelo solo ressequido, fazendo com que as plantas se recuperem revestindo-se da cor 

verde novamente. O solo umedece de imediato e em poucos dias de chuva a terra fica 

encharcada. Consequentemente, o solo torna-se incapaz de sugar a demanda de líquido 

recebido, isso faz com que as águas transbordem dos rios para lagos e destes para 

possas formando cursos cujas ramificações migram sobre a superfície transformando o 

solo em grandes riachos. 

O fato é configurado no exemplo seguinte, retirado de Madona dos Páramos. 

Houve um momento em que, devido às inundações da chuva, era impossível seguir 

viagem. Contudo, como os bandidos estavam fugindo da polícia, não tiveram outra 
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opção – tiveram que atravessar os riachos que apareciam em seus caminhos. Como no 

exemplo a seguir: 

Urutu mete os peitos, atravessa o riachol, o cavalo sujicando, equilibrando as 

patas nos fundos, em pé, até aflorar do outro lado, arrostando paus e pedras 

boiantes. Vão passando, seguindo, acompanhando. No meio da travessia, um 

grito agudo, é o que se ouve. Foi a moça? , não, que esta vem acompanhada, 

segura nos braços, pelos arreios de Bebiano Flor. Foi a mula com os 

mantimentos que se foi a rolar nas águas revoltas, dentro das massas de breu 

e barro escuro, enquanto Garci saltando de sua montaria, busca ir no seu 

encalço, nadando braços e pernas. Desembalde, porque não encontra naquele 

negror entulhado de troncos e galhadas rodopiantes a boiar perigosamente de 

cambulhada, a mula vai rodando de pernas para cima, se afogando, aos 

trambolhões na roda viva dos redemoinhos (MP, p.207). 

 

Mas os personagens do romance, enquanto representação do homem de Mato 

Grosso, supostamente habituado a essas constantes adversidades naturais tratou logo de 

buscar meios para sobreviver. Desta forma, providenciaram estratégias para não serem 

tragados pelas águas furiosas das inundações. Vejamos no enxerto citada a seguir, que a 

solução encontrada demonstra experiências coerentes à habitante do pantanal: 

Urutu teve uma ideia: desatou um rolo de corda a que cada um segura, todo o 

grupo, cada qual com sua mão, para que ninguém se perca dentro do oceano. 

[...] agora, com o apoio da corda, iam seguros, no chão escorregoso, sob um 

estranho céu a ascender-se e apagar-se (MP, p.210). 

 

O início do romance Madona dos Páramos, o sertão é aberto, o caminho é 

transitável; a natureza é exuberante e amiga. A paisagem é visualmente abundante, um 

lugar paradisíaco, um oásis. Há muita claridade, muito sol, brisa refrescante. O chão é 

livre e de fácil travessia. Contudo, de repente a natureza passa por um processo de 

metamorfose. A natureza se arma, se torna áspera e compacta. Devido as fortes chuvas, 

o dia se metamorfoseia em noite, e a escuridão prevalece. O caminho se torna 

intransitável, labiríntico, lamacento cheio de buracos e pedras. Ou seja, a natureza 

amiga é substituída por outra violenta e enreda o homem. 

A chuva se enfurece, mastiga ecos, [...] o céu tem focinhos que ruminam em 

turbilhões incansáveis, a escuridão sem beira e sem lados se abre a goela sem 

fronteira (MP, p. 210, grifos meus). 

Logo, a claridão configurada no início do romance, bem como o solo de fácil 

travessia e em seguida o seu contrário, chuva, escuridão, solo lamacento e com muitos 

desníveis, revelando as mudanças drásticas na paisagem, podem ser uma alusão 

representativa fisionômica local, como o tempo da estiagem e o tempo da chuva. 

Conforme Filho “[...] o viajante curioso ao perlustrar à mesma zona, em épocas 
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diferentes, quando a alagação atinge o seu apogeu, ou no rigor da seca, estranhará a 

transformação completa no cenário” (FILHO, 1969, p. 27).  

O estranhamento dos personagens do romance foi tão intenso que são 

deformados negativamente, consequência dos obstáculos encontrados durante a 

travessia. No início do romance, os personagens são fortes e telúricos. São descritos 

ressaltando virilidade e valentia: Urutu possui, por exemplo, “dois metros e meio de 

altura”, é comparado ao “mogno e cedro preto” e “pesado ferro duro”; também José 

Gomes tem o “corpo nervudo”, “peitaça trombuda como pedra”, “músculo pronto para o 

arrocho”, “nervos de jaguar”. Da mesma forma Canguçu possui braços musculosos, 

peito largo, enfim, todos são descritos como se construídos com granito e pedras, de tão 

fortes. No entanto, essa aparência inicial passa por um processo de metamorfose, visto 

que o homem, mediante o enredamento da natureza, é diminuído e deformado, passando 

a ser esqueletos ambulantes.  

Existem inúmeros outros exemplos que fazem jus à literatura regionalista de 

Dicke, como identidade regional. Como a violência, muito presente no romance que 

mostra o homem em estado natural, distante da civilização, agindo como bicho, sem 

convenção, tomando a lei nas próprias mãos. E também o erotismo, presente em todos 

seus romances, mostrando a moça do mato se entregando sexualmente, sem pudor, e 

muitas vezes nem sequer respeitando espaços públicos. 

 Sobre a violência como identidade regional de Mato Grosso, sublinho a opinião 

de Miguel, que também versou sobre o assunto. Em sua tese, intitulada O imaginário 

mato-grossense nos romances de Ricardo Guilherme Dicke (2007), a crítica defende a 

ideia de que a violência é fruto do processo migratório acontecido no estado de Mato 

Grosso, a partir do século XIX, consequência da expansão capitalista, das propagandas 

de minas de ouro e diamantes e “[...] distribuição de terras baratas muitas vezes 

gratuitas” que acabaram atraindo para aquele espaço geográfico denominado sertão uma 

quantidade muito grande de “[...] aventureiros e forasteiros, jagunços, pistoleiros de 

origens diversas, de dentro e de fora do Brasil”. Os espaços vazios e sem controle foram 

ocupados por “[...] migrantes e homens solitários, de índoles distintas, às terras sem 

controle de Mato Grosso”. (MIGUEL, 2007, p.96). 

 Com uma população possuindo tais características, uma das marcas que ficou 

registrada na identidade regional de Mato Grosso, conforme a crítica foi a contravenção:  
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Traço característico na história mato-grossense que foi acentuado por fatores 

específicos como a imensidão do terreno, a falta de controle e ordem pelo 

poder administrativo estatal, que deixava a região sem polícia, sem barreiras 

fiscais, sem leis e sem donos, o que gerou uma herança estrutural de 

violência expressa na brutalização das relações humanas. A vida rude é 

agudizada desde a fronteira internacional até o interior do estado, tendo sido 

agravada pela Guerra do Paraguai (1864-1870) e pelas rivalidades entre 

grupos dominantes na disputa pela propriedade da terra e pelo poder político. 

Ainda no século XIX, bandidos, desertores da guerra, foragidos e pistoleiros 

de toda sorte adentraram os sertões de Mato Grosso e se tornaram parte 

constituidora da sua população (MIGUEL, 2007, p.97). 

 

Miguel afirma que, para sobreviver nesse espaço, o homem tinha que ser forte 

valente e até violento, visto que a lei que prevalecia, mesmo ainda no século XX, era a 

arma de fogo. Conforme ela, o fato é narrado de “modo lendário e mítico, com feições 

épicas” em que o banditismo ganha cores de heroísmo. “Dessa forma, o perfil do 

homem de Mato Grosso se define pela coragem e pela valentia – características estas 

externalizadas nos atos de violência. O homem de Mato Grosso passa a ser referenciado 

como valente e autônomo nos atos de justiça própria” (MIGUEL, 2007, p. 97). 

Tanto os comportamentos primários e selvagens dos personagens em Madona 

dos Páramos como as características de suas descrições físicas são análogas à opinião 

de Miguel. Por meio do exemplo seguinte, posso inferir, com segurança, que os 

personagens no romance representam a identidade histórica social e cultural do homem 

local. Um desses ícones é Urutu – negro sarado, caburé de raça cuiabana. Urutu é 

enorme, possui dois metros e meio de altura, considerado o terror do sertão. Na 

descrição abaixo, percebi que o aspecto físico de Urutu é comparado às características 

da natureza selvagem local: 

[...] tem uns pelegos no peito que mais parecem lombeiras em labaredas de 

cavalo. E os braços de músculos rebentando-se na farda que se lhe assenta 

curta e apertadíssima, mostrando uns pulsos como duas toras e uns ombros 

como barrancos de pedra. A volta da cintura, em dúzias, sabres, punhais, e 

revólveres, um museu o homenzarrão. Um berrante lenço de seda escarlate 

preso por um anel que lhe ensanguenta a peitama. Tem mesmo um 

esbranquiçado de cruz desenhado no cento da testa, que nem urutu peba. E 

um vozeirão que mais parece parte de céu em dias de trovoada (MP, p. 41, 

grifos meus). 

 

 Nesse sentido, o processo de construção imaginária do personagem, incluindo as 

características acima grifadas, pode ser uma paráfrase da identidade do homem naquele 

espaço. O elemento épico evidenciado nas características que remetem a um ser forte e 

valente mescla com o homem selvagem e violento, que era tão animal quanto o cavalo, 

tão forte quanto à tora e os barrancos de pedra, tão primitivo quanto o tatu peba e tão 
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venenoso quanto à urutu cruzeiro. Ou seja, ele está tão articulado com aquele espaço 

geográfico, o “sertão”, que obtém características análogas a ele, imbricando-se e 

fundindo-se com os animais e a natureza local – homem forte e valente, porém, 

primitivo, selvagem, vingativo e insensível: “Quem não sabe o que é o ódio não sabe o 

que é o homem e o que é a vida. Quem não sabe o que é o ódio não conhece o prazer da 

vingança não sabe o que é o prazer dos deuses” (MP, p. 276). 

Mas também há outro fator interessante observado na ficção dikeana, que são 

características do povo europeu como parte integrante da identidade exterior dos 

personagens: alguns são brancos, de olhos claros.  Para entender o fato, justifico a ideia 

na esteira do pensamento de Galetti, conforme cita Cocco, que discorre sobre “a 

identidade cultural forjada” em Mato Grosso, consequência de dois eventos acontecidos 

naquele espaço que visavam “[...] a continuidade do processo de colonização: [...] a 

marcha para o oeste implantado por Getúlio Vargas e o Plano de Integração Nacional 

implementado durante a ditadura militar” (GALETTI apud COCCO, 2006, p. 91). 

Conforme a pesquisadora, o projeto do governo atraiu muitas pessoas para a região, 

dentre elas, muitos descentes, migrantes de outros países que já viviam no Brasil: 

A partir dessas duas iniciativas governamentais, foram atraídas centenas de 

colonos especialmente da região sul do Brasil, na sua maioria descendente de 

imigrantes italianos e alemães, donos de pequenas propriedades agrícolas ou 

integrantes de assentamentos de sem-terras. Incentivados pelo mito do 

eldorado, esses migrantes, mais tarde, modificaram a paisagem geográfica e 

demográfica do estado e, novas disputas políticas, assim como novas 

configurações indentitárias se processam (GALETTI apud COCCO, 2006, 

p.93). 

 

 Conforme a crítica, devido às características da nova população que se instalou 

naquele espaço geográfico, apareceu uma nova versão da identidade mato-grossense. O 

espaço passou a ser habitado por “loiros de sobrenome difícil de pronunciar” 

(GALETTI apud COCCO, 2006, p. 92).  

A referida versão identitária aparece configurada no romance regionalista de 

Dicke em vários episódios. Dentre muitos, cito um retirado do romance Caieira 1978.  

Esse doutor coisa nenhuma doutor em desgraça dos outros, doutor em 

maldição, esse James Filler, sei lá o nome dele, nome do Cão, só pode ser, 

que aqui, gente desta terra, ninguém tem nome assim, esse doutor de fel e 

sangue nos roubou toda essa terra que e ele diz que é dele, e todo mundo fica 

com medo dele só porque é americano (CAIEIRA, 1978, p. 30). 

 

Em Madona dos Páramos, também fica explicita a configuração da nova versão 

identitária representada através das características físicas dos personagens – a maioria é 
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branca de olhos e cabelos claros. O elemento híbrido e a migração também são 

ressaltados, pois ambos possuem origens diversas. 

Melânio Cajabi possui características típicas de Alemão – “caboclo grande, 

branco rosado tirante para o sarará, cabelos que saem do chapéu de feltro, em tufos 

grenhosos e vermelhos” (MP, 1982, p. 85). O personagem é alter ego do próprio Dicke, 

que possui identidade híbrida, pois na realidade é filho de pai imigrante alemão e mãe 

mato-grossense.  

Caveira – branco de olhos azuis, veio de Minas Gerais (MP, p. 42). 

Chico Inglaterra – corado, meio gorducho, barba avermelhada e rala, olhos azuis 

(MP, p. 42). 

Reverbero que o silêncio muito presente em toda a narrativa, também faz parte 

da identidade regional de Mato Grosso. O Silêncio nasce do húmus da terra e da mata 

desértica sobe pelos troncos dos arvoredos, migra pelos galhos, folhas e através dos 

cipós alcança o homem. Assim, aos poucos, o silêncio que sai das “[...] árvores folhuda 

flutuava no ar” (MP, p.151), e, sorrateiramente, penetrava na alma do homem, 

contaminando e cercando seus pensamentos. 

O silêncio da selva parada (tido aqui como uma característica real do sertão) se 

transfunde na melancolia e solidão dos homens. A esse respeito trago as palavras de 

Mesquita escritas no ensaio intitulado “O Sentido da Literatura mato-grossense” (1939), 

no qual justifica que a doce tristeza e melancolia que estão impregnadas nas letras, tanto 

ficcionais como de observação mato-grossense, fazem parte do momento histórico de 

conquista que envolveu esse povo nos tempos heroicos de luta e conquista: 

Ao lado da bravura, a melancolia. Elas como que se integram se fundem, se 

amalgamam, para formar o substrato psíquico do mato-grossense de hoje. É 

por isso, uma feição peculiar, típica, inconfundível das nossas letras. Toda a 

obra mato-grossense, seja de ficção ou observação, se impregna viva e 

profundamente dessa doce tristeza, feita de amargura e conformação, que 

parece constituir o pigmento de nossa espiritualidade. (MESQUITA, 1939, 

p.9).  

 

Conforme o autor, a melancolia e a tristeza são heranças do tempo de seus avós, 

tempo em que as viagens no sertão imenso eram realizadas abrangendo vários meses, 

sempre sobre os passos lentos das tropas. O romancista Aranha, conforme cita 

Mesquita, também versou sobre o espírito melancólico que pesa e permanece sobre 

aquele povo, infiltrando e caracterizando a forma de pensar com uma “[...] sensibilidade 
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implacável, que engrandece e deforma as cousas, que exalta e deprime o espírito” 

(ARANHA apud MESQUITA, 1939, p.9). 

Para defender uma ideia mais detalhada sobre este fato real que inspirara os 

escritores, sobretudo os poetas e os romancistas daquela terra, Mesquita assinala que 

eles não eram dionisíacos, visto que a “[...] sua musa foge às expansões ruidosas, e ama, 

antes, a penumbra discreta dos interiores velados, cheios dessa tonalidade outoniça e 

crepuscular” (MESQUITA, 1939. p. 9). Dessa maneira, conforme a assertiva desse 

crítico, a produção ficcional de Mato Grosso está impregnada dessas características, 

pois seus produtores, assim como a população de um modo geral, sentem na pele “[...] a 

mágoa de seu insulamento e do abandono a que foram relegados” (MESQUITA, 1939, 

p. 12).  

O silêncio e a melancolia dos personagens estão atrelados ao subsolo daquele 

espaço geográfico: 

É certo que o coração e o espírito da nossa gente cultivam literariamente a 

dor, não essa dor artificial e piegas, atitude para simples efeito e sem 

sinceridade, mas aquela que se entranha fundo e vivo no próprio subsolo do 

ser, dor atávica, que nasce do nosso húmus vital, “melancolia que fecunda o 

homem de letras dessa terra, aquele que, recebeu dos fados essa 

predestinação gloriosa e amarga” (MESQUITA, 1939, p.12). 

 

O romance Madona dos Páramos está impregnado dessa tristeza profunda e 

dessa melancolia, que brotam do húmus da terra, da vegetação, da selva. Dessa maneira, 

o tema, que também faz parte da estrutura do presente romance, se mostra não como 

algo estático, mas sim muito expressivo, pois é colhido da realidade local e se torna 

revelador dessa realidade e, ao mesmo tempo, revela a situação nostálgica e a amargura 

que perpassam na alma dos personagens. O silêncio entre os 12 cavaleiros cavalgando 

no sertão de Mato Grosso era tão profunda que eram capazes de ouvir o som provocado 

pelas pedras quando se chocavam contra os cascos dos cavalos. “Terra enorme, soleada 

e triste, mundo sem fim, que mundo grande, até onde ira”? (MP, p. 14). 

Porém, por outro lado, defendo a tese de que Dicke não se limita apenas à configuração 

dessas peculiaridades locais, transcendendo-as. Para tal, procuro legitimar minha hipótese, 

buscando fundamentá-la em críticos que também compartilham da mesma opinião, como 

Pólvora (1982) e Miguel (2009). 

 Para Pólvora, Dicke apresenta-se como o autêntico regionalista quando mostra, 

em seus romances, situações típicas acontecidas na região de Mato Grosso, como “a 

terra sendo ocupada irregularmente, e de que forma a modernização súbita de uma 
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sociedade política e culturalmente imatura, em vez do desenvolvimento pausado e 

normal, cria conflitos” (PÓLVORA, 1982, p. 6). 

Pólvora define Dicke como um ser em perfeita sintonia com o seu meio. Está 

integrado ao seu espaço e conhece bem a geografia que o cerca, por isso: 

[...] não hesita em descrever, em comparar, em minudenciar. Em vez de dizer 

“planta” ele dá o nome da planta, das árvores. Os bichos são chamados por 

seus nomes verdadeiros, exatos. Frio e calor, asperezas e amenidades, todas 

as sensações resultantes da terra e da ambiência entra no corpo do romance 

(PÓLVORA, 1982, p. 6). 

 

Não só aparecem configurados nas suas narrativas os mais variados tipos de 

gente, como a formação étnica e o povoamento mato-grossense, mas e, sobretudo, as 

imagens do sertão quente e abafado, as queimadas a todo o momento são atualizadas em 

cada página por meio das constantes evocações: 

[...] Aquele morno bochorno abafado, os ares desses grandes sertões desertos 

e parados traziam no vento comburidos olores de queimadas alastrando-se 

nas roças e nos campos além dos rios das Pacas e do rio Aguassu, nos 

cerrados sem fim, para dentro de casa juntamente com um cheiro adocicado 

de flores que ela não distinguia bem. Seriam os lírios, àquela hora, ressecar-

se ao sol do jardinzinho pegado à parede, ou vinham das sensitivas dorme-

dormes que atapetavam as beirados do pomar. Talvez os melões-do-mato, 

apodrecendo lá na orelha do rio, ou os maracujás orlando em cacheados as 

taipas do quintalão, no escuro das sombras dos mangueirais (CAIEIRA, 1978, 

p. 53). 

 

 Contudo, de acordo com Pólvora, Dicke, com o romance Madona dos Páramos, 

“[...] transcende o universo mato-grossense e brasileiro, têm as suas mourarias. Arranha 

mistérios fenícios e gregos, judaicos e egípcios. É a danação dos desterrados, sobre os 

quais pesa a sombra de Deus – um Deus vingativo, o Jeová das velhas escrituras” 

(PÓLVORA, 1982, p. 6). 

Miguel (2009) sustenta que Dicke ultrapassa o território regional de Mato 

Grosso. Ele não se encaixa na “concepção restrita” e depreciativa em que o termo foi 

empregado em vários outros contextos. 

O autor consegue conectar, pelo caminho do universalismo dos esquemas e 

dos arquétipos, no plano semântico, realidades regionais distintas, de tempos 

remotos. Em sua narrativa, os limites da região, do sertão mato-grossense, se 

perdem como dado local, ou melhor, são transladados para a imensidão do 

mundo, adquirindo facetas universais e integradas na concepção do 

imaginário universalizante. Também o homem deixa de ser o jagunço, o 

forasteiro, típico de Mato Grosso, para se conformar nos moldes gerais e 

comuns de todo ser da humanidade, da coletividade sem fronteiras 

(MIGUEL, 2005, p.89). 
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Em Madona dos Páramos o sol, a chuva, enfim, a natureza e seu clima 

meteorológico, com os aspectos identitários de Mato Grosso, como espaço regional, se 

transfigura, atingindo funções filosóficas e espirituais na imaginação dickeana. Abaixo, 

segue um exemplo da natureza retirado do livro História da Literatura em Mato Grosso 

(1969), descrito por um historiador. A passagem atesta a veracidade dos fenômenos da 

chuva torrencial e também das ventanias tempestuosas acontecidas naquela região.  

A temperatura cai em minutos e, minutos depois, os tufões sacodem 

violentamente a terra. Fulguram relâmpagos, estrugem trovoadas no céu já de 

todo nublado e um aguaceiro torrencial desce logo sobre aquelas vastas 

superfícies, apagando, numa inundação única. [...] É um assalto subitâneo. O 

cataclismo irrompe arrebatada na espiral vibrante de um ciclone. 

Descolmam-se as casas: dobram-se rangendo e partem-se, estalando, os 

carandás seculares; ilham-se os morros; alagam-se os plainos (FILHO, 1969, 

p.39). 

 

Cumpre observar que os aspectos evidenciados na visão do historiador são 

semelhantes aos configurados em Madona dos Páramos, que Dicke, por meio de sua 

vivência naquele espaço geográfico, e por ser conhecedor daquele mundo exterior, 

como um escritor dotado de fantasia, reorganiza e reconfigura em seu romance. São 

quase a mesma coisa, mas não exatamente iguais, porque tais fenômenos são 

reordenados e rearticulados conforme sua intenção poética e filosófica, como se nota no 

trecho seguinte: 

A chuva torrencial em mil calhas despenhando-se do céu, as árvores que 

caem feridas, fulminadas pelos raios, em baques imensos que se transformam 

em ecos clangorosos que nunca acabem de terminar, a lama em poças e 

lagunas, o escorregar das selas dos cavalos, o chafurdar no pântano viscoso e 

aderente em que se transformou o chão que se contrai e lateja e se volta em 

formigações magnéticas, o ar ardente e eletrizado, o desapoio geral da 

flutuação como giroscópios loucos, a vacilação de sob o peso enorme de 

alguma espécie de sono dormente que os abraça de todos os lados, que vai se 

descarregando impiedosos, a cegueira rubra, a febre negra, o firmamento 

verde, a fome corroente dos vestígios dos dias e das noites, o abandono, a 

injustiça, perdidos e sós, a morte como um anjo feroz, protegem-nos. 

Destravazado o mundo das águas com peixes de fogo, o céu, a dança dos 

chicotes coruscantes, o silêncio escuro como no interior dos cupinzeiros onde 

os labirintos das térmitas se trançam em mil bordados e arabescos, e os azuis 

e violáceos em corisco chibatando e lanhando sem piedade o corpo da 

natureza. Os homens, ardem-se-lhes as entranhas e os olhos engolem tripas e 

línguas, têm saudades dos próprios ossos (MP, p. 205). 
 

Podemos perceber que as imagens acima registradas passam por um processo de 

transfiguração. Inicialmente são transcritos de acordo com a realidade empírica e 

posteriormente são enfeitados, retocados e, por último, atingem condição filosófica.  
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O início do fragmento acima, comparado com a visão do historiador, sugere ser 

uma transferência do real, mas logo em seguida passa a ser unívoca – polivalente – no 

sentido de não possibilitar o discernimento entre o que é real e o que invenção – 

característica essencial da poética. Mais para o final fica claro a extensão do mundo 

exterior para o interior do ser, em que o mundo objetivo imbrica com o subjetivo, 

encaminhando atreladamente para uma só fusão. Nesse emaranhado de adjetivos que se 

entrecruzam e se entrelaçam, aparecem às palavras “Céu”, “Anjo”, “morte” e o 

acréscimo de “chibata”, “chicote”. A natureza descrita com tais características aos 

poucos penetra dentro dos seres, sugerindo ser um mero pretexto utilizado como recurso 

para prenunciar o juízo final – a punição pelos crimes praticados, o inferno, a cegueira, 

o apagamento, o aniquilamento, a condenação, as crises existenciais...  

É curioso observar como o elemento da natureza local não é só cenário no 

romance. A chuva, por exemplo, é altamente expressiva. Primeiro, é mostrada evocando 

a realidade das cheias do pantanal; posteriormente, na imaginação do escritor, vai 

progressivamente adquirindo outras funcionalidades, dentre elas a dramática. A chuva 

deixa de ser somente representação local quando penetra na alma e na mente dos 

personagens umedecendo-as. Em algum momento, as águas impregnadas em seus 

interiores começam a esvaírem-se por meio das lágrimas que, repentinamente, brotam 

dos olhos dos personagens, ao serem atacados por choros que mais pareceriam coros 

melodiosos de seus sofrimentos.   

[...] Através dos molhados olhos vê a moça sem nome que chora, olha um a 

um, os companheiros e tem um leve suspiro, guarda sua leve vergonha: todos 

choram? Houve pacto geral? A cerimônia da Necessidade, lágrimas para o 

infinito... Seus olhos embaciados só veem outros olhos embaciados em redor, 

só olhos flutuando, as pupilas abrasando-se no sal do pranto (MP, 1982, p. 

183-4). 

A chuva, nesse caso, está subordinada à vontade do escritor que a transforma, 

em algumas vezes, em pretexto para tornar visível a degradação dos personagens e 

também para mostrar a fatalidade trágica a que estavam relegados. Note-se, ainda, no 

último trecho apresentado, como muitas passagens confirmam a antecipação do homem 

na morte, com base nas marcas assinaladas como “[...] o abandono, a injustiça, perdidos 

e sós, a morte como um anjo feroz”. Percebe-se que o fragmento inicia-se com imagens 

de uma forte chuva que, imediatamente, estabelece ligação com o homem, servindo na 

verdade como pressuposto da revelação a que estavam sujeitos. 
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O autor continua selecionando motivos fornecidos pela realidade exterior e 

transformando-os conforme sua intenção artística criativa. Num primeiro momento, 

mostra esses elementos tais quais observados no real empírico e, em seguida, 

amalgama-os com o ficcional mesclando-os simultaneamente. Como neste exemplo: 

Vai minguando a ardência do sol e vão chegando e vão chegando. [...] Na 

cerração verde-escura, pela estreita picada, avançam, nos ouvidos o som das 

pisadas se apagando, ficando apenas um eco abafado de poeira que cai no 

trilho natural, sombreado, por entre arcos de cipós e ramos e recurvados e 

lianas trançando rendados, os dédalos, a catedral. Como que se afogam sob 

o murmúrio surdo de abóbadas e abóbadas multiplicantes, zimbórios 

espessos, arcobotantes e vitrais suspensos, troncos pujantes, cúpulas 

luminosas e pênseis, redomas que se vão sucedendo e propagando, e as ondas 

orquestrais dos corações vegetais que pulsam, de perfumes que se associam, 

de despertares de ressacas mugidoras, de despenhadouros e cataratas e 

proximidades de abismos e montanhas submersas, e o canto dos pássaros 

súbito crescendo e decrescendo a medida que vão se adentrado e tubos de 

órgãos que são impulsionados e coros que se erguem, todo o reino inchando 

para o céu  (MP, p. 107, grifos meus). 

Na descrição acima, o autor começa mostrando a imagem do sertão ao entardecer. Aos 

poucos, há a introdução de vários elementos que se alternam, se misturam e se interceptam, 

tornando a descrição um mosaico. As descrições iniciais de elementos do sertão transcendem 

para a descrição de uma catedral, por meio das lianas e cipós que se entrecruzam, formando uma 

espécie de renda, que mais parecem vitrais de igrejas suspensos e brilhantes. A cobertura feita 

pelos folhedos das árvores é vista como cúpula luminosa, por causa do brilho – efeito da 

escuridão provocada pelo amontoamento das árvores que recebem, ao entardecer, algumas 

faíscas dos raios do sol, que interpenetram entre os ramos e as folhas dos arvoredos. 

Esse labirinto provocado pelo emaranhado de árvores, cipós, vitrais, igreja, sol, escuro, 

que mais parece um espetáculo cromático de luzes e sombras, vai aos poucos se tornando um 

redemoinho dentro dos homens – ora são os ecos ocos do som das pedras que os perseguem, ora 

é a imagem da natureza que transfunde em igreja, em céu. Convém retificar que em descrições 

como essas é que vemos o invisível (estado interno) tornar-se visível. Dessa forma, algumas 

perguntas surgem: por que os elementos da natureza eram combinados de tal forma que se 

parecessem com céu? Por que catedral? Será que a consciência dos crimes cometidos e a certeza 

do castigo os perseguiam, fazendo-os enxergarem as imagens da natureza dessa forma? Estavam 

tendo devaneios? Delírios? A natureza descrita dessa forma sugere uma transfiguração dos 

próprios sentimentos daqueles homens vagando sem rumo certo no meio do sertão, é um pré-

anuncio de seu final trágico. Lukács, sobre o herói trágico e sua relação com a natureza exterior, 

explicita: “[...] o herói trágico não conhece nenhuma realidade que lhe seja alheia; tudo o que é 
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exterior torna-se lhe ocasião de um destino pré-determinado e feito a sua medida” (LUKÁCS, 

2000, p. 101). 

Considerações finais 

Percebe-se que, no romance Madona dos Páramos, os temas primeiros são 

tirados das raízes da terra; é dali que emerge a matéria para o tecido narrativo dickeano. 

No entanto, essa matéria prima, aos poucos, vai sendo despotencializada, vai lentamente 

passando por um processo de transmutação radical, e em seu lugar são suplantados 

problemas da existência. Por exemplo: as pedras do garimpo aos poucos se transladam 

em estado da alma; assim também é a chuva, que lentamente penetra no interior do 

homem, deixando sua alma úmida. O mesmo acontece com as trevas, com o silêncio... 

Porém, para chegar a essa síntese, faz-se necessário estar atento para os traçados muitas 

vezes tênues e emblemáticos relacionados às imagens da natureza, as quais são 

perpassadas por meandros, típicos do labirinto, possibilitando antagônicas conclusões.   

Portanto, os personagens do romance são seres enredados por um duplo círculo: um 

interior e outro exterior. Essa situação justifica-se pela própria condição de assassinos e 

foragidos da cadeia. Porém, mesmo estando em um lugar livre, presumível sem cercas e sem 

limites, continuam se sentindo aprisionados, e os elementos da natureza contribuem para 

enredá-los ainda mais, porque eles próprios, devido à condição psicológica que os oprimem, 

enxergam tudo ao redor como um círculo asfixiante. 
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REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM: MECANISMOS DE HIBRIDISMO nas 
poéticas de Sérgio Sant’Anna e João Gilberto Noll 

                                                                                             

Maria Isaura Rodrigues Pinto (FFP-UERJ)
1
 

  
 

Uma fita, outra fita, mais outra... Não nos agrada a primeira? 

Passemos a segunda. Não nos serve a segunda? Para deante então!     

                                                                           João do Rio  

 

 Ainda que diferenças sejam estabelecidas, há nas produções de Sérgio Sant’Anna e 

João Gilberto Noll a perspectiva comum de simular, no espaço lúdico da linguagem, 

identidades com materiais dados a priori, oferecendo ao leitor-espectador, como resultado 

do exercício escritural, a reciclagem de mensagens já veiculadas, mesmo que (é bom que se 

volte a frisar), nesse jogo, cada escritura agilize uma organização própria do espaço que 

ocupa, de acordo com os objetivos que acolhe. As poéticas desses dois autores insistem na 

impureza, nos diálogos energizantes com variadas linguagens, discursos e gêneros. O 

interesse desta pesquisa, levando em conta pontos de aproximação e de afastamento entre 

as escrituras de Sant’Anna e Noll, se concentra no exame de modos de exercer a serialidade 

que frequentam a cena narrativa contemporânea.  

 Em ambos os casos, a análise do sistema textual pode ser encaminhada a partir da 

noção de bricolagem, apresentada por Lévi-Strauss em O pensamento selvagem. Como na 

prática do bricoleur, o discurso romanesco é fruto da atividade de selecionar e reutilizar 

componentes heteróclitos. Fundamentalmente, apresenta-se, nessas escrituras, uma 
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concepção de objeto artístico resultante de recodificações transformadoras que implicam a 

mistura de recortes discursivos de procedências variadas. Os elementos capturados têm uma 

vigência relativa, móvel, podendo ser permutados ou tomar novas configurações, o que 

revela o caráter provisório do confisco. 

 Nos textos de Sant’Anna, os materiais apropriados do repositório da memória das 

práticas culturais são utilizados na exploração de diferentes  possibilidades narrativas, 

recebendo um acabamento depurado. Atualizados de múltiplas maneiras, funcionam como 

importantes peças de um sofisticado jogo de linguagem que passa, dupla e dubiamente, pela 

ótica da paródia e do pastiche. 

 Fredric  Jameson, no artigo “Pós-modernidade sociedade de consumo”, ao atentar 

para a prática intertextual na contemporaneidade, explica que o modus- operandi do texto 

pós-moderno é o pastiche — substituto do expediente da paródia, traço marcante do gesto 

intertextual da estética modernista. Segundo o crítico, a época atual é um tempo de 

revisitas, de retorno a formas já consagradas. Esse impulso retrô surge como alternativa de 

produção textual diante do esgotamento dos estilos idiossincráticos: num mundo em que a 

inovação estilística já não é possível, tudo o que restou é imitar estilos mortos, falar 

através de máscaras e com as vozes dos estilos do museu imaginário  (JAMESON, 1994, 

p.19). 

 Jameson caracteriza, no estudo citado, os “fenômenos verbais” do pastiche e da 

paródia, estabelecendo entre eles similitudes e contrastes: 

                O pastiche é, como a paródia, a imitação de um estilo singular ou exclusivo,  a 

utilização de uma máscara estilística, uma fala em língua morta: mas a prática 

desse mimetismo é neutra, sem as motivações ocultas da paródia, sem o 

impulso satírico, sem a graça, sem aquele sentimento ainda latente de que 

existe uma norma, em comparação com a qual aquilo que está sendo imitado é, 

sobretudo, cômico. O pastiche é paródia lacunar, paródia que perdeu seu 

senso de humor (...) (JAMESON, 1994, p.18).   
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 O que se observa é que, em Sant’Anna, o processo de construção não submete os 

padrões discursivos selecionados a um tratamento agressivo de  ruptura crítica, embora não 

deixe de reelaborá-los ironicamente/comicamente, de modo a transgredir, redimensionar 

suas convenções e imprimir ao texto novas direções significantes. Em Amazona, por 

exemplo, o tom galhofeiro, assumido pela narrativa, mina, pela via da ironia, do humor 

(sem propriamente  inverter) o diálogo do texto com o gênero policial que é, por seu turno, 

revisitado a partir da técnica da novela em folhetim. Na passagem a seguir, observa-se que 

o clima sério e tenso apropriado ao tema do assassinato é afrouxado por uma situação 

cômica: 

 O tom do investigador deixou de ser paternal, embora ainda levemente 

brincalhão: 

 “Sai já daí senão a senhorita vai se sujar.” 

 Ela saiu (a estagiária de Comunicação). Mas antes de sair já tinha  visto 

aquilo que, no dia seguinte, toda cidade ficou sabendo através de uma 

manchete que, diga-se bem da justiça, se deveu ao estilo lapidar de José 

Eustáquio: O PRESUNTO TINHA OLHOS AZUIS. 

 Ficou ele tão feliz com a sua frase que, além de selecioná-la para manchete da 

primeira página, relegando a segundo plano a nudez da Amazona, ainda teve a 

condescendência de filosofar para a estagiária: “Já vi de tudo por aqui: mãe 

que esfaqueou o filho no próprio ventre; filho de industrial que seqüestrou a si 

mesmo e pediu à família o resgate; mendigo que pediu para ser preso sem ter 

cometido crime nenhum. Mas preto de olhos azuis, essa não; essa é demais” 

(SANT’ANNA, 1986, p. 183). 

 

 As soluções de jogo, que a escritura mantém com as formas padronizadas,  

promovem a convivência tensa de múltiplos gêneros. Essa ambivalência faz parte da 

própria estrutura aberta da narrativa que não se submete a nenhum esquema unificador. Daí 

resulta uma tática de logro, em que nada é sério e tudo é, simultaneamente, afirmado e 

negado. Os padrões apropriados são máscaras superpostas, baralhadas por jogos de 

paradoxos e ambigüidades constantemente renovados. A montagem e desmontagem dos 
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gêneros funcionam como princípios lúdicos diluidores do tom paródico da escritura, que 

acabam por colocá-la a meio caminho do pastiche. 

 Produzida a partir do final da década de 60, período de transição entre o declínio das 

vanguardas e o delineamento das posturas estéticas do pós-moderno, a ficção de Sant’Anna 

surge carregada de indicadores que revelam a intenção de sintonia com as novas tendências 

estético-culturais de seu tempo.  Isso fica evidente, por exemplo, na reflexão feita pelo 

narrador de O concerto de João Gilberto no Rio de Janeiro, caso se considere sua fala 

numa perspectiva metalingüística: 

Em 1978 dei no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro um curso sobre 

ficção a partir dos anos 60 e durante este curso foram valorizados 

principalmente os livros que não só discutiam a sociedade brasileira nas 

décadas de 60 e 70, incluindo os traumas políticos, como também colocavam 

em questão o próprio narrar disso tudo. Livros passíveis de mais de uma 

leitura, como se diz por aí. E nessa lista foram incluídos A festa, do Ivan 

Ângelo; o Galvez, do Márcio ; o Zero, do Loyola; o conto “Intestino Grosso”, 

do Ruben Fonseca, etc. Não porque fossem livros melhor escritos do que os 

outros, mas porque traziam esta postura que me parecia adequada à época. 

Uma época que questionou a narrativa. Não incluí a mim próprio por falsa 

modéstia (SANT’ANNA, 1997, p. 309, 310). 

 

 Analisando pressupostos teóricos de Andreas Huyssen, Sérgio Rouanet diz que as 

décadas de 60/70 correspondem à primeira fase pós-moderna que  

(...) coincidiu com o apogeu da new left, da contracultura, do movimento 

pacifista. Foi um pós-moderno anárquico, vanguardista, e que portanto  não 

representou uma ruptura com o modernismo ou vanguardismo em si, mas com 

o alto modernismo, institucionalizado, aceito nas universidades, transformado 

em cultura oficial, em símbolo de status do establishment liberal-conservador. 

Essa vanguarda pós-moderna tinha um curioso entusiasmo pelas novas 

tecnologias (...) (ROUANET, l986, p. 39).  

 

 Com efeito, por volta dos anos 60, uma nova sensibilidade coletiva, moldada ao 

contato com os grandes meios de comunicação de massa (cinema, rádio, televisão, jornais, 

revistas, cartazes, discos, fitas gravadas, história em quadrinhos, fotonovelas etc.)  emerge 

num cenário em que recortes de imagens e de informações invadem o cotidiano, fazendo 
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com que a idéia de fronteira seja  amplamente superada. Isso provoca mudanças no 

domínio estético: se antes vigorava a estratégia de ruptura com o passado, a partir daí, são a 

incorporação e o imbricamento as novas linhas de força. Elidindo divisas 

institucionalizadas, as diversas manifestações artísticas optam pela multiplicidade de 

estilos, pela amálgama de técnicas, reivindicando um caráter heterogêneo e multidisciplinar 

para a arte. Pintura, música, teatro, cinema e poesia se freqüentam na cena aberta do texto 

literário que perde assim a aristocrática unicidade. Por outro lado, já não se exige a velha 

nobreza dos materiais que passam a compor a escritura. Entre o luxo e o “lixo”  oscila a 

ficção, afeita a uma intertextualidade carnavalesca, delirante, luxuriante. 

 Ao alterar os seus modos de estruturação, a literatura contemporânea se reporta a 

modos de estruturação da indústria cultural, integrando em seu próprio código, elementos 

de outros códigos. Nesse caso, observam-se, nos textos, muitos fenômenos conexos à 

comunicação de massa, frutos de uma relação comunicativa entre literatura e mídia, que se 

efetua quando a escritura, abandonando uma postura elitista, toma o padrão industrial como 

fonte de trocas intertextuais. 

 Inscrita nesse novo contexto, a linguagem que aflora da narrativa de Sant’Anna é 

alguma coisa lúdica e experimental. Nela, o desejo de busca da forma nova é mantido, 

mesmo que tenha se tornado menos evidente nas últimas produções, como, em geral, diz a 

crítica e confirma o próprio autor: (...) eu não gosto de me repetir. Minha idéia é a cada 

livro partir para uma outra coisa (...) Penso que eu continuo a experimentar, mas de um 

modo não tão visível (SANT’ANNA apud COUTO, 1997, p.11).  

 A narrativa segue, portanto, quanto a esse aspecto, uma. orientação vanguardista, 

embora por seu aceno ao passado, por suas relações de jogo com a cultura de massa, por 
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sua assumida natureza híbrida frature os parâmetros que sustentavam o pensamento 

modernista. 

 O texto evoca ironicamente as complexidades de alta cultura, numa perspectiva que 

inclui conexões com a cultura de massa. Mesmo mantendo o apuro formal, típico da prosa 

modernista, impõe a ele mecanismos capazes de fazê-lo interagir com as técnicas 

industriais. A narrativa opera o estreitamento entre construções populares e cultas, promove 

zonas de  contato entre os padrões formais oferecidos pela mídia e antigas convenções 

artísticas. 

 Por agilizar uma mistura indecidível e provocadora de procedimentos, a escritura se 

situa entre duas posições — a que diz respeito às vanguardas modernistas e a que diz 

respeito à estética pós-moderna. Sem eliminar tensões, tende para os dois lados, 

deflagrando, pelo atrito entre ambas, uma terceira posição que não é nenhuma das duas e é 

as duas ao mesmo tempo. Dessa forma, paradoxalmente, não deixa de transparecer nessa 

produção um desejo de engendramento do traço individual, mesmo que a par do 

reconhecimento de que isso é, de certa forma, impossível. Essa condição paradoxal do fazer 

romanesco está metaforicamente expressa no discurso do personagem Ralfo, na seguinte 

passagem: Nada mais resta por descobrir sobre a Terra. Todos os caminhos já cruzados 

por milhares de navegantes  (SANT’ANNA, 1975, p.13). 

 Considerando, como diz Ralfo, que realizar uma “viagem” inédita já não é mais 

possível, resta adotar como procedimento de ordem tática o refazer viagens alheias, isto é, o 

transcodificar vestígios e materiais de outras “viagens”, tornando-os objetos de 

remanejamentos, de reinscrições. É o que propõe o próprio Ralfo: 

Imaginar, por exemplo, uma viagem ficcional, partindo do Brasil, para 

descobrir Portugal. Caravelas, índios, missionários, guerreiros e um escrivão. 

Expedição civilizatória ao velho mundo. Ralfo, o escrivão, narrando ao ditador 
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pátrio as paisagens exóticas e costumes estranhos desse velho mundo 

(SANT’ANNA, 1975, p. 29). 

 

 Como  bem evidencia a fala do personagem aludido, a rede de articulações que 

funda a via  intertextual não é nada linear, inclui anacronismos, retornos, inversões, 

colagens diversas, cruzamentos de linguagens, expedientes que, em muitos casos, 

deságuam na inovação. Nesse caso, é na maneira de trabalhar o revisitado, de trapacear 

com o instituído, que o individual de forma bastante ambígua começa a se mostrar. 

Agilizando constantes paradoxos, a escritura brinca, irreverente, com a noção de 

autenticidade. Assim, na narrativa de Sant’Anna, de modo ambivalente, a “originalidade” 

(se assim se pode chamar), deslocada, residiria antes na audácia e no fascínio com que o 

texto se constrói como simulacro, com que opera a mixagem dos discursos apropriados, de 

maneira a viabilizar esteticamente o confisco e a inserção de componentes do repertório de 

massa na prosa literária. De todas as mestiçagens textuais engenhosamente urdidas para se 

produzir o efeito mix, a sensação que se experimenta é a de que a exibição da versatilidade 

de recursos conduz a um certo grau de subjetividade, embora uma multiplicidade de vozes 

se manifeste por seu intermédio. O texto é, ao mesmo tempo, evidência de solapamento e 

prova  de resistência da experiência autêntica, original, face à ambiência da comunicação 

de massa, podendo ser visto, sob certo ângulo, como preservação crítica da individualidade, 

num contexto cultural que se caracteriza pela exclusão crescente do traço pessoal da própria 

produção. 

 A idéia de prazer está disseminada em quase todos os textos do autor. Em algumas 

produções essa presença é exacerbada. Em Amazona, como observa Sônia Salomão Khéde, 

o sexo é a tônica do romance, numa espécie de volúpia pela desrepressão (KHÉDE,1975, 

p.11). Num aceno irônico ao movimento da contracultura, a narrativa tende a identificar a 
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revolução liberadora no plano sexual com as que se dão no plano político e social. Dionísia 

efetua uma rápida travessia da condição de simples dona-de-casa provinciana à condição de 

mulher politizada e símbolo sexual. Esse processo de transformação passa pela erótica 

exposição do corpo: ela aceita posar para o olhar apaixonado de um fotógrafo, que a torna 

tema de um ensaio fotográfico numa revista de nus de circulação nacional. A escritura 

recorre ao corpo como critério de identidade da personagem: são as pulsões do corpo que 

acabam por promover seu movimento de ascensão: 

Ele era o homem. Mas como se prescindível — ou como o verdadeiro artista — 

não se fazia presente: era apenas pressentido na expressão  do rosto e dos 

olhos, a centelha, daquela mulher, fotografada do  umbigo para cima se 

desnecessário explicitá-la além  do que ali estava explícito: nos lábios 

semicerrados deixando entrever a pontinha dos dentes: nos olhos revirados 

para dentro e ao mesmo tempo fixos no homem e refletindo-o; na contração 

dos músculos do rosto levemente  jogado para trás. Uma expressão no entanto 

indizível e qualquer  palavra como ricto ou esgar se faria inútil diante de tal 

imagem. 

Esta imagem que, coroando o ensaio fotográfico e amoroso de Jean — e sob a 

qual se inscreveu apenas a palavra AMAZONA — estava  pregada, no mês 

seguinte, em todas as milhares de bancas do país como capa da revista 

Flagrante (...)  (SANT’ANNA, 1986, p. 51). 

 

 

O procedimento do fotógrafo francês de flagrar Dionísia no momento mesmo do 

orgasmo pressupõe que a simulação do real pela linguagem fotográfica é mais importante 

para ele do que a própria realidade. A passagem mostra que na sociedade contemporânea o 

sexo faz parte da paisagem cotidiana. Banalizado, perdeu a profundidade, a densidade. 

Reduzindo-se à perfomance corporal, ele já não envolve nenhum drama, nenhum conflito, 

nenhum sentimento estável, nada além da superficialidade da imagem por si. O que vale no 

jogo da sedução é o visual, a figuração. 

 A personagem Dionísia, adquirindo a dimensão de metáfora do texto, funciona 

como elemento que possibilita a erotização do próprio corpo da escritura. O texto apresenta 
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dados que permitem ler o percurso da heroína como uma representação alegórica da 

escritura, enquanto corpo erótico: 

Aproxima-se o autor. Segurando delicadamente uma das pernas de Dionísia e 

depois a outra, ele faz com que a calcinha azul suba até os seus joelhos. Assim, 

nessa posição, o sexo da Amazonas se entreabre ligeiramente. É tomado o 

autor pelo desejo de deitá-la na cama, possui-la. Mas isso o conduziria — e à 

sua narrativa — a um climax prematuro. Ao contrário, deve o autor 

permanecer ereto, o seu desejo sempre aceso  (SANT’ANNA, 1986, p. 227). 

 

 As imagens que falam das pulsões do corpo atendem a propósitos diversos nas 

escrituras de Sant’Anna e Noll. Em Sant’Anna, há um intenso jogo erótico de cunho 

transgressor e anárquico que metaforicamente aponta, através da exploração exacerbada e 

irônica de múltiplos mecanismos, com os quais se representa a sexualidade, para os novos 

rumos da literatura na era da comunicação de massa; em Noll, diferente do que ocorre em 

Sant’Anna, o modo como a sexualidade é captada pela linguagem não investe abertamente 

as imagens configuradoras do sexo de uma função metalingüística, embora    autorize 

leituras nessa linha. O que se anuncia no campo temático da   sexualidade  é, com efeito, 

um sentido de vazio, de carência, de falta de afetividade. Também há um descarte do 

voyeurismo masculino (tão presente no texto de Sant’Anna). Em geral, a paixão e o desejo 

se dissipam para dar lugar à indiferença, à solidão, à apatia. No entanto, no romance A fúria 

do corpo, a narrativa, diferente das demais, pela sua tendência para o exagero,  para o 

transbordamento, põe em foco a ânsia, o atordoamento, a exasperação e a angústia de um 

sujeito sem ideais, sem projetos, que tenta desesperadamente, através da volúpia, de uma 

sexualidade em grau máximo, manter os fiapos que lhe restam de subjetividade: 

(...) lembro que estamos na rua, ela responde com os olhos na expressão de 

gula, me entrego aos dentes e à língua e à boca de Afrodite sorvendo meus 

mamilos, sinto um prazer quase irreal de tão entregue aos caprichos de 

Afrodite, ela me morde os mamilos como se mamasse na pedra, peço que se 

controle um pouco senão começa a me incomodar aquela afoiteza toda, ela não 

ouve, me domina, me dobra, me conquista até quase minha extinção, meus 
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mamilos latejam como se quisessem expulsar a tumescência, sei que vou gozar, 

sinto o trajeto de fluxo, explode a porra molhando minha calça já tão suja, 

reconheço em  mim o homem que eu quis ser, sou dela, de Afrodite, eu vim para 

gozar e gozo gozo e gozo à tona de um dia qualquer, de uma rua qualquer que 

talvez seja no Leme, Afrodite é linda na sua pequena  glória, Afrodite minha. 

Ruge vento inesperado. Chuva  (NOLL, 1989, p. 234, 235). 

 

 Na ficção de Noll, o sexo não toma, como ocorre freqüentemente em Sant’Anna, as 

formas do desejo, da paixão, do erótico, do desafio e tampouco é experiência de natureza 

breve e fulgurante. O que o texto de Noll em vários momentos encena é até mesmo a 

“deserotização” do corpo, a “dessexualização” do sujeito: 

Durante minha estada em Boston eu e Ada só fazemos sexo com as mãos. Eu a 

masturbo. Ela me masturba. Quase nunca as masturbações  coincidem. É 

difícil os esforços  manipuladores de cada um virem juntos. Geralmente sou eu 

a acionar a primeira mão masturbatória. Depois, quando ela me masturba, já 

não quer saber de nada mais além de dormir. Já vi Ada bocejando enquanto 

socava meu pau  (NOLL, 1985, p. 48). 

 

 Nessa perspectiva, pode-se considerar que a revolução sexual teria sido sucedida 

por uma espécie de dispersão da libido, em face da ambiência urbana super- erotizada  pela 

moda, pela publicidade, pelos meios de comunicação, com mensagens apelativas, imagens 

fantasiosas e idéias de posse. Como diz Edgar Morin: 

Difundindo e espalhando o erotismo em todos os setores da vida quotidiana, a 

cultura de massa dilui o que anteriormente estava concentrado. Será que a 

permanente lamparina erótica tende a descarregar a tensão sexual? Parece 

que uma supererotização caminha lado a lado com o progresso da semifrigidez 

e da semi-impotência (MORIN, 1975, p.108). 

 

 Por outro lado, a narrativa de Noll também relaciona sexo à animalidade. É o que 

parece expressar a seguinte passagem: 

Vendo-se despida ela imediatamente se pôs de quatro sobre o imundo tapete 

verde. Eu me ajoelhei por trás. A minha missão, cobri-la fora do alcance dos 

seus olhos. Nenhum toque acima da cintura, nada que não fossem ancas 

anônimas se procurando, patéticas  (NOLL, 1989, p. 7, 8). 
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 Ratificam essa idéia os títulos de alguns livros, como Fúria do corpo, Rastros do 

verão e O quieto animal da esquina, bem como certas passagens dessas e de outras 

produções, em que a escritura se inclina para o escabroso, para o grotesco: 

Olhei para o meu sexo desproporcional, animalesco. 

A princípio tive nojo. Não conseguia me imaginar vivendo no meu corpo sem 

ser acometido por uma náusea — meio assim como se eu não pudesse suportar 

a matéria embrutecida que me constituía (NOLL, 1993, p.103).     

 

 Vê-se que o que está em jogo nos textos de Noll não é o desenvolvimento da trama, 

nem a caracterização dos personagens, mas algo como a mobilidade de um sujeito sem 

nome e sem história, “despaisado”, do qual a civilização visual extraiu a capacidade de 

intercambiar experiências, de interagir com o outro. A ficção fala da incomunicabilidade,  

num mundo sem fronteiras, “sem geografia”  (um dia qualquer, de uma rua qualquer, que 

talvez seja no Leme — diz a passagem citada  de A fúria do corpo), privado de afeto, em 

que o sexo é a expressão de um esvaziamento do humano. Essa “falta”, ou princípio 

esvaziador, fica aliás reforçada na estratégia de uso da linguagem, que investe no seu 

próprio despojamento, adotando uma forma distanciada da elaboração estilística e do 

acabamento artesanal. Esse procedimento, entendido como recurso metafórico, aponta para 

a pobreza da palavra escrita enquanto processo de comunicação (expressão utilizada por 

Silviano Santiago no estudo intitulado “O narrador pós-moderno”, 1989), na ambiência 

pós-moderna, em que imperam os simulacros visuais. 

 A escritura — ao utilizar-se do grotesco, das idéias de animalidade, de deserotização  

e de incomunicabilidade — patenteia não só o embotamento e até a anestesia afetiva, mas 

também o declínio da arte, o esvaziamento do impulso experimental e a diluição da marca 

autoral, na atualidade. No entanto, a narrativa afinada com pressupostos contemporâneos, 
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calcados nas idéias de neutralização dos discursos e desmobilização do social, apresenta 

essas questões num tom acrítico, frio, seco. Segundo Morin, na contemporaneidade: 

Não há revolta antropológica, não há Édipo ou Esfinge, nem mergulho 

vertiginoso no tufo da existência, porque tudo se desenvolve na 

horizontalidade, na superfície dos acontecimentos, reais ou imaginários, e do 

movimento  (MORIN, 1975, p. 161).  

 

 Em contrapartida, em meio a toda a configuração de processos esvaziadores da 

identidade, da sexualidade e da afetividade, emerge, na obra, uma visualidade que, 

manipulada com agudeza estética, recobre a representação do cotidiano insípido com 

réplicas de figuras tipificadas e recursos de arquivo cinematográfico, que funcionam como 

apelos à sedução, com os quais se procura preencher o sentido de vazio encenado pela 

escritura. 

 Começando a ser produzida nos anos 80, logo, em momento historicamente 

posterior ao de Sant’Anna, a escritura de Noll pertence ao período que Sérgio Rouanet 

indica como a segunda fase do pós-moderno, considerado: apático e em geral mais 

despolitizado  ( ROUANET, 1986, p.39). 

 Em relação ao expediente da bricolagem, a ficção de Noll trata da reciclagem com 

uma outra visão, não se parecendo com o modernismo, no seu desejo de experimentalismo, 

como acontece com a poética de Sant’Anna, em que a atividade de apropriação, 

engenhosamente urdida, permite tangenciar o traço da expressão individual a partir da 

mistura de uma pluralidade de discursos. A propósito, vale lembrar o que diz Jair Ferreira 

dos Santos: 

Com a geração de 80, cansada de tanta experimentação, fechada num beco 

sem saída, porque a arte se desdefiniu e não tem mais para onde ir, inicia-se o 

segundo tempo. É como se o pós-modernismo enfrentasse cara a cara a sua 

verdade: a invenção parece esgotada (SANTOS, 1991, p. 55). 
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 Trata-se de um momento em que prevalece a idéia de multiplicidade, visto  que 

ocorre uma democratização da cultura que leva a um afrouxamento da uniformidade e uma 

crescente expansão e proliferação de modelos. Diante de tais circunstâncias, desaparecem 

as condições propícias para a criação de um estilo. Em relação à questão, diz Mário 

Pedrosa: 

Não é gratuito o fato de a noção de “estilo”, ainda carregada de certa nobreza 

vir sendo pouco a pouco substituída pela noção de “styling”, criada e imposta 

pelas determinações do consumo de massa. A regra do “styling”  é a sucessão 

incessante de modelos, que se substituem uns aos outros, sem parar, e tão 

rapidamente quanto possível, com a passagem das estações  (PEDROSA, 1986, 

p. 91). 

   

 

 Em consonância com a vigência desses aspectos,  Noll leva ainda mais longe do que 

Sant’Anna o processo de solapamento da idéia de estilo, de desenraizamento da narrativa 

do solo da singularidade. A pilhagem e reciclagem dos discursos inventariados trazem a 

marca da diluição, típica dos tempos atuais: é o expediente da bricolagem patenteando a 

perda do vigor da experimentação e da peculiaridade estilística. 

 Em Noll, persiste o caráter pluridiscursivo, só que este não é ostensivamente 

exibido através de variações de modalidades enunciativas. O recurso ao arquivo cultural, 

em especial ao cinematográfico, se realiza pela via do clichê, sem rebuscamentos, já que a 

ênfase não recai na exploração de recursos inéditos, mas sim na eficiência da veiculação da 

mensagem, fato que fica claro no realce atribuído à visualidade. É pela prática da 

estetização que os materiais discursivos são remanejados.  

 Como a operação de resgate não se baseia na tática de choque entre o que está sendo 

reutilizado e o que está sendo elaborado na obra, o resultado é o recircular de uma 

pluralidade de convenções, em estado de permanente trânsito e montagem, como se fossem 

mercadorias estilísticas numa vitrine eletrônica. A arte é dirigida para o reprocessamento de 
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aquisições que são reelaboradas como convenção, na forma de espetáculo. Nos termos de 

Roberto Corrêa dos Santos: A arte, assim, será sempre a que comporta, em alta escala a 

homenagem, não a devoração: a homenagem não iguala nem sobreleva, distribui lugares, 

libera a beleza das forças que se manifestam (SANTOS, 1994, p.38).  

 Pode-se, pois, constatar, à vista do exposto, que a estratégia de bricolagem 

possibilita diferentes soluções estéticas no plano narrativo. Mas, se nas  escrituras 

apreciadas, distintos são os mecanismos aplicados no trato com a linguagem poética, 

idêntica é a via pela qual se realiza a reciclagem, ou seja, nos dois autores a prática 

escritural torna a imagem (página-tela) o suporte básico do processo de apropriação que, 

dessa forma, se realiza como espetáculo para os olhos.  
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RESUMO 

 

Este artigo tem o propósito de apresentar o tradutor no papel de leitor e 

intermediador entre culturas, de discutir, holisticamente, as implicações desse 

papel e como tudo isso se desenrola no ato tradutório. É um convite à reflexão 

e conscientização do próprio ofício do tradutor como interlocutor entre duas 

culturas no aspecto social e ideológico. 

 

Palavras-chave: interlocutor, intermediador, cultura. 

 

 

ABSTRACT 

 

This article aims to present the author in the role of a reader and intermediary 

agent between cultures, to discuss, under a holistic perspective, the 

implications of this role and how it all happens on translation act. It is an 

invitation to reflection and awareness of the own translator work between two 

cultures, both in social and ideological aspects. 
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 O papel do tradutor é definido não somente pelo conhecimento 

gramatical aprofundado da língua-fonte e da língua-alvo. É fundamental para 

esse profissional o conhecimento de linhas teóricas do processo de tradução, o 

domínio de diversas teorias do texto, do discurso, do gênero, a leitura no 

campo da linguística, entre outros pontos. O tradutor precisa desenvolver toda 

uma prática específica de linguagem capaz de transparecer, da forma mais 

honesta possível, tanto a cultura do “outro” quanto o propósito do autor da obra 

original. Não obstante, o seu ofício pede o máximo de conhecimentos 

expressivos da língua, muito mais do que o aspecto gramatical da língua de 

chegada. É de grande importância uma visão ampla e crítica para desdobrar o 

texto-alvo e estruturá-lo para um novo público. Isso exige do profissional 

conhecimento de traços distintivos entre vários tipos de leitores e também de 

texto, além da familiarização com os vários modos de expressão que 

constituem certa sociedade. De forma alguma, pode-se desprezar o 

conhecimento geral, a curiosidade intelectual e, principalmente, a atualização 

em terminologias da área atuante. Com isso, entendemos que o tradutor é um  

eterno estudante, um leitor, um especialista em textos, tanto escritos quanto 

falados.  

 Com toda a discussão entre linhas teóricas acerca da fidelidade à obra 

original, entendemos que, para a propagação do pensamento do autor da obra, 

faz-se necessário adaptar o original ao público leitor que não é o do original, 

dizer ao “outro”, de uma cultura diferente, sem alterar o texto original, aquilo 

que o autor referenciou na própria obra, apesar dessa tarefa ser possivelmente 

a mais desafiadora para o tradutor. Ademais, é necessário para esse 

profissional o conhecimento do conceito da intertextualidade, das estratégias 

de pesquisa – o que se supõe o manuseio de recursos como dicionários, 

enciclopédias, programas de tradução automática e memórias de tradução sem 

tomá-los como a verdade incontestável. Independentemente do tempo de 

experiência ou do grau de conhecimento das línguas por parte do tradutor, são 

imprescindíveis o senso de pesquisa e a capacidade de usar recursos para um 

ato tradutório eficaz.   

 Como sabemos, o ofício do tradutor é “reconstruir a situação enunciativa 

original na situação enunciativa-alvo” (Sobral, 2008), porque a língua mantém 
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uma relação indissociável com as práticas sociais dos indivíduos de uma 

determinada sociedade. Por isso, tem-se a impressão de que traduzir o estilo e 

a prática linguística de uma dada cultura é uma tarefa ineficaz. Então, mediante 

essa complexidade, Schleiermacher (2001, p. 43) apresenta dois métodos de 

tradução: “A meu ver, só existem dois. Ou o tradutor deixa o autor em paz e 

leva o leitor até ele [o autor]; ou deixa o leitor em paz e leva o autor até ele [o 

leitor]”. No primeiro caso, o tradutor leva ao leitor a compreensão da língua de 

origem por meio da adaptação; enquanto, no segundo, o tradutor objetiva levar 

ao leitor a mesma sensação e prazer pela leitura como no original, isto é, “a 

língua lhe [o leitor] é familiar, mas sempre continua estranha” (2001, p. 49).  

 O autor Berman, seguindo a mesma linha crítica de Schleiermacher, 

afirma que a tradução vista como processo de adaptação torna-se etnocêntrica 

– exalta sua própria cultura no ato tradutório – e reducionista, isto é, a 

adaptação reduz a obra ao costume da língua-alvo: “Uma tradução ruim, 

considero aquela que, à guisa da transmissibilidade, conduz a uma negação 

sistemática da estranheza da obra estrangeira” (Trevisani apud Berman, 1992, 

p. 6). Com isso, o autor menciona que o objetivo da tradução difere-se da 

estrutura ideológica de cada cultura, uma vez que cada sociedade tem sua 

própria identidade. Entretanto, Berman afirma que a tradução representa uma 

abertura, um diálogo e conclui dizendo: “Tradução representa um ‘estabelecer 

contato entre’, ou um nada” (Trevisani apud Berman, 1992, p. 4).     

Quanto ao papel do tradutor, este acaba por confundir-se com a própria 

obra, isto é, a tradução em si. Essa junção de papéis leva à invisibilidade do 

tradutor, e Berman comenta a respeito do apagamento do tradutor e faz uso do 

conceito traduttore, traditore (“tradutor, traidor”): “Daí [...] o apagamento do 

tradutor o qual procura ‘fazer de si insignificante’, ser um humilde mediador de 

obras estrangeiras, e sempre um traidor, embora se auto-retrate adepto à 

fidelidade” (Trevisani apud Berman, 1992, p. 4). Assim, percebemos que, além 

do apagamento e a traição considerados por Berman, ele aponta para a 

questão da neutralidade do tradutor que permeia um dos seguintes métodos: o 

etnocêntrico ou o ético. Entretanto, ao deparar-se com as “impossibilidades da 

tradução”, a pessoa do tradutor deve fazer escolhas que, inevitavelmente, 

interferem no texto original e causam certa mudança de sentido, conforme 

afirma Lane-Mercier (apud Esteves, 2005). Sendo assim, se formos levar em 
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consideração o universo de escolhas em meio à pragmática da língua-fonte e à 

de chegada, veremos que não se pode considerar apenas a simples decisão 

de manter-se fiel ou não a um ideal de tradução ética, assim como destacado 

por Berman.   

O papel do tradutor vai além, ele tem de portar-se como leitor, colocar-se 

na posição de autor e, assim, reproduzir o que foi dito por meio dos muitos 

sujeitos que compõem esse profissional. Como já foi dito, para traduzir, não 

basta apenas o domínio da língua estrangeira ou da cultura do país da língua-

fonte; na verdade, precisa-se de um intermediador capaz de adentrar o 

discurso da obra, construir significados e estabelecer um diálogo fluido com a 

língua-alvo. Para tanto, o tradutor precisa negociar os sentidos, ou seja, 

analisar dentre as opções lexicais, por exemplo, quais são as mais correntes, 

ou então, quais são as mais apropriadas para tal estilo de obra. É preciso 

verificar o efeito até mesmo do gênero textual, perguntar-se se na devida obra 

apresenta as características do mesmo gênero textual do país da língua-alvo.  

Para uma breve exemplificação pertinente à questão de gênero textual, 

recorreremos não a uma obra literária, mas ao estilo de tradução de uma 

certidão de casamento. Ao traduzir do inglês, a certidão apresentará uma série 

de frases, jargões que estão de acordo com a semanticidade e pragmaticidade 

do texto-fonte; sendo assim, ao traduzir para o português do Brasil, o tradutor 

deve estar atento às convenções, às formulações de enunciados e à linguagem 

específica desse dado gênero textual sob o prisma cultural brasileiro. Portanto, 

se formos traduzir da língua inglesa uma certidão de casamento, devemos 

buscar o formato, a estrutura e o léxico que compõem a realidade da língua de 

chegada, neste caso, da língua portuguesa. Vejamos como a certidão em 

língua inglesa começa, assim apresentada pela autora Pagano (2000, p. 16):  

 

 

“This is to certify that Carlos A. Vittori of Madrid and state of 
Spain, and Avelina Hernandez of Madrid and state of Spain 
were united in The Holy Estate of Matrimony […]”.  
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Uma tradução inicial, sem conscientização acerca da correspondência dos 

valores significativos e culturais da língua de chegada, seria produzida da 

seguinte forma:  

 

 

“Isto é para certificar que Carlos A. Vittori de Madri e estado da 
Espanha e Avelina Hernández de Madri e estado da Espanha 
foram unidos por mim em sagrado matrimônio [...]”.  

 

 

 Assim como a autora Pagano (2000), podemos também observar no 

fragmento traduzido algo de estranho. Essa estranheza deve-se à literalidade, 

ou seja, a mecanicidade da frase traduzida não é natural e fluente na língua 

portuguesa. Algo que podemos mencionar é a falta tanto do conhecimento da 

convenção do jargão na língua-alvo, quanto do conhecimento lexical ou 

terminológico correspondente à língua portuguesa. Destaquemos, então, a 

frase “This is to certify”; se olharmos várias certidões de casamento em língua 

inglesa, perceberemos o uso constante da mesma frase. Isso, portanto, a torna 

uma frase padrão – uma formulação que é própria a esse tipo de documento. 

Porém, ao traduzir, deve-se pesquisar textos paralelos na língua-alvo, a fim de 

verificar qual é a frase padrão. Desse modo, a tradução terá o mesmo nível de 

inteligibilidade que na língua de partida. Logo, a frase padrão para “This is to 

certify” correspondente à língua portuguesa é “Certifico que” ou “Certificamos 

que”. Além disso, a autora Pagano aponta outra questão na tradução como a 

frase a seguir: “Carlos A. Vittori de Madri e estado da Espanha e Avelina 

Hernández de Madri e estado da Espanha”. Segundo a autora, os noivos não 

são americanos; portanto, fez-se uma adaptação na própria língua inglesa do 

formulário e colocou-se em lugar do estado o país de origem. Sabendo-se 

disso, traduzir para “estado da Espanha” não apresenta uma formulação 

adequada para o português; pode-se, então, eliminar um dado não relevante e 

colocar “de Madri, Espanha”. 

Poderíamos reescrever o texto da seguinte forma: 
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“Certifico que Carlos A. Vittori, de Madri, Espanha e Avelina 
Hernández, de Madri, Espanha foram unidos por mim em 
matrimônio [...]”. 

  

 

 Como vimos, o conhecimento da língua e o uso de um bom dicionário 

não são os únicos requisitos para a tarefa do tradutor. Esse profissional, por 

sua vez, deve buscar informações em outras fontes além do dicionário. No 

caso do exemplo acima, a consulta a um texto paralelo, ou seja, um texto do 

mesmo gênero textual na língua e cultura da tradução eliminaria 

consideravelmente a problemática da correspondência de estruturação. 

Também observamos que no processo tradutório estão envolvidos múltiplos 

conhecimentos, tais como o da leitura, da interpretação, da reflexão, da 

pesquisa e da redação. Todo conhecimento prévio, linguístico e cultural e a 

busca de informações fora do texto ou em textos paralelos compõem a 

estratégia de tradução. Portanto, no ato tradutório, deve-se saber quais são as 

estratégias, como, quando e onde utilizá-las de forma adequada para uma 

tradução não truncada, conforme afirma Pagano (2000).  

 As estratégias mencionadas anteriormente não se diferem do processo 

de tradução de uma obra literária. Não se pode esquecer da “negociação de 

sentidos”, isto é, do processo de construção e reconstrução do diálogo criado 

entre o tradutor-leitor e a obra original no ato tradutório. Essa negociação não 

deve ser realizada apenas pela equivalência lexical e estrutural, é necessário 

que o sentido da mensagem seja reestruturado segundo a realidade da língua-

alvo, mas sem perder a mensagem e a essência do autor. Com isso, entra em 

cena o papel do tradutor como um intermediador entre culturas, entendendo-se 

que a prática da tradução não se restringe somente à linguagem, pois é de 

suma importância considerar o interlocutor e o contexto da cultura da língua-

fonte, bem como da língua-alvo.  

Cabe ressaltar que, no pano de fundo da tradução, há fatores culturais, 

sociais e linguísticos que influenciam a escolha dos termos. O tradutor não faz 

simplesmente a transposição de palavras de uma língua para outra, ele precisa 

refletir e interpretar os contextos linguísticos e extralinguísticos em que a 

palavra, a expressão se inserem e estudar as possibilidades para a 

incorporação da forma e do significado textual na língua-alvo. Vemos, portanto, 
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que o tradutor não é um mero substituidor de palavras, é um interlocutor, 

conforme afirma Sobral (2008), “a interlocução é por conseguinte a base da 

tradução, do dizer o mesmo a outros, porque é a base de todo ato simbólico 

humano”.  

Além de negociar os sentidos, de ter a responsabilidade das escolhas, o 

tradutor faz a negociação entre culturas, contextualizando e adequando 

palavras e expressões à realidade do leitor-alvo. Essa negociação é tarefa para 

aquele que não tem apenas o conhecimento de língua, mas também de mundo 

e de cultura. Surge, assim, o tradutor como intermediador na luta entre 

palavras que carregam traços e valores sociais, pois “a palavra revela-se, no 

momento de sua expressão, como o produto da interação das forças sociais” 

(Bakhtin/Volochinov, 2002, p. 66).  

Vemos, portanto, que o tradutor-leitor “lê o que o discurso diz e ‘lê’ o 

modo como o discurso diz; nem aceita nem recusa [...]” (Sobral, 2008, p. 105). 

O tradutor transforma-se em leitor no intuito de apreender, assimilar o texto-

fonte e, assim, transformar o discurso lido em um discurso semelhante ao 

sistema semiótico da língua do leitor-alvo. Sabendo disso, Sobral vai além e 

afirma que, ao ler alguns discursos já impressos como um leitor típico, ele 

descobre determinados pontos que como tradutor-leitor não tinha observado e 

acrescenta dizendo que o tradutor é um leitor-autor, porque é tanto interlocutor-

leitor do texto na língua-fonte como locutor-autor do texto na língua-alvo.  

Então podemos dizer que o tradutor é um autor? O tradutor é um ser 

atuante, pensante, organizador e criador. Ele é capaz de submergir no texto, na 

cultura da língua estrangeira e, por conseguinte, firmar pontes entre culturas e 

modos de estruturar a realidade por meio da linguagem própria. De acordo com 

Sobral, as ideias não pertencem a indivíduos, estes simplesmente estão 

inseridos num coletivo de originalidade e, por assim dizer, são intermediadores 

das ideias que circundam dada comunidade linguística. Portanto, ser autor não 

é ter ideias, mas é ter a sapiência em organizá-las, de modo a fomentar a 

interação. Sendo assim, o tradutor parte da obra original, faz-se de interlocutor 

e busca formas satisfatórias de organizar um sistema semiótico em um novo 

sistema enunciativo. Isso não significa que o tradutor deva “explicar” o dito, ele 

deve achar na língua-alvo um “dizer” compatível ao original; conclui-se que se 
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o texto a ser traduzido é de conteúdo “difícil”, o tradutor deverá criar outro texto 

“difícil”.  

Nessa perspectiva, podemos dizer que o papel do tradutor vai além de 

ser apenas leitor; a pessoa do tradutor vivencia o papel de autor também, pois 

vemos que traduzir é coautorar, é ter respeito pelo o autor da obra original e 

não explicar, comentar ou alterar o que foi escrito na língua-fonte. E, portanto, 

deve o tradutor ser o autor da transposição de pensamentos, ser o construtor 

da ponte entre línguas. Sendo assim, este profissional tem a tarefa de estar 

atento à interação discursiva entre uma língua e outra, entender o contexto em 

que se perfaz essa interação, levar em conta o nível do contexto social, abarcar 

a relação entre culturas e enlevar a função social e histórica de modo a causar 

o mesmo “dizer” na obra traduzida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Revista Litteris –   ISSN: 19837429     n. 10 – setembro  2012  - Linguagens 

Revista Litteris –   ANO 4  n. 10 – setembro  2012 

www.revistaliteris.com.br 

 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

 
PAGANO, Adriana, ALVES, Fábio, e MAGALHÃES, Cecília. Traduzir com 
autonomia: estratégias para um tradutor em formação. São Paulo: 
Contexto, 2000.   

 

SCHLEIERMACHER, F. Sobre os diferentes métodos de tradução. In: 
HEIDERMANN, W. (Org.). Clássicos da teoria da tradução. (Tradução de 
Margarete Von Mühlen Poll). Florianópolis: UFSC, Núcleo de tradução, 2001. 
v1, p. 27-28. 

 

SOBRAL, Adail. Dizer o ‘Mesmo’ a Outros: Ensaios sobre Tradução. São 
Paulo: Special Book Services, 2008.  

 

STEINER, George. After babel; aspects of language and translation. 
Oxford, Oxford University Press, 1975. 
 



     Revista Litteris –   ISSN: 19837429    n. 10 – setembro  2012  - História 

 

Revista Litteris –   ISSN: 19837429    ANO 4  n. 10 – setembro  2012 

www.revistaliteris.com.br 

120 

OS PROVÉRBIOS EM COLETÂNEA DA LINGOA PORTUGUEZA: 

aspectos da sociedade brasileira oitocentista 
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Resumo: 

Invocar a oralidade que está para além da alfabetização, ou ainda tentar ouvir as vozes 

que estão por trás do texto escrito é a tarefa que nos ocupamos neste texto. Para isso 

estudaremos a fala por meio de uma das formas mais instrutivas, ou seja, os provérbios. 

Trata-se de um estudo que aproxima a linguagem da história, pois, nossa proposta é 

estudar os provérbios no sentido de buscar seu sentido ou repercussão na sociedade da 

época, sem perder de vista o caráter histórico do modo como os homens utilizam essas 

expressões e ditos. Nesse caso, analisaremos a Colleção de provérbios, adágios, rifões 

anexins sentenças Moraes e idiotismo da Lingoa Portugueza, organizada por Perestrello 

da Camara, e publicado em 1848 no Rio de Janeiro, com o propósito de entendermos 

alguns aspectos da sociedade brasileira do século XIX, o uso que faz dos provérbios e 

os interesses que estão postos. 

 

Palavras-chave: 

Provérbios; Sociedade; Brasil; Século XIX 

 

 

Abstract: 

Invoking the orality that is beyond literacy, or even try to hear the voices behind the 

written text is the task we are concerned in this paper. For this study the talks through 

one of the most instructive, or sayings. It is a study that approaches the language of 

history, therefore, our proposal is to study the sayings in order to seek its meaning or 

impact on society of the time, without losing sight of the historical character of the way 

men use these expressions and said. In this case, we will analyze the Colleção de 

provérbios, adágios, rifões anexins sentenças Moraes e idiotismo da Lingoa 

Portugueza, organized Perestrello da Câmra, and published in 1848 in Rio de Janeiro, in 

order to understand some aspects of Brazilian society in the nineteenth century, that 

makes the use of proverbs and interests that are in place. 
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Proverbs; Society; Brazil; Ninententh Century. 
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As coletâneas de adágios e provérbios, a exemplo da que foi publicada em 

1848 no Rio de Janeiro, na época capital do Império brasileiro, sob o título de Colleção 

de provérbios, adágios, rifões anexins sentenças Moraes e idiotismo da Lingoa 

Portugueza, organizada por Perestrello da Camara, importante político e “homens das 

letras”, remetem a períodos bastante anteriores, como a Idade Média. Naquele período 

adágios e provérbios já eram reunidos e transcritos repetidas vezes. Rimados ou não, 

estes eram apresentados de um modo que dramatizava seu uso na linguagem, ou na 

suposição de que os leitores conheciam seu significado. Diante destas observações 

pode-se questionar sobre os elementos que justificariam os educados em estar 

escrevendo sobre os provérbios, quase sempre associados a práticas populares, e quais 

as percepções que tinham sobre como os provérbios funcionavam na vida das pessoas. 

De acordo com Natalie Zemon Davis (1990), quando faz referência a sabedoria 

proverbial, o interesse dos eruditos pelos provérbios se estendeu pelos séculos XVIII e 

XIX, sendo seus colecionadores não apenas os modestos clérigos, mas com freqüência, 

importantes humanistas. Neste ambiente, novas coletâneas de provérbios clássicos e 

comuns foram organizadas e impressas; os provérbios de uma língua passavam a ser 

comparados aos de outras; as características estilísticas e lingüísticas dos provérbios 

eram rediscutidas corriqueiramente. Não há dúvida que estes eram alguns dos 

propósitos de Perestrello da Camara (1848: p. V) quando apresentava a importância de 

sua coletânea, pois os provérbios se constituíam como “um dos atavios que mais 

adornavam e realçavam qualquer idioma”, visto que “apresentavam características de 

um fraseado lacônico e conciso, o qual mais significativo e elegante se tornava quando 

expressava sentenças morais e defesa de bom comportamento”. Às antigas razões 

práticas, moral e retórica para registrá-los somaram-se a nova preocupação com a língua 

nacional, o que levava Perestrello da Camara a destacar das línguas vivas (em uso por 

um número significativo de pessoas e presente em diferentes lugares), a exemplo da 

portuguesa, com uma das mais férteis neste ramo de expressão, o que contribuiria para a 

riqueza e amenidade deste idioma. Importante destacar que esta coletânea surge em um 

momento de formação do Estado imperial brasileiro, em que a defesa de uma língua 

portuguesa falada no Brasil se constituía como importante elemento de fortalecimento 

de uma nacionalidade. 
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Para Perestrello da Camara (1848: p. VI) a coletânea se justificava pela falta do 

que chamava de “manancial de galas e enfeites, de tanto uso na sociedade”. Diante 

disso, a proposta era organizar estas expressões proverbiais, com o intuito de maior 

divulgação entre os grupos sociais letrados, sem deixar de expressar o caráter moralista 

dessas expressões, pois afirmava a necessidade de escolher dentre as expressões 

populares, a que se constituísse “adequada ao nosso intento”. O caráter pedagógico da 

coletânea ficava, portanto, na expectativa de que essa coleção servisse como elemento 

de orientação, tanto que este autor afirma que a coleção também teria o intento de 

“decifrar ao que ignoramos”. 

A definição de provérbio remete aos escritos de Aristóteles (2005: p. 17), 

quanto associa a “ditos breves e densos”, sendo que sua autoridade provinha de serem 

expressos por uma “testemunha antiga” e universalmente conhecida, cheios de 

“significado oculto”. Nas notas de apresentação da coletânea “Adágios e rifões”, aqui 

estudada, no entanto, muitos provérbios não eram enigmas obscuros, sendo muito deles 

claros e amplamente conhecidos e comumente utilizados; a exemplo dos provérbios 

“marra-se o burro de acordo com a vontade do dono”, que significava seguir a risca as 

ordens, ser obediente, atentar para o que lhe foi pedido, ou ainda “quem ama mulher 

casada, anda com a vida emprestada”, que podia significar uma advertência quanto aos 

riscos com a vida pervertida, ou do adultério. 

Do ponto de vista histórico, os provérbios refletem instrumentos de conduta 

que são passados de geração em geração e tem aplicação no cotidiano. São elementos 

lingüísticos de grande expressividade, com forte presença tanto na língua falada, como 

na língua escrita. Segundo Rocha (1995: p. 151), encontram-se disseminados em várias 

situações de discursos, embora muitos pensem que eles sejam exclusivos da linguagem 

das pessoas idosas e menos cultas, ou ainda das que vivem no campo. As coletâneas de 

provérbios para este autor evidenciam maior interesse das classes letradas, do que dos 

grupos populares. 

Para James Obelkevich (1997: p. 45) parece existir um consenso geral quanto à 

idéia de que os provérbios por serem dito populares tradicionais oferecem sabedoria e 

conselhos, de maneira rápida e incisiva. Apesar de muito usado na escrita, eles seriam, 

primordialmente, um gênero oral, muitas vezes perspicazes e astutos, empregando uma 

enorme amplitude de recursos retóricos e poéticos. Compacto e fácil de ser 
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memorizado, servia como veículo não só do conhecimento moral, mas também do 

prático como “guardas enquanto moço, acharás na velhice”, “ladrão que furta ladrão, 

tem cem anos de perdão”, e “bem sabe mandar, quem sabe obedecer”. 

De acordo com Lacerda (2003: p.28) o provérbio, tal como se entende hoje é 

uma sentença completa e independente, em geral de criação anônima, que exprime, 

muitas vezes de modo metafórico, um pensamento, um preceito, uma advertência, um 

conselho. Por outro lado, Nascente (1981: p. 33) o define com as seguintes palavras, 

vinculando suas noções as noções de “máxima” e “sentença”: “É uma máxima ou 

sentença, popularizada e consagrada pelo uso”, diz este autor. 

Como vem se observando, o provérbio traduz a sabedoria, o senso comum do 

homem da rua e do campo, expressa uma filosofia popular de tradição oral. No caso da 

coletânea de Perestrello da Camara são frases que remetem a verdades gerais e 

traduzem em poucas palavras uma atitude ou um pensamento. Quando se diz: “Quem 

diz as verdades, perde a amizade”, há uma economia interpretativa que é resgatada da 

memória humana a qual não exige maiores explicações do enunciador. Isto é tido como 

um tipo de frase feita que se caracteriza por ter aplicação geral, possui uma estrutura 

tradicional e apresenta preocupação com o ritmo da frase, possuindo freqüentemente 

rima, como nos casos: “É mais fácil aconselhar do que ajudar”, “Faze o bem sem olhar a 

quem”, e “Água sobre água, não suja nem lava”. 

É preciso considerar, como adverte Gomes (1974: p. 6), que uma análise dos 

provérbios revelará sempre as suas estreitas relações com a cultura estabelecida e 

dominante, imposta por grupos que detiveram por extensos períodos “as rédeas da 

cultura”. Deduz-se então, que haveria provérbios que teriam uma origem culta, ou 

mesmo de origem popular, podem ter sofrido alterações com a convivência com grupos 

eruditos. Entretanto, os provérbios não são expressões idiomáticas, pois não pertencem 

a um grupo social ou a uma determinada região. 

Independente de ser popular ou culto, de ser freqüente no uso de determinados 

tipos de pessoas mais velhas, o certo é que os provérbios são defendidos por Perestrello 

da Camara (1848: p. VI), pois, atraem e se instauram na memória coletiva por serem, 

em muitos casos, espirituais (“Deus dá nozes a quem não tem dentes”), conselheiros 

(“Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje”), e irracionais (“A mulher e a 

cachorra, a que mais cala é a melhor”). 
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Nesta coletânea, o que define o provérbio, porém, não é a sua forma interna, 

mas sua função externa, e esta, comumente, é moral e didática: as pessoas usam os 

provérbios para dizer a outras o que fazer ou que atitude tomar em relação a uma 

determinada situação. Assim os provérbios seriam “estratégias para situações”, mas 

estratégias com autoridade, que formula uma parte do bom senso de uma sociedade, 

seus valores, e a maneira de fazer as coisas. 

Esse ar de autoridade é ampliado por outra característica encontrada na 

coletânea: a impessoalidade. Oferecendo conselhos estereotipados para problemas 

recorrentes, os provérbios não observam o que indivíduos podem sentir como algo 

único ou pessoal em uma determinada situação; e, sejam metáforas ou abstratos, logram 

em seu intento de maneira indireta, em terceira pessoa, deixando que o ouvinte tire suas 

próprias conclusões. Quando um provérbio é citado, ele com freqüência é marcado por 

alguma formula introdutória (“como dizem”, “quem”), “Quem mais faz menos merece”, 

“Quem mal padece, mal aparece”, “Quem se faz de mel, as vespas o comem”, ou por 

mudança no tom de voz do falante: suas palavras não são suas, mas as da comunidade 

ou do senso comum que falam por intermédio dele. 

Há de se considerar que o significado de um provérbio depende não só do que 

é dito em si, mas também da situação em que ele é usado. Por outro, os provérbios 

como metáforas são inerentemente ambíguos, ou seja, entendê-los literalmente pode 

transformá-lo em superstições, como não dizer do provérbio “o home é fogo, a mulher 

estopa, vem o Diabo e assopra”. Nestas observações pode se concluir que um provérbio 

não deve ser lido diretamente das páginas das compilações. 

Os provérbios podem ser usados em qualquer estado de espírito, em qualquer 

situação; eles atravessam as fronteiras normais da linguagem e representam um registro 

polivalente e multifuncional com existência própria. Quando se trata da coletânea de 

“Adágios e Provérbios” é o papel moral e educacional que vem primeiro, quer sejam 

eles usados informalmente, no cotidiano, ou como parte da educação formal. Por meio 

dos provérbios, as normas sociais são internalizadas e – a distinção não é rígida – 

reforçadas. Se falamos em controle social, isso não deve apenas ao conteúdo e 

finalidade dos provérbios, mas por serem eles sociais ou públicos em seu modo de 

atuação, empregando a vergonha e o constrangimento, e não a culpa. Se observa 
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provérbios que apelam para a auto-estima do indivíduo e sua preocupação com sua 

aparência aos olhos dos outros. 

Em comparação, em situações de conflito, os provérbios são usados menos por 

sua verdade ou sabedoria, do que para se tirar vantagem de sua impessoalidade; ao 

expressar desaprovação de forma indireta, eles atenuam a crítica e fazem que uma 

reação mal-humorada seja menos provável. Tornam assim método consagrado de 

administração de conflito, ajudam as pessoas a lidar com fontes crômicas de tensão. No 

extremo oposto estão aquelas situações em que é exatamente a ausência de conflito que 

os provérbios expressam. Ao tocarem provérbios conhecidos, as pessoas indicam boa 

vontade, asseguram uma às outras que compartilham valores comuns e apreciam a 

sociabilidade em si. A função dos provérbios nessas ocasiões é estabelecer ou restaurar 

uma relação social, reforçar a solidariedade de um grupo de iguais. Entre idosos, uma 

troca ritualizada de provérbios pode preencher a maior parte de uma conversa, e toda 

novidade é acompanhada de um comentário consolador. Por fim as pessoas podem usar 

os provérbios porque soam bem, ou por que evocam uma relação com o divino, como 

“Deus ajuda aos que sedo madruga”, “A quem Deus promete não falta”, “Dá Deus a 

roupa segundo o frio”, e “A voz do povo é a voz de deus”. 

Assim, os provérbios fazem referência a significados que estão ligados aos 

aspectos habituais e gerais da vida humana e dos indivíduos que se relacionam, estão 

ligados aos fazeres e aos pensamentos. Como dissemos anteriormente, o sentido dos 

provérbios apresentados por Perestrello da Camara apresenta elementos essenciais 

metafóricos e, discutivelmente, alguns literais que trazem consigo valores que são 

passados a outras gerações. Apresenta um sistema de normas que tem a tarefa de 

aconselhar, “Se queres o mel, suporta a abelha”; advertência, “Mais vale só, do que mal 

acompanhado”; e aspectos básicos da vida, como o amor, “O amor é eterno enquanto 

dura”, trabalho “Com trabalho e perseverança, tudo se alcança”, riqueza “Os ricos 

sempre tem parentes”, pobreza “Quem dar aos pobres, empresta a Deus”. Os provérbios 

podem ainda estar associados ao individualismo “Cada qual puxa brasa para sua 

sardinha”, pessimismo “Uma desgraça nunca vem só”, solidariedade “A união faz a 

força”. 

Neste trabalho os provérbios apareciam como de estilo forte e sagaz; curto e 

preciso devia ser bem construído, sendo que advertia que tanto populares como 
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acadêmicos podiam usar tal linguagem. Assim, os provérbios aparecem não apenas 

como pretexto para comentários moralistas, literários ou satíricos sobre sua própria 

época, embora estas características também fossem observadas. Cada provérbio 

apresenta um significado próprio, apresenta uma origem e uma utilidade, o que 

implicaria a permanência de uso e o desuso pelas pessoas. Há uma advertência de que 

esta publicação registrava apenas os provérbios que ainda estavam sendo utilizado, não 

se preocupando com os que já não faziam mais sentido. Como destacava Perestrello da 

Camara (1848: VI) esta obra não cometia equívocos presentes em outras coletâneas, 

como o de não oferecer significação alguma para determinadas expressões, por mais 

difusa que fosse, ou o de repetir, pela maior parte, frases que, ou caíram em desuso, ou 

pouca elegância e força encerram. 

Ao que tudo indica, para as pessoas educadas, interessadas nos provérbios de 

sua língua nativa, a exemplo de Perestrello da Camara, apresentavam estas expressões 

como importante para a própria linguagem, possibilitando uma variação de palavras 

pela possibilidade de disciplinar as pessoas, mostrando possíveis equívocos quando não 

se atentassem para algumas regras. Isto fica evidenciada nos provérbios “antes minha 

face de fome amarela, do que com labéu ou vergonha nela”, numa referência a vida e 

trabalho honesto, “dizes com quem andas que te direis que és” e “quem a boa arvores se 

chega, boa sombra o cobre”, que podem ser utilizados para advertir sobre as 

companhias e amizades. Assim, a recomendação era que os provérbios fossem 

cuidadosamente estudados, mesmo que estes não expressassem costumes diferentes dos 

seus, no entanto era importante registrar o que eles significavam para as pessoas comuns 

que o utilizavam. 

Como se observa, esta coletâneas não apenas se preocupavam em transcrever 

os ditados populares, nem apenas podaram as metáforas improváveis, mas ainda 

propuseram, para os provérbios, usos diferentes daqueles que eles tinham entre os 

grupos populares. Isto se evidencia quanto aos diferentes usos que podem se fazer dos 

provérbios. Enquanto que para as classes letradas, como advogados e escritores, 

estavam muito mais encantados com a estrutura harmoniosa e sua brevidade, embora 

apresentasse denso conteúdo. Para as classes populares, principalmente das áreas rurais 

que vivenciavam um mundo analfabeto e ainda muito local, os provérbios eram um 
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recurso essencial, ao passo que, para os literatos e educados, eles eram simplesmente 

um instrumento útil, um recurso acessório. 

Os provérbios apresentados nesta coletânea, obviamente eram apresentados e 

destinados ao uso dos educados e dos literatos. Fossem eles listados em ordem 

alfabética, como a que se apresenta o texto a coletânea estudada, como era comumente, 

fossem apresentados ao caso, os provérbios eram exibidos para uma pessoa educada que 

tivesse tempo de observar as coisas ou de ler por curiosidade. Eles ajudavam a aprender, 

e a enfeitar, a própria língua; inspiravam reflexões sobre a moral e podiam tornar 

alguém mais persuasivo, irônico ou severo. Esses eram os modos pelos quais cada um 

circulava seus provérbios, no entanto se observava que para as coletâneas os provérbios 

serviam para valorizar um discurso, mas de forma inconsistência e não criteriosa. 
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‘Sentido’ em Lacan: uma inversão/invenção do legado de Saussure 

RESUMO: Trata-se de reconstruir o lugar e os usos que Lacan faz, sobretudo a partir do 

Seminário III, da noção de sentido. A fala aparece como o instrumento capaz de permitir que 

determinados significantes, ao serem invertidos, realizem ‘sentido’, mas não necessariamente 

‘compreensão’. Nestes termos, o ‘sentido’ aparece como independente da compreensão. 

Elabora-se a questão da inversão dos significantes a partir de um caso em que essa inversão 

não pôde ser realizada: o caso de uma jovem que entra em surto psicótico. Levando em conta 

as investigações de seu mestre em psiquiatria, Lacan lê esse caso, a partir da disjunção de 

significante e de significado, tomados, desta feita, de Ferdinand de Saussure. Diferentemente 

de para o linguista, na concepção lacaniana, diferentes significados podem nascer de um só 

significante. 

 

Palavras-chave: linguística; significado; significante; sentido; inversão de significantes. 

 

  

'Sense' in Lacan: an inversion / invention of the legacy of Saussure 

 

ABSTRACT: It is about the place and uses that Lacan, especially since the Seminar III, gives 

to the notion of sense. The speech is taken as the instrument that allows certain signifiers 
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when inverted, to perform “sense”, but not necessarily “understanding”. In these terms, the 

'sense' appears as independent of understanding. It is the question of the reversal of signifiers 

elaborated from a case in which this reversal could not be done: the case of a young woman 

who comes into psychotic break. Taking into account the investigations of his master in 

psychiatry, Lacan reads this case, as a prof of the happening of one disjunction between the 

signifier and signified, taken this time, from Ferdinand de Saussure. Unlike to the linguist, in 

Lacanian conception, different meanings can be born from only one signifier. 

 

Keywords: linguistic, signified, signifier; sense; signifiers reversal. 

 

As investigações do campo psicanalítico com relação à linguagem e o discurso são 

fundamentais. Não apenas porque essas investigações trazem contribuições imprescindíveis, 

sobretudo para os campos da filosofia e da linguística, mas porque partem necessariamente de 

uma lida fática com o real. Nesse sentido, a psicanálise alcança uma possibilidade 

contraditoriamente rara nas chamadas “ciências do espírito” ou ciências humanas: a 

possibilidade de investigar o ente que somos a partir de uma posição não de idealidade, mas 

de lida fática com esse ente. O homem é retirado da perspectiva ideal, do deve ou deveria ser, 

por exemplo, para então ser investigado. Diferentemente de muitas linhas de pensamento que 

partem de um suposto saber acerca do que vem a ser ou deve ser o homem, para então 

investigá-lo a psicanálise investe em uma postura aberta e atenta ao que se mostra 

diretamente em fórum analítico. Na investigação a que se propõe, no percurso investigativo 

em que se lança ou a que se propõe cada psicanalista ou estudioso da psicanálise em 

particular torna-se a cada vez necessário, ainda assim, um retorno àquelas bases teóricas que 

se acredita poder contribuir à investigação levada a cabo. Muitas vezes, contudo, as 

contribuições desses estudiosos passam despercebidas ou ignoradas ou em função da 

linguagem hermética com que muitos deles se investem ou em função de restrições de caráter 

estrutural do mundo contemporâneo: tendemos a permanecer nas linhas de pesquisa com as 

quais já estamos habituados e nos fechamos para o novo. Esta não era, contudo, a perspectiva 

que animava Jacques Lacan. Podemos dizer que a sua peculiaridade foi insistir na 

necessidade de incentivarmos o debate entre os diversos campos do saber. Nesse projeto, um 

termo em particular recebera sua atenção: o termo ‘sentido’. Sentido, no âmbito filosófico, 

nos remete sobretudo a Heidegger, para quem o sentido do Ser fala de uma concepção 
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histórica que nos traz ou o esquecimento do Ser ou nos abre para o acontecimento 

apropriativo (Ereignis). Sentido, neste âmbito, fala de algo passível de ser compreendido. 

Lacan, por sua vez, insiste na existência de um ‘sentido’ que apesar de não se fazer 

compreender faz laço social e merece, nessas circunstâncias, nossa atenção. Para encaminhar 

de maneira adequada a reflexão sobre o sentido que apesar de não se fazer compreender 

existe, e pode fazer laço social, faz-se necessário um retorno a Saussure a fim de identificar 

aquilo que no interior da elaboração lacaniana a respeito da relação entre significante e 

significado será decisivo para a experiência intelectual sobre o sentido que não se faz 

compreender, mas que existe. 

 

A linguística tomada por Lacan: significante e significado 

 

Os Cursos de Linguística Geral de Ferdinand de Saussure foram publicados em 1915, 

e em 1932, Jacques Lacan, em sua tese de doutorado, menciona os argumentos de Delacroix 

cujo livro, Linguagem e pensamento, destaca a linguística saussuriana como elemento 

importante no estudo das afasias, cuja sintomática são dificuldades na conjugação de 

significantes, como por exemplo, uma dificuldade do doente centralizar o assunto sobre o que 

discorre.  

Será apenas junto à influência de Lévi-Strauss, contudo, já na década de 1950, que 

Lacan se voltará para a necessidade refletir sobre a concepção saussuriana da língua como um 

sistema fechado de elementos diferenciais. Lacan construirá sua teoria, sobretudo, com base 

na noção de ‘significante’ cuja explicitação Saussure propõe a partir de uma concepção 

original de “língua” como um “sistema” de elementos diferenciais. “Na língua só existem 

diferenças” afirma o linguista nos cursos supracitados. (SAUSSURE, 1913/ 1972, p.139). “Diferenças 

conceituais e diferenças fônicas resultantes” de um sistema, que não é senão a língua. Saussure destaca ainda 

que o “sistema” da língua é composto por termos não “positivos” em que apenas “diferenças 

conceituais e fônicas resultantes” do sistema mesmo se destacam, sendo necessário 

considerar as noções de “significado” e de “significante” como os principais atuantes desse 

sistema diferencial. É preciso perguntar: o que exatamente Saussure tem em vista com os 
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termos ‘significante’ e ‘significado’? Umberto Eco, em A estrutura ausente nos remete 

diretamente ao modo como esses termos devem ser concebidos:  

 

Segundo a noção proposta por Saussure, o signo linguístico (...) apresenta estreita unidade entre 

‘significante’ e ‘significado’ (como duas faces de uma folha de papel): o signo linguístico une não uma 

coisa e uma palavra, mas um conceito e uma imagem acústica’. O significado não é a coisa (o 

significado ‘cão’ não é o objeto real cão, estudado pela zoologia); e o significante não é a forma fônica 

do nome (a emissão vocal ‘cão’ estudada pela fonética e passível de registro em aparelhos 

eletromagnéticos). O significante é a imagem da forma fônica, ao passo que o significado é uma 

imagem mental da coisa, a que pode ter relação onomasiológica com outros significados (tais como 

arbor, tree, baum, arbre, etc.). (ECO, 1968/ 2007, p. 24) 

 

A partir da leitura de Eco, podemos aferir que o “signo linguístico” é um elemento em 

que estão conjugados, “como duas faces de uma folha de papel”, o significante, ou seja, a 

“imagem da forma fônica”, e o significado, isto é, “a imagem mental da coisa”; ambas as 

imagens são ainda situadas como indiscerníveis no elemento ‘signo’: uma imagem aparece 

‘na mente’ e a outra imagem via sistema auditivo, mas ambas estão presentes 

simultaneamente no “signo linguístico”. Este signo compõe-se, pois, de imagens visuais, 

como, por exemplo, a que surge quando lemos a palavra ‘árvore’, mesmo estando essa 

palavra em outras línguas e de imagens sonoras, que se diferenciam entre as línguas. Os 

primeiros são os ‘significados’ e os segundos ‘os significantes’. 

    O importante a ser ressaltado da leitura que Lacan faz da linguística saussuriana é que 

segundo o psicanalista significante e significado são dissociáveis. Isto é, enquanto Saussure 

compreende como necessário apreendermos significante e significado enquanto partes 

integrantes de um único elemento – o signo linguístico –, Lacan empreende a tarefa de 

analisar como ambos, na verdade, se realizam a partir de uma disjunção em que o 

significante acaba prevalecendo sobre o significado. É possível concluir acerca da 

prevalência do significante sobre o significado a partir da ponderação lacaniana de que os 

significantes podem evocar qualquer significado, ou mesmo nenhum, e ainda assim o 

significante, isto é, o registro sonoro, necessariamente deve estar presente na fala. Sendo esse 

registro chave para o tratamento psicanalítico é justo que essa ponderação ganhe relevo na 

obra do psicanalista. Talvez a principal questão que Lacan levante, para considerar a 

existência da referida disjunção entre significante e significado, seja a questão da nosologia 

das chamadas ‘psicoses paranoicas’.  
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A paranoia e o sentido do incompreensível 

 

Será ao seu mestre em psiquiatria que Lacan começa por fazer referência na 

“Introdução” ao Seminário III, e isso no intuito de demarcar o momento em que há a criação 

de uma concepção acerca do que vem a ser exatamente a paranoia
i
. Clérambault se 

encaminha para uma verdadeira concepção acerca do que vem a ser esse fenômeno. Para esse 

psiquiatra é importante destacar que no delírio paranoico há a incidência de um sentido que 

permanece no âmbito do incompreensível. A questão acerca do sentido que se faz presente 

no delírio paranoico é trazida por Lacan: 

 
A noção de automatismo mental é aparentemente polarizada na obra e no ensino de Clérambault pelo 

cuidado de mostrar o carácter fundamentalmente anideico, como ele se exprimia, dos fenômenos que 

se manifestam na evolução da psicose, o que quer dizer não conforme a uma sequência de ideias – isso 

não faz muito mais sentido do que, que pena!, o discurso do mestre. (...) Esta referenciação se faz, pois, 

em função de uma compreensibilidade suposta. A referência primeira à compreensibilidade serve para 

determinar o que justamente produz ruptura e se apresenta como incompreensível. (...) O grande 

avanço em psiquiatria desde a introdução deste movimento de investigação que se chama psicanálise 

tem consistido em, acreditamos, restituir o sentido na cadeia de fenômenos. Isso não é falso em si. Mas 

o que é falso é imaginar que o sentido de que se trata é o sentido que se compreende. (LACAN, 1981, 

p. 14) 

 

“Fazer sentido” – eis a questão que se coloca para Clérambault na primeira metade do 

século XX. Se o sentido manifesto no delírio paranoico não é passível de ser apreendido 

habitualmente como uma “sequência de ideias” é em razão de esse sentido se apresentar 

“como incompreensível” à maioria (idem). O que no discurso da psicose paranoica é 

destacado como anideico, se daria, na verdade, em conformidade a uma sequência de ideias 

outras que, por diferir da sequência de ideias tout court, seria apontada como advento de uma 

paranoia. Para Clérambault, pois, o delírio psicótico tem um sentido que por fugir do sentido 

habitual à maioria, seria frequentemente taxado como um discurso vazio. No intuito de 

ilustrar a modalidade de discurso que embora tendo sentido permanece no âmbito do 

incompreensível, são trazidos dois discursos: o do delírio psicótico e o “discurso do mestre”. 

É aferido que esses discursos se assemelham, pois ambos se constituem “em função de uma 

compreensibilidade” apenas “suposta”. Em ambos os discursos, no entanto, essa suposição 



 Revista Litteris –   ISSN: 19837429    n. 10 – setembro  2012  - Filosofia 

 

Revista Litteris   -Número 10 - Ano 4 

www.revistaliteris.com.br 

 

51 

permanece aquém da compreensibilidade mesma: enquanto o discurso do mestre, por 

definição, não precisa ser compreendido para viger, bastando que a sequência de ideias que 

propala seja repetida para que passe a viger de maneira impensada, ‘autônoma’, o discurso do 

paranoico, na maioria das vezes, não chega a ser seguido, mas também não chega a ser 

compreendido, embora contenha um sentido passível de ser explicitado. 

Para Lacan, Clérambault tem tanta razão ao conferir sentido ao discurso do paranoico, 

que ele amplia essa perspectiva, chegando a generalizar a premissa de que há um sentido 

restituível em cada discurso, ao afirmar, no Seminário III, no que tange ao exercício da 

clínica, que a “introdução deste movimento de investigação que se chama psicanálise tem 

consistido justamente em restituir um sentido à cadeia de fenômenos” (idem). Ou seja, a 

perspectiva lacaniana concebe a psicanálise como um exercício que tem na restituição do 

sentido disperso à cadeia fenomênica a chave de seu funcionamento. A afirmação de que “é 

falso imaginar que o sentido de que se trata (em psicanálise) é o sentido que se compreende” 

reitera a perspectiva de que se trata no discurso do ‘louco’, por exemplo, de um sentido que, 

ainda que permaneça no âmbito do incompreensível, faz sentido. Em seu exercício, o 

psicanalista tampouco compreenderia o que está em jogo na fala dos pacientes, ainda assim, 

esse exercício seria capaz de restituir o sentido à “cadeia” fenomênica e da cadeia 

fenomênica de onde este sentido provém.  

 

Significante e significado no delírio do psicótico: a inversão realizada em um mesmo ser 

 

Se o sentido de que se trata em psicanálise não é um sentido passível de ser 

compreendido, a seguinte pergunta se faz necessária: afinal, de que sentido se trata? Para 

introduzir a questão acerca do sentido que, embora sendo do âmbito do incompreensível, 

persiste em se fazer presente, Lacan traz o caso de uma paciente sua, uma jovem que, estando 

“ao lado de uma cadeia de interpretações, difícil de discernir”, se sente “vítima” e tem, não 

obstante, “o sentimento de que uma pessoa tão gentil, tão boa (…) que não poderia senão ser 

beneficiada com uma benevolência, uma simpatia geral” (Ibidem, p. 59). Lacan depreende da 

fala dessa paciente a ocasião de seu surto: “Ela teria narrado, entre muitos percalços, 

finalmente, que quando se encontrara com o amante da vizinha no corredor de seu prédio, 
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enunciara o seguinte: ‘Eu disse: – Eu venho do salsicheiro’”; e, seguindo o comentário de 

Lacan, “ela (a paciente) desfere então o golpe”, pois “ele (o vizinho)” teria dito, em seguida à 

frase da jovem: “– Porca” (Ibidem, p. 60). Para Lacan, sua paciente é testemunha de uma 

voz que ecoa, uma voz que prescinde de um outro para além dela mesma para se fazer 

presente: 

 
Nossa paciente não diz que há um outro qualquer por trás dela que fala, ela recebe dele (o outro que 

não é senão ela mesma) sua própria fala, mas não invertida, sua própria fala está no outro que é ela 

mesma, ‘o outro com minúscula’, seu reflexo no espelho, seu semelhante. Porca é replicado no ‘toma 

lá dá cá’, e não se sabe mais o que vem primeiro. (Ibidem, p. 63 – acréscimos nossos entre parênteses) 

 

À primeira frase “eu venho do salsicheiro” se segue a réplica “porca”, e isso sem que 

essas frases sejam dirigidas a alguém em particular, nem tampouco estejam associadas a uma 

compreensão passível de ser explicitada por quem as ouve. De outro modo, as frases viriam à 

tona apenas a partir de um sentido implícito, passível de ser explicitado apenas por uma 

ausculta mais atenta que a habitual. É possível supor que a presença do vizinho no imaginário 

da jovem tenha desencadeado a sequência de frases desconexas, mas é preciso pontuar que 

não é ao vizinho que a moça se dirige: em seu delírio, irrompem frases soltas que se seguem 

em uma sequência que exclui a possibilidade de que o ‘outro’ as compreenda.  

A exclusão por parte do delirante da possibilidade de inversão de sua fala por parte de 

quem a ouve torna evidente para Lacan o princípio fundamental que, a partir da década de 

1950, guiará todo seu ensino: a noção de que ao significante lançado a medida da fala não há 

necessariamente um significado que lhe seja correlato. Assim como na fala de sua paciente 

são desencadeados significantes, e isso de maneira a princípio aleatória, ou seja, sem que 

sigam uma ordem explícita ou sem que possamos dizer com certeza a quais significados ou 

sentidos possíveis esses significantes possam estar relacionados, os significantes, de modo 

geral, prescindem de uma relação explícita para com os significados. Se a paciente de Lacan, 

em seu delírio, exclui de seu discurso a possibilidade de que o outro o inverta, no cotidiano 

há constantemente a necessidade de que a fala seja invertida para que se saiba qual vem a ser 

exatamente o resultado dessa inversão. De outro modo, todas as falas precisariam ser 

invertidas pelo ‘outro’ para serem ‘compreendidas’, sendo que o delirante apenas exclui essa 
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possibilidade de inversão, sem que o seu discurso por isso perca o sentido que lhe é 

manifesto.  

A sequência habitual da inversão de significância capaz de concatenar sentido seria 

primeiro o significante que, remetendo a um significado, engendraria sentido. No caso da 

paciente de Lacan, a questão da dissociação entre significante e significado surge do seguinte 

modo: a frase “eu venho do salsicheiro”, que ocupa o lugar do significado, teria se antecipado 

ao adjetivo, “porca”, que estaria ocupando o lugar do significante; de modo que ambos, ‘vir 

do salsicheiro’ e ‘porca’, teriam surgido no ser do delirante em uma sequência inabitual. 

Segundo Lacan, é costumas, no delírio psicótico, o significado, se antecipar ao 

significante. O significado, muitas vezes, diz respeito a algo que acontece ‘faticamente’ no 

delirante. É como se o termo que ocupa essa posição, ao irromper abruptamente, evidenciasse 

um acontecimento que tem lugar no ser mesmo do psicótico. No caso da paciente tratada, 

assim como sua fala aparece ‘cortada’ em razão do delírio, o ‘outro’ é anunciado como vindo 

exatamente do lugar onde ‘carnes’ são cortadas: do ‘salsicheiro’; se torna evidente a 

proximidade semântica entre ter a fala ‘cortada’ e ‘vir’ do salsicheiro. O significado ‘eu 

venho do salsicheiro’ acaba por se referir fatidicamente à paciente, que, em seu surto, tem a 

fala retalhada. Assim, o significado trazido comportaria sim um sentido, junto ao qual uma 

significação pôde ser depreendida ou auscultada, ainda que mais tarde. Se a significação, no 

momento do surto, não pôde ser invertida pelo outro, isso se deu na medida em que o 

significante a ser invertido foi anteposto pela emergência de um significado. O significado 

não foi circunscrito a partir do significante, e isto é como se o ser da jovem não pudesse ser 

demarcado por um significado invertido pelo outro, mas precisasse ser demarcado por um 

significante que ela mesma não pôde lançar se não se voltando para si mesma. O significado 

despertado, por sua vez, trouxe a possibilidade de evidenciar um significante junto ao qual 

toda a sua existência se confundia: o significante ‘porca’.  

Para compreender o porquê de o psicótico antepor um significado ao significante, ao 

invés de lançar um significante e aguardar o retorno de uma significação possível, é preciso 

considerar que o psicótico em surto se mantém relativamente fechado em um ciclo 

condicionado pelo significado que primeiramente irrompe independentemente de seu querer. 

No ciclo em questão, não há a realização de um corte que viabilizaria a parada do movimento 
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delirante e facultaria a possibilidade desse ser situar o significado recebido em um contexto 

para além dos limites do delírio propriamente dito. 

 

A inversão do significante e o significado 

 

Lacan ainda coloca na “Abertura” de seus Escritos a questão da inversão dos 

significantes capaz de engendrar sentido a partir de uma tematização de como se dá o seu 

próprio estilo:  

 

O estilo é o homem, e trazemos a fórmula somente para ampliá-la: o homem a quem nos endereçamos? 

Isto seria simplesmente satisfazer a este princípio por nós promovido: de que na linguagem nossa 

mensagem nos vem do Outro, e para enunciá-lo até o fim, sob uma forma invertida. (LACAN, 1966, p. 

9)  

 

Quem determina o estilo de Lacan? Ele mesmo ou o ‘homem’ a quem ele se dirige? 

De outro modo, a quem “nos endereçamos” quando falamos? Lacan brinca com a ideia de 

que é o ‘homem’ a quem ele se dirige que é ‘o estilo’: diz que o “outro ficará sempre com a 

melhor parte”, isto é, com o seu próprio estilo. Isso acontecerá na medida em que será esse 

outro quem será responsável por apreender esse estilo, e, assim, conferir-lhe sua existência. 

Se, para Lacan, a fala e “o estilo” são “sob uma forma invertida” é porque tanto a fala quanto 

o estilo devem ser ‘invertidos’, no sentido de decodificados, pelo outro, ou pelo ‘Outro’ no 

âmbito da ‘linguagem’ falada, para existir. Para que “nossa mensagem”, a fala ou o estilo, 

adquira seu caráter ‘existente’ é preciso que se realize um processo pautado pelo envio e pelo 

recebimento de significantes, significantes esses que não poderiam adquirir o caráter de 

‘entes existentes’ de outro modo.  

Segundo Lacan, pois, para adquirir sua significância, um significado possível ou ainda 

o estatuto de ente ek-sistente, os significantes precisam ser lançados e recebidos. Esse 

mecanismo é um processo em que são circunscritos, a cada vez, círculos em que a fala é 

invertida e passa assim a adquirir uma significância possível. No momento em que os 

significantes são recebidos, ainda que nessa recepção esses significantes divirjam 

radicalmente do modo como foram lançados, a fala ganha uma significação possível e pode 

vir a ser rearticulada em proveito da compreensibilidade. Isto é, significantes serão recebidos, 
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e apenas se forem lançados por um delirante em surto que provavelmente não serão 

invertidos ou decodificados. Quando se realiza a inversão das mensagens lançadas, há sempre 

o intuito de chegar-se a certa compreensibilidade, e estaremos, neste âmbito, no campo das 

ideias, isto é, no campo da compreensibilidade, cuja variação é o campo anideico, campo em 

que a incompreensibilidade se instala, pois a inversão de mensagens não se realiza. Em outras 

palavras, no âmbito da compreensibilidade, ainda que alguém diga não ter compreendido 

determinada fala, isso quer dizer que, dentre as variantes possíveis, isto é, dentre as inversões 

possibilitadas, nenhuma obteve êxito. Neste caso, ainda que uma fala não tenha sido 

compreendida não estaremos no campo da incompreensibilidade, pois houve a inversão, só 

que essa inversão não foi suficiente para rearticular compreensibilidade.  

 

Articulação de compreensibilidade: o tempo da cadeia discursiva 

 

É preciso ressaltar que a teoria da significação proposta por Lacan, além de partir da 

desconexão entre significante e significado, comporta três momentos: o do significante (que 

corresponde ao instante do ver ou do ouvir), o da significação (relativa ao momento do compreender) 

e o do significado (relativa ao momento do concluir). O primeiro texto de Lacan publicado depois 

da Segunda Guerra Mundial se dedica a pensar o fenômeno do tempo em consonância a esses 

três momentos. A reflexão lacaniana acerca do tempo comporta horizontes que se revelam a 

cada vez, isto é, que se revelam de modo circunstancial. Para esclarecer o modo como 

concebe o tempo, o psicanalista faz uso do seguinte sofisma:  

 

O diretor de uma prisão reúne três prisioneiros e promete a liberdade àquele que descobrir a cor do 

disco que pregou às costas de cada um, cada disco sendo escolhido dentre três (discos) brancos e dois 

(discos) pretos. Os prisioneiros não têm meios de comunicar uns aos outros os resultados de suas 

inspeções, nem de alcançar com a vista o círculo pregado às próprias costas. Depois de se terem 

observado por um tempo, os três prisioneiros se dirigem juntos para a saída e cada um, separadamente, 

conclui que é (tem nas costas o disco) branco, o que é realmente o caso, dizendo a mesma coisa: 

‘Dado que meus companheiros eram (tinham nas costas discos) brancos, pensei que, se eu fosse preto, 

cada um deles poderia inferir disso o seguinte: ‘Se eu também fosse preto, o outro, devendo 

reconhecer imediatamente ser branco, teria saído imediatamente, portanto não sou preto’. E ambos 

teriam saído juntos, convencidos de serem brancos. Se não faziam nada, é porque eu era um branco 

como eles. Diante disso, encaminhei-me para a porta, para dar conhecer a minha conclusão. (PORGE, 

1989, p. 23)  
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O intuito de Lacan com esse sofisma é causar a repetição e a reprodução do tempo 

explicitado pelo próprio sofisma. Para solucionar o sofisma, cada leitor tem que colocar-se na 

perspectiva dos prisioneiros e considerar os seguintes significantes colocados a priori: não 

ver a cor do próprio disco e ter que descobrir essa cor a partir da cor dos outros dois discos, 

que podem ser vistos. A utilização de um sofisma tem a propriedade de trazer o tempo como 

um fenômeno circunstancial, fruto de uma situação em que os envolvidos têm um caráter 

ficcional, pois são personagens de uma narrativa. O tempo, nessa medida, se realiza a partir 

de considerações lógicas que têm lugar no sofisma mesmo, que, por sua vez, se realiza a 

partir do modo como as cadeias narrativas, os significantes, se inter-relacionam. Umberto Eco 

(1968), no livro A estrutura ausente apresenta uma solução possível para o referido sofisma, 

que transcrevemos a seguir:  

 

Quando B e C param, então A tem certeza de estar com o disco branco. Se estivesse com o preto, o 

raciocínio de B e C não teria sido invalidado pela sua parada, e eles teriam prosseguido sem hesitação; 

mas como se detiveram, é sinal de que ambos estão na mesma situação que ele, isto é, veem nas costas 

alheias dois discos brancos. A, portanto, sai, e B e C saem com ele porque chegaram às mesmas 

conclusões. (ECO, 1968, p. 325/326).  

 

Na leitura de Eco, o prisioneiro A, para solucionar a charada deve perpassar os 

significantes em que também se situam os demais prisioneiros. Há a consideração de que o 

tempo lógico se realiza a partir de momentos de sincronia e de diacronia – esses termos 

compreendem a especificidade do tempo lógico enquanto um momento de sujeitamento em 

cadeias significantes, e isso no seguinte sentido: o ‘instante do ver’, por exemplo, de “quando 

B e C param” compreenderia a realização de uma sincronia, isto é, a visualização simultânea 

de significantes – imagens sonoras, onde significados – imagens visuais – se realizariam por 

parte de duas ou mais pessoas; o ‘tempo para compreender’, por exemplo, de quando B e C 

“se detiveram” compreenderia uma diacronia, e o ‘momento de concluir’, por exemplo, em 

que “B e C chegaram às mesmas conclusões que A” compreenderia tanto uma sincronia 

quanto uma diacronia, e isso simultaneamente. Esclareçamos do que se trata: no instante do 

ver – em que cada prisioneiro vê os significantes, a cor dos discos nas costas dos demais 

companheiros – realiza-se uma sincronia na medida em que todos os demais prisioneiros 

veem-se reciprocamente: caso estivessem em face de dois discos pretos, cada um 

compreenderia a si mesmo como ‘um branco’. Conclui-se não ser ‘branco’ – e é essa uma 
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certeza antecipada por todos, de maneira sincrônica. Não se trata, no entanto, de 

simultaneidade – como frisa Porge, “simultaneidade, cuja etimologia é similis (semelhante), 

evoca mais uma coincidência espacial, geométrica, que a sincronia (cuja raiz grega significa 

‘com o tempo’), cujas conotações são mais dinâmicas e temporais” (PORGE, 1989, p. 80). Se 

não se trata de uma simultaneidade ‘espacial’, mas de uma asserção antecipada “com o 

mesmo tempo”: se trata de uma asserção que não é capaz de distinguir a cor, a singularidade, 

do próprio disco colado às costas, mas apenas a cor que não se é, e isso a partir do 

movimento de ‘parada’, que só surge como significante por conta da lógica em que já estão 

enredados os demais prisioneiros. A partir do momento em que os outros ‘dois brancos’ são 

vistos, somos levados a um segundo tempo: o tempo do compreender. Esse segundo tempo 

comporta uma duração maior, pois é a partir de uma hipótese, de início duvidosa, e que 

envolve a precipitação dos demais prisioneiros, acerca de se ser preto, que cada prisioneiro 

pode se voltar para si mesmo: “se eu fosse um preto, os dois brancos que eu vejo não 

tardariam a se reconhecer reciprocamente como brancos” (ibidem, p. 72), pensam B e C. Por 

fim, uma diacronia se dá quando é a partir de um raciocínio lógico, atribuído a dois sujeitos 

indefinidos, que se segue a seguinte suspensão: se alguém fosse preto, outro haveria de já ter-

se decidido como branco. Porge ainda pondera que cada acontecimento seria suportado por 

um sujeito diferente: o momento do acontecimento sincrônico seria suportado pelo sujeito 

‘impessoal’, mera visualização entre significantes, o momento diacrônico pelo sujeito 

‘indefinido recíproco’, visualização e significação como compreensão do que não se é, e o 

último momento pelo sujeito da ‘asserção sobre si mesmo’ (idem), visualização e 

compreensão do significante que se é, que pode ser levado à fala. 

É desse raciocínio, atribuído também aos dois outros prisioneiros, que o sujeito 

compreende a falsidade de sua hipótese, de ser preto, e se apressa em concluir por ser 

também branco. É esse momento que traz à tona, por fim, o sujeito da “asserção sobre si 

mesmo”. É só nesse terceiro momento, em que se reúnem sincronia e diacronia, que a 

pergunta volta-se verdadeiramente para si mesma – ‘seria eu preto realmente, ou não?’. 

Segue-se, então, a esse raciocínio aquele da suposição junto a dois outros sujeitos indefinidos 

que não veem nenhum preto. É na pressa de apreender-se que o sujeito da asserção 

antecipada se extrai de todo transitivismo especular dos momentos precedentes e se afirma 
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como portador de um disco branco.  

Notemos que a exposição de Lacan acerca de como o tempo se realiza tem por base 

um sofisma e não um conceito. Essa exposição tem por interesse propor o tempo como um 

fenômeno circunstancial, fruto de uma situação em que os envolvidos são personagens de 

caráter ficcional. Em outras palavras, o tempo, para Lacan, advém do modo como os 

significantes situam as personagens que junto a eles perfazem o seu ser. A concepção do 

tempo lógico contém a suposição de que cada cadeia narrativa ‘co-ordena’ aqueles que a 

partir dessa cadeia se situam, e isso a despeito do modo como esses seres queiram se situar.  

Lacan, ao buscar esclarecer o fenômeno do tempo a partir de uma relação entre 

significantes revela a necessidade de relativizar esse fenômeno em conformidade às 

narrativas a partir das quais este fenômeno tende a se circunscrever. É nessa medida que o 

tempo, para Lacan, inclui a realização de três momentos: o momento do ver, o momento do 

compreender, e o momento do concluir. Nesses momentos são conjugados, alternativamente, 

emissor, responsável por lançar o significante, e receptor, responsável por conferir um 

significado possível ao significante lançado. Isso não quer dizer que ‘emissor’ e ‘receptor’ 

não possam coabitar o mesmo ser. No delírio paranoico, justamente, significante e 

significado acontecem em um único movimento, em que emissor e receptor se confundiriam.  

Lacan ainda levanta a seguinte hipótese para explicitar o porquê de, no delírio 

paranoico, emissor e receptor se confundirem, ou ainda se justaporem: isso aconteceria 

devido à incidência de um significante particular à história do delirante, significante esse que 

seria antecipado na fala desse ser de modo a se antepor ao significado que passa a vir como 

hipoteticamente lançado pelo receptor, que, no caso, habita o ser do delirante. O significante, 

nesse âmbito, surgiria posteriormente ao significado, causando uma espécie de curto-circuito 

na tentativa de envio de mensagens em que o delirante se lança. 

 

Conclusão: a articulação diferencial como tornada possível a partir da tese da 

dissociação de significante e de significado 
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Podemos concluir que Lacan lança mão da noção de sistema significante tal como 

proposto por Saussure para expor a questão da posição de cada significante como diferencial 

em relação ao contexto do qual provém. No entanto, ao contrário do linguista francês, o 

psicanalista propõe estarem os significantes dissociados dos significados. Trata-se de 

compreender até que ponto a existência humana é disposta à articulação diferencial de 

sentido. Mostra-se oportuno pontuar ser a questão da disponibilidade à articulação diferencial 

como algo que o psicótico perde ao ser acossado pela incidência da repetição de 

determinados significantes e/ou significados. Isto é, enquanto o linguista aponta o 

significante como unido ao significado, o psicanalista sustenta a tese de que ambos surgem 

dissociados e precisam ser invertidos para fazerem sentido.  Desse ponto-de-vista, a inversão 

que tem lugar na fala é tomada como capaz de transformar ‘significantes’ em significados 

cujo sentido possa passar a ser assumido.  

    A questão da inversão do discurso foi discutida ao longo deste artigo, pois, a partir da perspectiva 

de serem significantes e significados dissociáveis. Tivemos a oportunidade de considerar como o 

surto psicótico acarreta na impossibilidade de o delirante receber de forma invertida pelo ‘outro’ o seu 

próprio discurso. As frases passam a ressoar dispersas em seu ser, guardando, ainda assim, 

ressonâncias para com um sentido, uma ordenação significante incompreensível, mas passível de ser 

auscultada. Na crise, é possível ter-se atenção ao modo de encadeamento lógico-sintático evocado a 

partir de um significante, e considerar como esse significante é particularmente caro à situação que 

passa a ser experienciada pelo delirante como uma espécie de redemoinho, um contínuo movimento 

em que determinados significantes passam a retornar. O delírio é, pois, um sentido no qual estão 

ligados significados e significantes em um circuito que não se abre facilmente para o outro. É na 

medida em que, no delírio do psicótico o Outro é foracluído que se compreende que a inversão 

realizada no delírio não parte do Outro, mas se realiza no próprio delirante que se fecha em um ciclo 

em certo sentido autônomo. Essa situação, por fim, nos permitiu ainda ponderar sobre a situação 

contrária, em que os significantes podem ser invertidos pelo ‘outro’ e em que articulação de 

compreensibilidade leva em conta o tempo da cadeia discursiva. 

                                                           
1
 Lacan nos informa que até o “início século XIX” a psicose era encarada, sobretudo, a partir do âmbito da 

“clínica”: a questão sobre o que pode acarretar esta enfermidade ou mesmo sobre o que falamos quando nos 

referimos à ‘psicose paranoica’ permanece uma questão indiscutida, e talvez mesmo indiscutível, até o 

advento da psicanálise. O psicanalista nos faz notar que o surgimento da noção de paranoia está, sob essa 

ótica, mais relacionada ao exercício “de uma clínica” do que propriamente a um conceito. 
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CERIMÔNIAS RÉGIAS, GÊNERO E MUNDO URBANO MEDIEVAL: 

 O traslado do corpo de Inês de Castro para o Mosteiro de Alcobaça 

 

Mariana Bonat Trevisan (UFF)
1
 

 

RESUMO: Este artigo propõe uma análise das conexões entre as cerimônias de 

representação do poder régio, as relações de gênero na realeza e seu impacto no mundo 

urbano medieval. Nosso recorte abarca o reinado de Afonso IV (1325-1357), o de D. 

Pedro I (1357-1367) e a repercussão do caso de amor entre este e a aia Inês de Castro  

em Portugal nos séculos XIV e XV. Interessa-nos compreender como o monarca buscou 

legitimar seu amor pela dama através de atos realizados em meio à coletividade urbana, 

dos quais se destaca o grandioso traslado do corpo de Inês de Santa Clara de Coimbra 

para o mosteiro de Alcobaça. Dentre as fontes que tratam deste caso de amor na realeza 

portuguesa daremos destaque à Crónica de D. Pedro I e a primeira parte da Crónica de 

D. João I, do cronista Fernão Lopes (1380-1459).  

 

PALAVRAS-CHAVE: mundo urbano medieval; gênero; representações do poder; 

cerimônias régias; legitimação monárquica. 

 

ABSTRACT: This article proposes an analysis of the connections between the 

ceremonies to represent the royal power, gender relations in royalty and its impact on 

medieval urban. Our clip includes the reign of King Afonso IV (1325-1357), of King 

Pedro I (1357-1367) and the repercussions of the love affair between this governess and 

Inês de Castro in Portugal in the 14
th

 and 15
th

 centuries. We are interested in 

understanding how the monarch sought to legitimize his love for the lady by deeds done 

in the midst of the urban community, among which the great transfer the body of Inês 

from Santa Clara of Coimbra to Alcobaça Monastery. Among the sources that deal with 

this love affair will feature in the Portuguese royal Crónica de D. Pedro I and the first 

part of the Crónica de D. João I, by the chronicler Fernão Lopes (1380-1459).  

 

KEY-WORDS: medieval urban world; gender; power representations; royal 

cerimonies; monarchic legitimacy.  

 

 

 O traslado do corpo de Inês de Castro (1325-1355) de Santa Clara de Coimbra 

para o Mosteiro de Alcobaça no século XIV, durante o reinado de D. Pedro I, constitui 

um evento marcante na História medieval portuguesa e denota complexas interações 

entre gênero e afirmação política em meio ao contexto urbano do período. 

Desenvolveremos este estudo a partir destes três eixos fundamentais de análise: a cidade 

medieval, as relações de gênero e a afirmação do poder régio na Baixa Idade Média.  

                                                 
1
 Doutoranda em História pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal Fluminense (PPGH-

UFF). Membro discente do Laboratório de Estudos Medievais e Ibéricos da UFF (Scriptorium) e bolsista 

CAPES/REUNI. Contato: mari_bonat@yahoo.com.br.  Lattes: http://lattes.cnpq.br/2133032033796460.  
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 Para Jacques Le Goff, grande estudioso das questões relativas à cidade medieval, 

a história urbana é acima de tudo uma história humana, social. E a história urbana 

medieval resulta da imbricação entre cidade real e cidade imaginária, sonhada por seus 

habitantes, artistas, clérigos e filósofos. A cidade medieval, segundo o historiador, é um 

lugar teatral, marcado por imagens, ritos e símbolos
2
. O fenômeno urbano no medievo 

mostra-se algo original dentro da lógica do sistema feudal
3
. Dentro deste e 

principalmente no plano da cultura é que Le Goff enxerga sua originalidade. Mas 

podemos acrescentar que sua específica diversificação social, a qual compõe sua 

coletividade, também lhe garante a originalidade.   

  A cidade, como ressaltou Roberto Lopez, é um estado de espírito, ser citadino é 

uma experiência única de vida. A cidade seria dotada de uma personalidade coletiva, 

mobilizando diversos recursos e símbolos (tradições, riqueza, poderio) para se afirmar 

perante o mundo exterior (catedrais, palácios, relógios, sinos, busca de origens lendárias 

e dignificantes)
4
. Inserido neste mundo, o citadino é uma pessoa acostumada com a 

diversidade e a mudança, tal como pondera Le Goff: “Ele também será integrado na 

comunidade urbana pela participação em numerosas festas que ela organiza, e nas quais 

se manifesta sua personalidade. Ele é um “cidadão cerimonial”
5
.  No Portugal do século 

XIV, os mais diversos citadinos, estes cidadãos cerimoniais, estarão junto ao rei D. 

Pedro I (homem de seu tempo e, por isso, também cerimonial) acompanhando a solene 

cerimônia de traslado do corpo de D. Inês de Castro do mosteiro de Santa Clara de 

Coimbra para Alcobaça. Reunir-se-ão nesta solenidade a vida citadina e o caráter 

cerimonial medieval ao simbolismo do poder e a representação do amor.      

Nos locais em que se firmam as monarquias, as cidades ficam cada vez mais sob 

o comando do rei. Na França, a realeza domina uma rede de “boas cidades”. Na 

Espanha e em Portugal, as cidades, que graças à Reconquista tinham precocemente 

adquirido franquias e instituições municipais nos séculos XI a XIII, passam no XIV e 

XV à tutela dos monarcas
6
. Com relação ao caso português, Sérgio Carvalho critica uma 

visão comum de que rei e municípios seriam aliados contra a expansão senhorial. Mas 

                                                 
2
 LE GOFF, Jacques. Cidade. In: LE GOFF, J. & SCHMITT, J.C. (Orgs.). Dicionário Temático do 

Ocidente Medieval. 2 v. Bauru/SP: EDUSC, 2002. v. 1. p. 219-235.  
3
 Ibidem, p. 229.  

4
 LOPEZ, Roberto Sabatino. A Cidade Medieval. Entrevista conduzida por Marino Berengo. Lisboa: 

Editorial Presença, 1988. p. 7, 8, 22.   
5
 LE GOFF, Jacques. Op. Cit, p. 231.    

6
Ibidem. p.  234.  



      Revista Litteris –   ISSN: 19837429     n. 10 – setembro  2012  - História 

Revista Litteris –   ISSN: 19837429    ANO 4  n. 10 – setembro  2012 

www.revistaliteris.com.br 

123 

123 

não se pode esquecer que os próprios reis eram também nobres, possuindo 

compromissos e alianças com seus pares. A questão é bem mais complexa, os casos e 

alianças variam conforme as personagens e a conjuntura, devem-se evitar as 

generalizações. Porém, segundo o autor, a partir do século XIV existiu uma política 

régia de cerceamento das prerrogativas municipais em favor do poder central. Esta 

centralização verifica-se após o término da reconquista do território com D. Afonso III, 

continua com D. Dinis, D. Afonso IV e com D. Pedro; sofre uma queda com D. 

Fernando para arrancar definitivamente com a dinastia de Avis, a partir de 1385
7
.   

 Consoante Baquero Moreno, em Portugal os reis usufruíam de uma autoridade 

que se pautava por uma extrema firmeza. Por mais de uma vez, D. Pedro I emprega a 

expressão “de nossa certa ciência e poder absoluto”
 
em algumas de suas cartas. Porém, é 

preciso lembrar que o caráter absoluto do rei em fins do medievo se afigura mais 

propriamente teórico do que real. Pode-se mesmo ter havido uma disfunção no que 

respeita a uma efetiva centralização. O que se deve, sobretudo, ao deficiente 

estabelecimento de canais de circulação entre as esferas do poder e os setores sociais 

que dependiam de sua autoridade
8
.     

O caráter simbólico do poder régio e o ideal de monarca têm importância 

fundamental neste contexto. Como afirma Vânia Fróes, a apropriação de certas imagens 

e atributos reais serviu certamente para legitimar poderes e estruturar noções de bem-

comum, tempo e espaço compartilhados. À categoria identitária de cristão no Ocidente 

medieval, somou-se a de ‘súdito”.  Durante a Idade Média, o ideal de rei sofre diversas 

transformações. O crescimento urbano, a diversificação das atividades econômicas e  

principalmente as noções de “função” e de “ofício”, resultantes de uma nova visão do 

trabalho, atuaram na releitura de elementos do imaginário, transformando a figura do 

Rei num modelo a ser contemplado pelos súditos
9
.  

O simbolismo e os rituais régios do período testemunham o caráter cerimonial 

dos reis. Constitui-se no final da Idade Média um sistema cerimonial que emoldura e 

                                                 
7
 CARVALHO, Sérgio Luís. Cidades medievais portuguesas: Uma introdução ao seu estudo. Lisboa: 

Livros Horizonte, 1989. p. 98, 99.  
8
 MORENO, Humberto Baquero. O Princípio da Época Moderna. In: TENGARRINHA, J. (Org.). 

História de Portugal. São Paulo: Editora UNESP, 2001.  p. 77, 78.  
9
  FRÓES, Vânia Leite. Era no tempo do rei: estudo sobre o ideal do rei e das singularidades do 

imaginário português no final da Idade Média. Tese para Titular de História Medieval: UFF, 1995. p. 19, 

20. 
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ritma a vida dos monarcas: a sagração, as felizes entradas, o trono do rei e os funerais
10

. 

Em Portugal não se praticava a coroação, que consistia na unção pelos prelados, com 

benção ritual e entrega solene dos atributos reais em cerimônia litúrgica. A prática 

sempre utilizada no reino consistia na aclamação ou proclamação pública do rei, que 

após a homenagem assistia a um ato religioso revestido de insígnias
11

. Aos rituais 

reservados do palácio ajuntar-se-á a crescente amplitude alcançada pelas aparições 

reais: procissões, representações, decorações, carruagens ornadas e festividades, as 

quais deveriam manifestar a obediência dos súditos e celebrar a glória do soberano em 

visita às cidades do reino. Os funerais reais também são objeto de um cerimonial cada 

vez mais elaborado
12

. E em nosso estudo específico, daremos atenção à como Pedro I de 

Portugal concedeu à sua amada um cortejo e funeral digno das mais célebres rainhas, 

mesmo que seu matrimônio com Inês de Castro nunca tenha sido comprovado.    

A vida dos reis, seus atos e todo o cerimonial régio encontram sua realização 

num espaço e meio social.  Segundo Le Goff, o rei medieval é um ser itinerante, que se 

desloca no reino, necessitando mostrar sua figura ao povo nas mais diversas regiões
13

. 

Neste sentido é que se revela a importância da corte régia (como organismo móvel), do 

paço e das cidades. Os deslocamentos reais, além de seu significado temporal, têm um 

significado espacial. A presença ou a ausência do rei em uma cidade é plena de sentido 

e no fim da Idade Média os trajetos reais serão cada vez mais demarcados no espaço 

pela cerimônia da entrada real nas cidades
14

. 

Os lugares de residência real são lugares carregados de um simbolismo 

excepcional. São palácios onde predomina a função de residência e castelos onde 

prevalece a defesa. Os mosteiros também constituiriam locais muito importantes, seja 

pelo apoio que poderiam dar a um candidato na ascensão ao trono, seja no papel da 

memória historiográfica, dinástica e nacional, seja como local de residência póstuma 

temporária, depois definitiva, como necrópole real
15

. Para o caso de Pedro I e Inês de 

Castro, dois mosteiros tiveram papel fundamental: o mosteiro de Santa Clara de 

                                                 
10

 LE GOFF, Jacques. Rei. In: LE GOFF, J. & SCHMITT, J.C. (Orgs.). Dicionário Temático do Ocidente 

Medieval. 2 v. Bauru/SP: EDUSC, 2002. v. 1. p. 402.  
11

 MORENO, Humberto Baquero. Op. Cit. p. 76,77.  
12

 BASCHET, Jerôme. A civilização feudal: do ano mil à colonização da América. São Paulo: Globo, 

2006.   p. 267.  
13

 LE GOFF, Jacques. Rei. Op. Cit., p. 404.  
14

 Ibidem, p. 407.  
15

 Ibidem, p. 404-406.  
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Coimbra, importante tanto na vivência dos amores do casal quanto após a morte de Inês; 

e o mosteiro de Alcobaça, o qual se tornou a morada eterna dos dois amantes e símbolo 

de seu amor até hoje.  

A relação entre o rei e a cidade passa também pela existência, interferência e 

influência da corte. Rita Gomes afirma que a corte foi definida como o lugar da 

presença do rei e, simultaneamente, o conjunto de homens que o acompanham. Um 

espaço no qual evoluem não apenas os do círculo restrito dos parentes como também 

todos aqueles que corporizam a mediação dos poderes do monarca sobre o reino, 

integrando-se no seu séquito
16

. Conforme a autora, a corte também pode ser entendida 

como centro político, lugar do poder régio e também como o local onde emerge a 

representação mesma da unidade do reino e se fabrica o discurso da sua história, onde se 

manifesta pela palavra e ação a sujeição da comunidade inteira a um homem, uma 

dinastia. Um ponto que muito nos interessa é que a corte constitui uma realidade 

espacial e deve ser vista em sua mobilidade característica, seguindo o percurso com que 

simbolicamente o monarca se apropria de seu reino, manifestando a sua presença
17

.  

A corte nos séculos XIV e XV associa-se preferencialmente ao ambiente urbano, 

que geralmente oferecia maiores recursos às exigências do rei e seu séquito. O 

deslocamento destes constituía um evento de importância e a sua instalação exercia uma 

pressão sobre a comunidade local, ainda que temporária, devido à presença de centenas 

de pessoas que colocavam problemas concretos de alojamento e abastecimento
18

. O 

itinerário régio seguia preferencialmente algumas cidades, destacando-se Lisboa, 

Coimbra, Santarém e Évora, e tendo-se o predomínio da região centro-litoral do reino
19

. 

A vinda do rei às localidades, muito festejada, traduzia-se em importantes alterações na 

sua normalidade, de que apenas os centros urbanos mais dinâmicos tirariam proveito. 

Por um sistema normativo, pretendeu-se manter a distinção entre os territórios 

coincidentes da corte e da comunidade, acabando aqueles por subordinarem as diversas 

realidades sociais que com as quais se depararam
20

.  

O rei estava ligado à corte, seu séquito e residência nas cidades onde ficava. As 

cerimônias e rituais ligados à realeza, que tinham lugar nestes espaços, certamente 

                                                 
16

 GOMES, Rita Costa. A corte dos reis de Portugal no final da Idade Média. Lisboa: Difel, 1995. p. 1.  
17

 Ibidem, p. 4.  
18

 Ibidem, p. 276.  
19

 Ibidem, 254.  
20

 Ibidem, p. 285.  
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causavam impacto concreto e simbólico, algo que certamente ocorreu com o traslado de 

Inês de Castro de Coimbra para Alcobaça. Como pontua Renata de Araújo, se os 

cronistas, por ofício e compromisso político, podiam exagerar um pouco as alegrias e 

tristezas da realeza, sabemos, no entanto, que a tonalidade do real não estaria muito 

distante. Nascimentos, mortes e casamentos reais, tocavam o povo de perto porque 

tangiam os destinos do reino e porque a nobreza, no seu papel simbólico, representava 

um grupo escolhido e os seus revezes a todos tocavam simbolicamente, como mercê o 

expiação de pecados de toda a nação
21

. O espetáculo do traslado de Inês de Castro e dos 

túmulos de Alcobaça certamente impactou os súditos comuns, mas tinha como objetivo 

impactar a própria nobreza, afirmando a vontade régia e o amor do monarca Pedro pela 

dama Inês, afinal, teriam sido os nobres conselheiros de seu pai, Afonso IV, que 

influenciaram a morte da aia.   

O relacionamento desenvolvido por Pedro I e Inês de Castro constitui uma 

relação de gênero, que deve ser compreendida a partir das concepções (laicas e 

canônicas) específicas do Baixo medievo com relação ao amor, afeto, conjugalidade, 

etc. As “relações de gênero”, conforme Jane Flax, constituem uma categoria destinada a 

abranger um conjunto complexo de relações sociais, bem como a referir um grupo 

mutante de processos sociais historicamente variáveis O gênero, tanto como categoria 

analítica como processo social, é relacional
22

. As relações de gênero, portanto, entram 

em qualquer aspecto da experiência humana e são constituintes dela. Deste modo, são 

formadas em interação com outras relações sociais, referentes à classe ou raça, por 

exemplo. Não têm assim uma essência fixada, variando tanto dentro do tempo quanto 

além dele. Como em qualquer forma de análise social, o estudo das relações de gênero 

refletirá necessariamente as práticas sociais que ele tenta entender
23

.      

Consideraremos aqui o relacionamento de Pedro I e Inês de Castro como uma 

relação de gênero, porém, é preciso apontar que apesar de adotarmos esta perspectiva de 

análise, o gênero não se limita ao estudo das relações entre os sexos ou ao estudo das 

relações entre homens e mulheres. Como ressalta Andréia Frazão da Silva, os estudos 

de gênero estão atentos também às relações entre os homens e entre as mulheres e em 

                                                 
21

 ARAÚJO, Renata. Lisboa: A cidade e o espetáculo na época dos descobrimentos. Lisboa: Livros 

Horizonte, 1990. p. 41.  
22

 FLAX, Jane. Pós-modernismo e relações de gênero na teoria feminista. In: HOLLANDA, H. B. (Org.) 

Pós-Modernismo e Política. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 227, 228.  
23

 Ibidem, p. 220, 221, 234.  
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como a diferença sexual se articula ou não aos outros aspectos da vida social
24

. Em 

nosso caso, buscamos perceber como se construíram imagens a respeito do 

relacionamento amoroso de Pedro I e Inês de Castro, as quais ao longo do tempo 

formaram uma memória sobre este amor que chegou até hoje, gerando diversas 

releituras na cultura ibérica. Da mesma forma, através das fontes coevas de que 

dispomos
25

 (as quais foram precursoras desta memória), procuramos compreender como 

esta relação se articulou a outras na sociedade em que se desenvolveu, como as questões 

propriamente políticas do reino português ou o impacto que gerou nos espaços sociais, 

tal como nas cidades. Assim, entendemos o amor de Pedro I e Inês de Castro como a 

interação complexa entre o gênero e o todo social, podendo ser percebida, por exemplo, 

através da simbologia da construção dos suntuosos túmulos em Alcobaça para os 

amantes e o solene traslado do corpo da dama promovido pelo monarca.  

O amor de Pedro e Inês, além de tema literário e artístico, também é objeto de 

diversos estudos historiográficos e alvo de intensos debates. Pretendemos situar alguns 

posicionamentos referentes a esta discussão, bem como contrapor trechos documentais 

cronísticos. A história dos amantes se desenvolve no reinado de Afonso IV (1325-1357) 

quando Pedro ainda era infante, mas continua a gerar repercussões após este assumir o 

trono e ao longo de seus dez anos de reinado (1357-1367).  O infante Pedro se casara 

com a nobre castelhana Constança Manuel
26

, mas teria se apaixonado por Inês de 

Castro, aia de sua esposa. Inês era bisneta de Sancho IV de Castela e filha bastarda do 

fidalgo galego Pedro Fernandes de Castro. Como a maioria das mulheres que se 

tornavam aias, era filha bastarda de uma nobre linhagem e teve sua criação na casa de 

um importante senhor: o nobre João Afonso de Albuquerque. Tornando-se dama de 

companhia de Constança Manuel, por influência de seu protetor, veio a acompanhar o 

séquito desta, que fora conduzido por João Afonso a Portugal para a realização do 

casamento do infante D. Pedro
27

.  

                                                 
24

SILVA, Andréia Lopes Frazão. da. Reflexões sobre o paradigma pós-moderno e os estudos históricos de 

gênero. In: Brathair, n. 8, v. 2, pp. 75-84, 2008.  p. 79.  
25

 Como bem ressaltou Andréia Silva, as fontes não são meros reflexos do seu contexto, porém, são a 

única realidade possível de ser alcançada pelo historiador. C.f: SILVA, Andréia Lopes Frazão. da. Op. 

Cit., p. 81.  
26

 Constança Manuel (1318-1345): filha do príncipe Juan Manuel (1282-1348) e bisneta do rei Fernando 

III de Leão e Castela (1217-1252). 
27

 FERNANDES, Fátima R. As potencialidades de aia na Baixa Idade Média. In: Estudios de Historia de 

España, Instituto de Historia de España, Universidad Catolica Argentina, Buenos Aires, n. VII , p.77 – 

96, 2005. p. 78.  
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O início do relacionamento entre Pedro e Inês de Castro não é certo. Para o 

cronista castelhano Pero Lopez de Ayala (autor, ainda no século XIV, da primeira 

narrativa cronística a referir o caso amoroso), o relacionamento só começara após a 

morte de Constança Manuel. Já Fernão Lopes, em meados do século XV, afirma que a 

relação começara quando o infante ainda era casado e sua mulher ainda viva. Em um 

estudo ímpar sobre a trajetória de Pedro I e Inês de Castro na historiografia portuguesa, 

António Resende de Oliveira atenta para as contradições e a diversidade de informações 

entre as primeiras fontes que documentaram o amor do casal, revelando a dependência 

que se tem em relação aos cronistas, particularmente visível no caso de Fernão Lopes
28

. 

Dado que também pudemos constatar, pois as crônicas lopeanas são os documentos que 

mais possuem referências a respeito do tema Pedro e Inês (algo que se deve 

sobremaneira ao objetivo de legitimação da dinastia de Avis, o qual explicitaremos 

adiante). Sem dúvida, a fonte lopeana foi uma das principais bases para a construção e 

mitificação do amor entre Pedro I e Inês de Castro. 

O relacionamento gera a concepção de três filhos que sobrevivem: João, Beatriz 

e Dinis. Porém, a história de amor não termina bem. Entre os amantes havia a 

instabilidade interna e externa dos reinos de Portugal e Castela na primeira metade do 

século XIV, o que acabou por gerar conseqüências na relação. Vários fatores teriam 

entrado em jogo e colaborado para que ocorresse o assassinato de Inês de Castro em 

1355. Após a morte de Constança Manuel (no parto de D. Fernando), Pedro teria 

passado a viver com Inês fazendo “maridança” publicamente
29

. Conforme António José 

Saraiva, tal fato teria sido considerado um afronta por D. Afonso IV, o qual teria 

expulsado a dama do reino português. A volta da aia a Portugal por vontade do infante 

foi considerada uma grave desobediência do filho ao pai (algo não exemplar para um 

futuro rei). Além disso, o casal se instalara em Coimbra no paço que a rainha D. Isabel 

(mulher de D. Dinis) construíra junto ao Mosteiro de Santa Clara de Coimbra, para o 

                                                 
28

 OLIVEIRA, António Resende de. As vidas de D. Pedro e D. Inês de Castro na Historiografia Medieval 

Portuguesa. In: Atas do VI Colóquio da Secção Portuguesa da Associação Hispânica de Literatura 

Medieval, Coimbra, pp. 01-16, 2006. p. 2.  
29

 Consoante Marcello Caetano havia em Portugal no século XIV três tipos de casamento: o casamento de 

benção celebrado publicamente pelo sacerdote; o casamento clandestino, a furto ou de juras, com ou sem 

representante eclesiástico; e o casamento de pública fama ou de maridos conhecidos, fato reconhecido 

pela sociedade. Dinis teria regulamentado o casamento de pública fama (estabelecido com prazo mínimo 

de sete anos de vida comum). Cf: CAETANO, Marcello. História do Direito Português (1140-1495). 

Lisboa: Verbo, 1985. p. 429- 431.  
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uso dos seus descendentes e respectivas esposas legítimas
30

. A visibilidade do caso no 

paço, perante a corte e a principal cidade do reino denotam a preocupação de Afonso 

IV, fator que poderia ter influenciado o assassinato da dama.  

A historiografia muito discute a respeito destes possíveis motivos que teriam 

levado à execução de Inês de Castro, a qual teria sido degolada em Coimbra ainda em 

janeiro de 1355. Conforme Fátima Fernandes - a partir da Crónica Del Rey Don Pedro, 

de Ayala, e da Crónica dos Sete Primeiros Reis de Portugal (conhecida também como 

Crônica de 1419, de autoria comumente atribuída a Fernão Lopes) – os irmãos de Inês 

de Castro, Álvaro Peres de Castro e Fernando Peres de Castro, envolvem-se na crise 

nobiliárquica em Castela contra o rei Pedro, o Cruel, e usam a proximidade da irmã ao 

infante português para tentar envolver Portugal no conflito, incitando-o a tomar a coroa 

castelhana. O rei Afonso IV, percebendo as intenções dos Castro e os problemas que 

estas poderiam ocasionar na estabilidade do reino português, decide pelo assassinato de 

Inês, a fim de romper o elo entre Pedro e os irmãos da dama
31

.  

Outra importante hipótese trabalhada pela historiografia era a possibilidade de 

um dos filhos de Inês e Pedro ascenderem ao trono em vez de o legítimo varão, 

Fernando. Tal fato teria preocupado muito Afonso IV, pois ele mesmo teve de garantir 

sua sucessão, travando uma guerra contra D. Dinis e o irmão bastardo Afonso Sanches, 

preferido de seu pai. Pedro Fernandes de Castro, o pai de Inês, era privado e sobrinho de 

D. Dinis e ficou do lado oposto ao de Afonso IV na luta, o que também pode ter 

colaborado para a rejeição do rei Afonso ao relacionamento da dama com seu filho 
32

.  

A centralidade da história de Pedro I e Inês de Castro reside justamente na morte 

da aia e seu fim trágico. Na versão da crônica de Ayala, uma das bases da criação do 

mito, os motivos para o assassinato são descritos desta maneira:   

 

[...]quando el  Rey Don Alfonso regnaba [...] fizo matar á Doña Ines de 

Castro, la qual tenia el Infante Don Pedro su fijo del dicho Rey Don Alfonso, 

é ava en ella fijos. E fizola el Rey Don Alfonso matar, por quanto le decian 

que el Infante Don Pedro su fijo queria casarse con ela, é face los dichos 

fiijos legítimos; [...]. É este Infante Don Pedro de Portogal amaba tanto á la 

dicha Doña Ines de Castro, que decia á algunos de sus privados que era 

                                                 
30

 SARAIVA, António. José. O Crepúsculo da Idade Média em Portugal. Lisboa: Gradiva, 1988. p. 48, 

49. 
31

 FERNANDES, Fátima Regina. Op. Cit., p. 80.  
32

 SALES, Mariana. Vínculos políticos luso-castelhanos no século XIV. In: MEGIANI, A. P. T. & 

SAMPAIO, J. P. (Orgs.) Inês de Castro: A época e a memória. São Paulo: Alameda, 2008. p. 20, 28.  
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casado con ella; é por esto el Rey Don Alfonso su padre fizola matar á la 

dicha Doña Ines en Sancta Clara de Coimbra do ella posaba
 33

.  

 

Ayala coloca a possibilidade de D. Pedro ter se casado com Inês e não a 

questiona. Fernão Lopes também a colocará e de modo bem mais aprofundado, mas ao 

contrário, irá questioná-la fortemente.  D. Pedro teria declarado em 1360, alguns após 

da morte de Inês de Castro e de Afonso IV, que teria se casado secretamente com a 

dama. Tal evento ficou conhecido como Declaração de Cantanhede, relatada por Fernão 

Lopes no capítulo XXVII de sua Crónica de D. Pedro I:  

 

Hora assi he que em quamto Dona Enes foi viva, nem depois da morte della 

em quamto elRei seu padre viveo, nem depois que el reinou, ataa este 

presemte tempo, nunca elRei Dom Pedro a nomeou por sua molher; [...]. E 

pousando elRei em esta sazom no logar de Cantanhede, no mês de Junho, 

avemdo já huuns quatro annos que reinava, teendo hordenado de a pubricar 

por molher, [...] fez elRei chamar huum tabeliam, e presemte todos jurou aos 

evangelhos per el corporalmente tangidos, que seendo Iffante, vivemdo 

aimda elRei seu padre, que estando el em Bragamça podia aver huuns sete 

anos, pouco mais ou meos, nom se acordando do dia e mez, que el reçebera 

por sua molher lidema per pallavras de presemte como manda a samta igreja 

Dona Enes de Castro [...].
34

 

 

Na visão lopeana, Pedro sempre teria negado o matrimônio com Inês ao pai e 

realizou casamento secreto com a aia por temer a reação de Afonso IV. No entanto, isto 

não foi suficiente para impedir a morte da dama, a vida conjugal em Coimbra já fora o 

bastante para acarretar o assassinato. O cronista procura legitimar seu discurso à medida 

que insere uma discussão filosófica, citando inclusive Aristóteles, para abordar o 

esquecimento de D. Pedro de sua própria da data de casamento, que, segundo o cronista, 

deveria ser fato da “essência da lembrança”
35

, visto que não se tratava de um dia 

qualquer e sim de um dos principais da vida do monarca.   

Além disso, Fernão Lopes aborda a questão do parentesco existente entre Pedro 

e Inês
36

, pois ela seria sobrinha de Afonso IV. Existiria assim, o impedimento do 

                                                 
33

 LOPEZ de AYALA, Pero. Crónica Del Rey Don Pedro. In: ROSELL, D. Cayteano. (Org.). Crónicas 

de los reyes de Castilla, desde Alfonso el Sábio hasta los catolicos Don Fernando y Doña Isabel.  

Madrid: Real Academia Española, 1953. t. I. Año Onceno (1360), Cap. XIV,  p. 506.  
34

 LOPES, Fernão. Crónica de D. Pedro I. Segundo o Códice n. 352 do Arquivo Nacional da Torre do 

Tombo. Introdução de Damião Peres. Porto: Livraria Civilização, 1965. Cap. XXVII, pp. 125, 126.  
35

 Ibidem, Cap. XXIX, p. 136 ,137. 
36

 Cf: Ibidem, Cap. XXVII, pp. 132.  
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parentesco sanguíneo
37

 para o casamento da aia com o infante Pedro, que poderia ser 

corroborado por outro fator: a dama era madrinha de um filho do infante com Constança 

Manuel
38

, o que caracterizava parentesco espiritual, segundo a norma canônica vigente 

no período. No entanto, sabe-se que as normas não implicam necessariamente execução 

na vida prática, quanto mais de forma perfeita, negociações eram estabelecidas entre as 

autoridades laicas e eclesiásticas. Um exemplo disto seria a carta que D. Pedro I teria 

enviado ao Papa de Avinhão, João XXII, para que este emitisse uma bula autorizando 

seu casamento com qualquer mulher que lhe prouvesse, mesmo que esta lhe tivesse 

parentesco
39

. A bula retirava a importância do parentesco, exigindo apenas a condição 

de que a mulher escolhida fosse devota da Santa Igreja.  No entanto, não será essa visão 

da concretização do casamento de Pedro e Inês que Fernão Lopes legará à História. Ao 

colocar consideravelmente em cheque a legalidade da relação de Pedro e Inês, o cronista 

cria uma nova versão que mudou o destino da história de amor do casal
40

.     

Tanto na Crónica de D. Pedro I como na Crónica de D. João I
41

, Fernão Lopes 

deslegitima o matrimônio. Retirar a legalidade do casamento de D. Pedro I e Inês de 

Castro, assim como a legitimidade de seus filhos, seria fator importante na obra 

lopeana. O cronista servia à Avis, dinastia fundada por D. João I (1385-1433), filho 

bastardo que D. Pedro I tivera com Teresa Lourenço após a morte de Inês. Feito pelo pai 

Mestre da Ordem de Avis, D. João acaba se envolvendo na crise de sucessão de D. 

Fernando e ascende ao poder, derrotando a rainha e viúva Leonor Teles, sua filha 

Beatriz e o rei Juan I de Castela, bem como os infantes João e Dinis (filhos da relação 

de D. Pedro I e Inês de Castro). Partindo de uma iniciativa para justificar a Casa 

fundada pelo Mestre de Avis, as crônicas régias de Fernão Lopes buscarão legitimar o 

                                                 
37

 Em 1215 a Igreja colocara interdição aos casamentos que envolvessem parentesco até o quarto grau 

canônico.  
38

 Inês batizara Luís, filho de Constança e Pedro que veio a morrer em curto tempo, no entanto, o 

parentesco espiritual é indissolúvel e prevalece mesmo com a morte do infante. Cf.:LOPES, Fernão. 

Crónica de D. João I. Segundo o Códice n. 352 do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Introdução de 

Humberto Baquero Moreno. Prefácio de António Sérgio. Porto: Livraria Civilização, 1991.. v.1. Cap. 

CLXXXVII, p. 408.  
39

 LOPES, Fernão. Crónica de D. Pedro I. Op. Cit. Cap. XXVII, p. 133.   
40

 OLIVEIRA, António Resende de. Op. Cit.  p. 9.  
41

 O assunto está inserido nos capítulos que tratam da defesa do Mestre de Avis pelo doutor João das 

Regras nas Cortes de Coimbra de 1385, nas quais se discutia o melhor candidato e sucessor à Coroa 

portuguesa, seu resultado foi a eleição de D. João I. O discurso de João das Regras, descrito por Fernão 

Lopes, procura retirar a legitimidade do casamento de Pedro e Inês em capítulos como o CLXXXVI: 

“Como o doutor mostrou claramente que nuca foi çerto Donas Enes fosse molher delRey Dom Pedro”. 

Cf.: LOPES, Fernão. Crónica de D. João I. Op. Cit., Cap. CLXXXVI, p. 402.  
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reinado de D. João e de seus sucessores. Deste modo, o cronista não poderia focar a 

legalidade da relação de Pedro e Inês, pois estaria declarando serem os filhos destes os 

sucessores legítimos da coroa portuguesa e não o Mestre de Avis, filho de uma relação 

do monarca Pedro com uma amiga e não de um grande amor legitimado.  

Fernão Lopes irá, como bem afirmou António Oliveira, retirar o enquadramento 

institucional (o casamento) da história inesiana, confortando-a com o amor
42

. O amor 

entre homem e mulher que, segundo Maria do Rosário Ferreira, sempre assumiu no 

imaginário medieval um poderoso dissociador à noção institucional do casamento e que 

poderia assumir conotações positivas ou negativas dependendo do contexto.  A morte de 

Inês poderia ser conseqüência de um amor simultaneamente ilícito e excessivo da parte 

de Pedro
43

, porém, será também um sentimento exaltado pelo cronista ao final da 

Crónica de D. Pedro I por sua sinceridade e permanência na memória do monarca, 

mesmo depois de anos da morte da amada.  Neste final, que constrói a memória do rei 

devotado a seu amor por uma mulher, estará também a iniciativa da construção de seus 

suntuosos túmulos régios e o traslado do corpo de Inês para Alcobaça.  

 Poucas fontes medievais relatam o enterro de Pedro I e Inês de Castro nos 

túmulos da igreja do Mosteiro de Alcobaça. O cronista castelhano Ayala faz somente 

uma breve menção: “[...] llamaronla la Reyna Doña Ines: é yace enterrada con el 

dicho Rey Don Pedro de Portogal en el Monesterio de Alcobaza.”
44

 . E na Chancelaria 

de D. Pedro I encontramos referências no título “das Jurdiçooes que perteencem ao 

moesteiro d alcobaça em estes lugares”:    

 

E Nos veendo o que nos pediam consirando quanto fauor e afeiçom e 

defensom os reis que logo de deus teem deuem a auer aos lugares e aas 

pesoas religiosas e moormente a este que os reis de Portugal fundarom e 

dotarom e hu se deitaram E como he lugar de grande hospetalidade e 

deuaçom E outrossy como nos em el aJamos singular afeiçom e especial 

deuaçom e como seia nosso propósito e entençom de nos mandar hi deitar e 

dona Jnes de castro nossa molher e nosso filhos ao tempo de nosso saymento 

desse mundo quando for merce de deus ao louuor de deus e de sancta maria 

sua madre e de toda a corte cellestial e em rremjimento e sactisfaçom de 

                                                 
42

 OLIVEIRA, António Resende de. Op. Cit., p. 14.  
43

 FERREIRA, Maria do Rosário. Onde está Inês posta em sossego? In: Atas do VI Colóquio da Secção 

Portuguesa da Associação Hispânica de Literatura Medieval, Coimbra, Outubro de 2006. pp. 1-11.  
44

 LOPEZ de AYALA, Pero. Op. Cit. Año Cuarto (1353), Cap. XXVI,  p. 438.    
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nossos pecados e polla nossa alma e de nosso padre e de nosa madre e de 

nossos auoos.
45

 

 

 Conforme a chancelaria, Pedro I concede privilégios ao Mosteiro de Alcobaça, 

lugar no qual foram enterrados reis e rainhas de Portugal. Local também de especial 

afeição do monarca, pois lá mandou colocar o corpo de Inês de Castro, tida na fonte 

como sua mulher, e onde ele mesmo jazeria, bem como seus filhos, quando a morte 

chegasse. Segundo Ana Oliveira, Alcobaça era onde jaziam, por exemplo, Urraca 

(mulher de Afonso II de Portugal), Constança (ou Sancha) e Beatriz (respectivamente a 

mulher e a filha de Afonso III de Portugal)
46

. Ao mandar sepultar Inês em Alcobaça, 

Pedro procurava elevá-la à mesma condição de outras rainhas e infantas portuguesas.   

Mas o documento que mais aborda o enterro de Inês em Alcobaça é a Crónica 

de D. Pedro I de Fernão Lopes.  O último capítulo da crônica lopeana fecha a narrativa 

sobre o rei justiceiro legando a imagem de um rei eternamente apaixonado por uma 

mulher. O título do capítulo XLIV é: “Como foi trelladada Dona Enes pera o moesteiro 

Dalcobaça, e da morte delRei Dom Pedro”. O traslado do corpo de Inês de Castro para 

Alcobaça, assim como a morte do rei e seu enterro junto à dama nos túmulos 

cuidadosamente esculpidos para o casal, denotam a afirmação do monarca, de sua 

vontade e de seu amor perante a corte e todo o reino, simbolizado nos espaços em que o 

evento teve lugar. A publicização do ato visa a legitimação e afirmação da relação 

cortada por Afonso IV e questionada em seu âmbito institucional por Fernão Lopes. O 

cronista, ao dedicar o capítulo final de sua obra sobre D. Pedro ao traslado de Inês e o 

enterro do monarca junto à amada, traduz a relevância da cerimônia, digna das mais 

nobres rainhas. O motivo para que o monarca dedicasse à Inês tal honra era o fato de 

que seu amor era fundamentado sobre a verdade: “[...]fallemos daquelles amores que se 

contam e leem nas estorias, que seu fumdamento tem sobre verdade. Este verdadeiro 

amor ouve elRei Dom Pedro a Dona Enes [...]”
47

.    

 Lopes não confirma a legitimidade do matrimônio de Pedro e Inês, mas 

reconhece o casal como digno das mais célebres histórias de amor. O amor aqui é 

                                                 
45

 CHANCELARIAS PORTUGUESAS – D. PEDRO I (1357-1367). Edição preparada por A. H de 

Oliveira Marques. Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica, Centro de Estudos Históricos, 

Universidade Nova de Lisboa, 1984. [324], fl. 31, p. 126.  
46

 OLIVEIRA, Ana Rodrigues. As representações da mulher na cronística medieval portuguesa (sécs. XII 

a XIV). Cascais: Patrimonia Historica, 2000. p. 101.  
47

 LOPES, Fernão. Crónica de D. Pedro I. Op. Cit. Cap. XLIV, p. 200.  
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dissociado do casamento, como ressaltamos anteriormente, mas invocado como um 

sentimento positivo enquanto verdadeiro (sendo a verdade algo muito caro ao cronista e 

seu historiar). D. Pedro I cometeu diversos atos por Inês, tal como quando mandou 

matar cruamente os conselheiros de Afonso IV que seriam responsáveis pela morte da 

aia
48

. Mas a construção dos túmulos conjuntos para a permanência dos amantes unidos 

até a eternidade teria sido o ato simbólico e concreto mais visível da afirmação do 

sentimento amoroso do monarca: 

 

E seemdo nembrado de homrrar seus ossos, pois lhe já mais fazer nom podia, 

mandou fazer huum muimento dalva pedra, todo mui sotillmente obrado, 

poemdo emlevada sobre a campãa de cima a imagem della com coroa na 

cabeça, como se fora Rainha; e este muimento mandou poer no moesteiro 

Dalcobaça, nom aa entrada hu jazem os Reis, mas demtro na egreja há maão 

dereita, acerca da capella moor. E fez trazer o seu corpo do mosteiro de 

Samta Clara de Coimbra, hu jazia, ho mais homrradamente que se fazer 

pode, ca ella vinha em huumas andas, muito bem corregidas pera tal tempo, 

as quaaes tragiam gramdes cavalleiros, acompanhadas de gramdes fidalgos, e 

muita outra gente, e donas, e domzellas, e muita creelezia. Pelo caminho 

estavom muitos homeens com círios nas maãos, de tal guisa hordenados, que 

sempre o seu corpo foi per todo o caminho per antre círios acesos; e assi 

chegarom ataa o dito moesteiro, que eram dali dezassete legoas, omde com 

muitas missas e gram solenidade foi posto em aquel muimento: e foi esta a 

mais homrrada trelladaçom, que ataa aquel tempo em Purtugal fora vista. 

Semelhavelmente mandou elRei fazer outro tal muimento e tam bem obrado 

pera si, e fezeo poer açerca do seu della, pera quamdo se aqueeçesse de 

morrer o deitarem em elle.
49

  

 

 Este excerto contém a descrição de Fernão Lopes sobre o traslado de Inês para 

Alcobaça e os túmulos dos amantes. Conforme Le Goff, a morte dos reis e rainhas 

ocorre em meio a um cerimonial que se torna ainda mais espetacular nos funerais. Ao 

ritual do funeral, é necessário acrescentar a função dos monumentos funerários e das 

necrópoles reais, expressão fundamental da ideologia real. Os reis freqüentemente se 

preocuparam com a política funerária. Há o exemplo de São Luís, que refez a necrópole 

real de Saint-Denis para deixá-la de acordo com a nova imagem dinástica da monarquia 

                                                 
48

 “A maneira de sua morte, seemdo dita pelo meudo, seria mui estranha e crua de comtar, ca mandou 

tirar o coraçom pellos peitos a Pero Coelho, e a Alvoro Gomçallvez pellas espadoas; e quaaes palavras 

ouve, e aquel que lho tirava que tal officio avia pouco em costume, seeria bem doorida cousa douvir, 

emfim mandouhos queimar; e todo isto feito ante os paaços omde el pousava, de guisa que comendo 

oolhava quamto mandava fazer. [...]”. In: LOPES, Fernão. Crónica de D. Pedro I. Op. Cit. Cap. XXXI, p. 

149.  
49

 LOPES, Fernão. Crónica de D. Pedro I. Op. Cit. Cap. XLIV, p. 200, 201.  
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francesa e para prolongar a vida dos reis pelas imagens jacentes em suas tumbas
50

.  A 

imagem que Pedro I quis deixar de si e de sua amada Inês de Castro corresponde em 

seus túmulos à vivência de seus amores, sua interrupção trágica, a punição dos 

culpados, dos pecadores e o reencontro dos amantes no Paraíso.  Imagem marcada por 

amor entre homem e mulher sacralizado, mais do que pelos feitos políticos do monarca.   

Segundo Renata Araújo, as procissões balizavam a vida pública assim como os 

ritos cristãos do batismo, casamento e morte marcavam a vida pessoal. 

Conseqüentemente, ao definirem os rumos da vida política do reino, os batismos, 

casamentos e enterros de reis incluíam procissões e espetáculos, tanto mais grandiosos 

quanto mais o pretendia ser o rei em questão
51

. Desta forma podemos interpretar a 

preocupação de Pedro I em demarcar a legitimidade de seu amor com Inês, garantindo à 

dama a mais honrada trasladação vista até aquele tempo em Portugal, como afirmou 

Fernão Lopes.  Para o monarca, aquele momento deveria registrar que Inês realmente 

fora rainha.  Neste mesmo sentido, António José Saraiva afirma que a construção dos 

túmulos de Alcobaça foi a resposta do rei Pedro à dúvida que ficou com os súditos, após 

a declaração de Cantanhede, da veracidade do casamento entre ele e Inês.  Para o autor, 

era como se o monarca quisesse dar existência tangível a um fato, fazendo construir 

para Inês um túmulo onde ela aparece coroada como rainha. Seria um duplo desmentido 

à vida e à morte, pois Inês não chegou a ser mulher legítima do rei de conhecimento 

público, e mesmo que o fosse, morreu antes de Pedro subir ao trono
52

.   

 Os funerais régios se enquadram na ritualidade da vida no medievo. Schmitt 

discute a noção de rito no período, para o historiador ele é uma seqüência ordenada de 

gestos, sons (palavras e música) e objetos, estabelecida por um grupo social com 

finalidades simbólicas. Constrói sua execução no espaço (uma igreja, uma praça, por 

exemplo) e no tempo (duração, ritmo e pausas). O rito é ordenado em ações sucessivas e 

hierarquizadas que comportam freqüentemente a repetição solene de gestos ou fórmulas 

que o prolongam, retêm a ação, aumentam sua solenização. Schmitt realça que os 

conteúdos e as funções simbólicas dos ritos não podem ser separados do desempenho do 

ritual em si, poder-se-ia dizer que eles só existem no ritual, na ação solene que os realiza 

plenamente e que o rei, por exemplo, só é verdadeiramente rei na “ostentação” pública e 

                                                 
50

 LE GOFF, Jacques. Cidade. Op. Cit. p. 411.  
51

 ARAÚJO, Renata de. Op. Cit. p. 33.  
52

 SARAIVA, António José. Op. Cit. p. 51.  
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ritual de sua majestade, como quando faz a justiça ou entra solenemente em uma 

cidade
53

. Neste sentido, podemos afirmar que Inês seria considerada rainha a partir de 

seu funeral (digno das soberanas) e de seu túmulo, no qual sua imagem estava coroada 

como tal. No relato lopeano sobre o traslado da dama, a presença de grandes cavaleiros, 

fidalgos, donas e donzelas, além de muitos clérigos, demonstra a importância do 

elemento coletivo e a sociabilidade do ritual relatado por Fernão Lopes. A procissão, 

com homens portando círios acesos até a chegada ao mosteiro em Alcobaça, também 

constitui um elemento essencial da ordenação gestual e emblemática do rito.    

Quanto à execução dos funerais régios, enquanto rituais pertencentes ao grupo 

das grandes cerimônias do reino, Rita Gomes postula que as exéquias costumam 

desdobrar-se em vários momentos. Uma primeira inumação simples ou uma vigília 

prolongada do cadáver seria seguida pela verdadeira cerimônia, a do “saimento”, que 

tem lugar algumas semanas depois. Conforme o lugar de sepultura escolhido, procedia-

se por vezes à trasladação solene do corpo, num processo que podia se prolongar ainda 

mais no tempo (o traslado de D. João I teve lugar dois meses após a morte), sendo os 

rituais fúnebres realizados com a participação da corte em torno do corpo real
54

.   

 O enterro de Inês de Castro em Alcobaça ocorreu em 1361, seis anos após a sua 

morte, o ritual da trasladação também exigiu a duração de um tempo significativo (visto 

o deslocamento de 17 léguas de Coimbra à Alcobaça), bem como todos os outros atos 

solenes e missas que envolveram sua realização. A questão da duração do enterro régio, 

bem como a sua rememoração nos anos seguintes à morte da figura real encontram 

lugar na crônica lopeana no trecho que trata da morte de Pedro I:  

 

E mandou elRei em seu testamento, que lhe tevessem em cada huum ano 

pera sempre no dito mosteiro seis capellaaens, que cantassem por el e lhe 

dissessem cada dia huuma missa oficiada, e sahirem sobrel com cruz augua 

beemta: e elRei Dom Fernando seu filho, por se esto melhor comprir e 

cantarem as ditas missas, deu depois ao dito moesteiro em doaçom por 

sempre o logar que chamam as Paredes, termo de Leiria, com todallas rendas 

e senhorio que em el avia. E morreo elRei Dom Pedro huuma segumda feira 

de madrugada, [...] e mandousse levar aaquel moesteiro que dissemos, e 

lamçar em seu muimento, que esta junto com o de Dona Enes. E por quamto 

o Iffamte Dom Fernando seu primogênito filho nom era estomçe hi, foi elRei 

deteudo e nom levado logo, ataa que o Iffamte veo, e aa quarta feira foi posto 

                                                 
53

 SCHMITT, Jean-Claude. Ritos. In: LE GOFF, J. & SCHMITT, J. C. (Orgs..). Dicionário Temático do 

Ocidente Medieval. 2 v. Bauru/SP: EDUSC, 2002.  v. 2. p. 415.  
54

 GOMES, Rita Costa. Op. Cit. p. 305 
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no muimento. E diziam as gentes, que taaes dez annos numca ouve em 

Purtugal, como estes que reinara elRei Dom Pedro
55

.  

  

Pedro, incumbe em testamento a realização de missas solenes todo ano na data 

de seu falecimento e quando a morte chega só tem seu corpo levado ao mosteiro de 

Alcobaça e enterrado ao lado de Inês dois dias depois, quando Fernando chega ao local.  

Quanto aos espaços do ritual de traslado do corpo de Inês de Castro encontramos 

primeiramente, num plano mais amplo, a cidade de Coimbra e a vila de Alcobaça (a 

qual pertence ao distrito de Leiria e obteve seu foral em 1514, com D. Manuel), 

seguidas do Mosteiro de Santa Clara e do cisterciense de Alcobaça, assim como de suas 

respectivas igrejas. Os mosteiros e conventos de Portugal, além de seus espaços 

exclusivamente religiosos, também foram associados à residência régia
56

. Coimbra teve 

grande importância nos itinerários monárquicos, sendo o mosteiro de Santa Clara o 

local escolhido para residência real
57

. Seu paço presenciou os amores de Pedro e Inês, 

assim como o assassinato da dama (a qual teria sido executada mais especificamente na 

Quinta das Lágrimas, terreno no qual se encontram duas fontes que canalizavam água 

para o mosteiro); no convento de Santa Clara Inês teve também sua primeira residência 

póstuma em 1355. O mosteiro de Alcobaça também desempenhou um papel único no 

contexto, uma vez que aí se documentam estadas de todos os monarcas, menos de 

Afonso IV.  Um fator parece sublinhar a atração exercida pelo monastério sobre a corte: 

sua localização ideal em relação às regiões do reino mais visitadas pelos monarcas
58

.   

O monarca fez com que enterrassem sua amada no deslumbramento dos archotes 

e na presença das mais ilustres figuras do reino. A corte inteira foi obrigada a acolitar 

postumamente a amante do rei. No túmulo destinado a si próprio, Pedro mandou 

esculpir em baixo relevo a história da sua paixão. Para Saraiva, o que há de 

extraordinário nesses túmulos reais é como a união carnal, de onde nasceu uma família, 

ganha uma dimensão sagrada e se prolonga para além da morte até o dia do Juízo 

Final
59

.  Mesmo existindo até hoje, os túmulos de Pedro e Inês foram mutilados com as 

invasões francesas no século XIX. Na tumba de Inês estariam representados até os 

conselheiros que influenciaram a morte da dama. O rei morto aguardaria o Juízo Final, 

                                                 
55

 LOPES, Fernão. Crónica de D. Pedro I. Op. Cit. Cap. XXXI, p.201, 202. 
56

 GOMES, Rita Costa. Op. Cit. p. 256 
57

 Ibidem, p. 263.  
58

 Ibidem, p. 274.  
59

 SARAIVA, António José. Op. Cit. p. 48.  



      Revista Litteris –   ISSN: 19837429     n. 10 – setembro  2012  - História 

Revista Litteris –   ISSN: 19837429    ANO 4  n. 10 – setembro  2012 

www.revistaliteris.com.br 

138 

138 

representado no túmulo da aia. Mortos de várias categorias sociais estão figurados, 

justos e condenados estão separados
60

. Inês e Pedro, na justiça de seu amor, ascendem 

ao Céu. Na opinião de Saraiva, estes túmulos são o documento mais espantoso que a 

Idade Média nos deixou sobre o amor entre homem e mulher, amor-paixão que não se 

reduz à sexualidade. O interessante é que nestas representações tumulares há a busca da 

união com o sagrado, aqui intrínseco ao amor, transcendente à vida terrena. Mesmo 

sendo uma união não sacramentada, aparece com uma dimensão sobre-humana: os dois 

amantes obtêm lugar no Paraíso e os que contrariaram este amor, caem no Inferno. A 

vingança de Pedro foi por o Céu e o Inferno a serviço de seu amor por Inês, realizando a 

sacralização do desejo
61

. O amor humano e passional é sobrenaturalizado, mas ao invés 

de denotar uma blasfêmia que não seria tolerada pelos mecanismos repressores da 

Igreja, mostra que naqueles tempos nada se concebia fora da crença cristã
62

.  

A beleza dos túmulos góticos de Pedro I e Inês de Castro, colocados 

respectivamente à direita e à esquerda do transepto da Igreja do Mosteiro de Alcobaça, 

atestam um desejo de permanecer e certo apego aos valores terrenos, em meio a um 

século que elegeu o túmulo um de seus objetos característicos. Esses monumentos 

trazem à memória dos passantes as figuras que ali quiseram repousar, na verdade seus 

restos, até o dia do Juízo Final. Para além da morte, o amor dos dois, carnal e trágico, 

ganhou uma dimensão sagrada
63

.  Unindo justiça temporal e espiritual a seu poder 

monárquico, imbricando sagrado e profano, Pedro I vingou sua amada e buscou através 

do ritual do traslado e dos túmulos esculpidos em Alcobaça criar uma memória e fixar a 

imagem de Inês como sua rainha legítima perante a corte e todo o reino.  
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O Currículo em Movimento: as possibilidades do cinema na construção das 

identidades. 

Selma Tavares Rebello
1
 

(UFRJ) 

Resumo 

  Este artigo relaciona alguns artigos, publicados em periódicos Qualis, à minha 

proposta de pesquisa, Cinema e Currículo, aproximando os estudos sobre currículo aos 

estudos sobre cinema e cineclubismo, dentro da instituição acadêmica. Para construir 

esta relação, busco o diálogo do cinema, como arte, e do cineclube como espaço 

democrático e livre para discussões com o currículo escolar e suas possibilidades de 

transformação de identidades, a partir de abordagens objetivas e subjetivas dos três 

conceitos: cinema, identidade e currículo.  

Abstract: This article lists some articles published in journals Qualis, my research 

proposal, Film and Curriculum, bringing to resume studies and film studies 

cineclubismo within the academic institution. To build this relationship, seek the 

dialogue of the film, as art, and film society as free and democratic space for 

discussions with the school curriculum and its possibilities of transformation of 

identities, from objective and subjective approaches of the three concepts: cinema, 

identity and curriculum. 

 

Palavras-chave: Currículo, Cinema, Identidade, Cineclubismo e Formação de 

Professores. 
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 Os cineclubes surgiram na década de 20, no século XX, como um encontro para 

discussão de pequenos grupos, com filmes que apontavam discussões sobre questões 

sociais e políticas, escondidas em grande parte dos espaços públicos e também da 

maioria da população. Trazer o cineclube para o espaço acadêmico/ educacional formal 

é antes de tudo, trazer a arte ao encontro do espectador, de um protagonista que deseja 

reconhecer os seus iguais, os seus diferentes e as possibilidades de olhar a sua prática a 

partir de vários da diversidade. Entendo aqui, cinema como arte, e educação como 

ciência/arte e objeto de reflexão contínua. Neste espaço democrático, o cineclube, todos 

são alunos e professores, permitem-se ao singular e ao plural, a falar em seu próprio 

nome ou em nome do coletivo, não há perguntas nem respostas, apresentam-se ideias, 

experiências, considerações, exercícios do pensar, onde a educação é o objeto de 

reflexão e o cinema o encontro com a alteridade. 

Este diálogo entre o cinema e a educação nos coloca a frente de uma questão que 

vivenciamos no cineclube da Fe/UFRJ: É possível o cinema como arte entrar no espaço 

de educação formal, com a intimidade cultural que ele propõe e com a apropriação 

devida das suas possibilidades de reflexão? Está nesta nos desafios e nos limites desta 

relação, aprender e desaprender a respeito do sujeito, da educação, do cinema, da vida, 

que este conversa se dispõe. A identidade, marcada pela diferença, é aquilo que sou e a 

diferença, é marcada por aquilo que o outro é. A identidade é simplesmente aquilo que 

se é (Tadeu, 2002) brasileiro", "sou negro", "sou heterossexual", "sou jovem", "sou 

homem. 

Neste caminho, a identidade e a diferença existem e estão dispostas em campos 

que podem se aproximar ou se distanciar dependendo dos contextos sociais e culturais 

em um determinado momento histórico. Existe uma relação estreita entre elas, são 

inseparáveis, pois se apresentam nas afirmações. Neste encontro do cinema com o 

currículo, a identidade se afirma nas possibilidades de transformação, uns dos outros, a 

partir do sentido de alteridade, onde eu sou a partir do que o outro representa para mim, 

do que o outro é. 

 

 

 

 

 

Artigo I Conversando com: 
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Pedagogia Cultural e Cinema: análise crítica do filme “Nenhum a Menos” 

sob a Perspectiva dos Estudos Culturais de Lívia Santos Brisolla e Márcia 

Regina Santos Brisolla 

 

O objetivo do presente artigo é analisar a representação da escola através do cinema. 

Quanto ao corpo de análise da pesquisa, foi selecionado o filme “Nenhum a Menos”, 

produção chinesa de 1999. A metodologia utilizada é proveniente do diagnóstico crítico, 

abordagem vinculada à perspectiva dos Estudos Culturais. 

Palavras-Chave: Pedagogia Cultural, Cinema e Estudos Culturais. 

A sinopse do Filme 

 

O filme informa que o professor Gao, da escola primária de Shuiquan, precisa sair de 

licença para cuidar da mãe gravemente doente. No vilarejo distante e pobre, a única 

pessoa que aceita substituir o professor é uma menina de treze anos chamada Wei 

Minzhi. A evasão na escola é alta, então Gao instrui Wei a não permitir que nenhum 

desses alunos e alunas abandonasse o curso, prometendo-lhe 10 yuans extras em 

pagamento. Perdida em meio às crianças, Wei faz tudo para manter os alunos e alunas 

na escola. Mas, um garoto de dez anos, o mais levado da turma, é obrigado a partir para 

a cidade em busca de trabalho. Para trazê-lo de volta, Wei inicia uma incansável jornada 

à procura de seu aluno na cidade grande. 

Neste sentido, os paradigmas são utilizados no filme para tratar as questões de 

identidade e da diferença, apresentando um professor de cabelos brancos, sendo 

substituído por uma menina inexperiente, tímida e sem credibilidade diante das 

crianças. As representações estão sob suspeita ao contestar as identidades estabelecidas 

e reconhecidas. A escola do filme se apresenta como um espaço constituído por 

produção e reprodução de desigualdades. Cabe aqui imprimir os significados de 

diferença e desigualdade, a diferença se curva aos argumentos de escolhas e qualidades 

do que já está posto, as desigualdades, se apresentam como códigos de poder, sociais e 
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políticos, que historicamente foram construídos determinando as condições culturais as 

quais os sujeitos estão imersos. 

A pedagogia cultural aponta a necessidade de trazer a pesquisa, no campo 

educacional, ao ambiente escolar. Por conseguinte, é importante considerar que existe 

um currículo além das fronteiras da escola, constituído pelas experiências individuais e 

coletivas, pelos processos de aprendizagem inerentes a escola, currículo este que parte 

do pressuposto que tudo que construímos a partir do movimento interno de aprender é 

currículo. Este precede a teoria, esta, entra para explicá-lo e ao fazê-lo, de certa forma, 

inventa-o. O Filme Nenhum a menos apresenta a escola como um espaço de conflito 

social, um local de desigualdades, absorvido pelas relações de poder e conhecimento, 

onde as identidades são negociadas, partilhadas e contestadas. 

 

Estudos Culturais e Identidade 

 

Os Estudos Culturais, até os anos 70, considerou a cultura como espaço de 

conflito e resistência nas ações sociais dominadas pelo poder, e reforçada pelas 

diferenças de gênero, classe e raça. Para doutora em educação, Marlucy Alves Paraíso 

(2004), os Estudos Culturais estão em transformação. 

Para Silva (2002), o currículo, como um artefato cultural, é um sistema de significação 

que, de forma complexa, contribui na construção de identidades e subjetividades.  

Assim, de acordo com Silva (2002), através da perspectiva dos Estudos. Nesta 

perspectiva, o currículo é construído culturalmente, participando assim da compreensão 

das questões sociais que a ele são identificadas. 

Para Giroux (2002) os trabalhadores culturais devem ter a compreensão crítica 

sobre a cultura e a política, que estão intimamente relacionadas, propõe que os 

professores possam se identificar como intelectuais transformadores e que o 

aprendizado seja construído socialmente. Ainda segundo Giroux: A esquerda precisa 

estar mais criticamente atenta à forma como o poder está organizado através do enorme 

número de aparatos culturais que vão desde as bibliotecas, os cinemas e as escolas até 

os conglomerados high-tech da mídia que fazem circular signos e significados através 

de jornais, revistas, publicidade, programação. 
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Neste caminho, é necessário que o cinema esteja imerso nas práticas educativas, 

tendo por finalidade as diferentes leituras e experiências que este pode constituir 

principalmente no que diz respeito às reflexões e apropriações possíveis para a 

construção da identidade dos sujeitos. 

 

Artigo II Conversando com:  

 

Cinema e Educação, de Viviane Klaus, mestranda da UFRGS, discute, com o 

suporte de Rosália Duarte. 

 

No artigo a autora parte do entendimento que o cinema não pode ser tratado 

como mais um recurso didático; Rosália aponta a educação e o cinema como formas de 

socialização, de interlocução cultural, passível de mudanças importantes nesta relação. 

Viviane estabelece relações entre o currículo nas salas de aula e o currículo no cinema, 

levantando questões culturais do campo educacional, ou ao próprio uso do cinema na 

educação escolarizada. Discute o cinema-indústria nos Estados Unidos e as produções 

milionárias de Hollywood. O cinema, por ser uma arte que desafia não se submete a 

uma homogeneização; é compreendido enquanto prática social, pois o significado 

cultural de um filme depende do contexto em que é visto ou produzido. 

Para concluir a autora coloca uma lupa no cinema na escola. Cita uma série de 

"filmes de escola" que veiculam representações de currículo. Rosália reafirma a 

necessidade de explorarmos filmes na escola, mas não somente como recurso de apoio 

didático, de segunda ordem. Podemos contribuir no processo de "ensinar a ver". Porém, 

devemos nos preocupar também com a escolha dos filmes, a partir do que sabemos 

sobre cinema.  

 

Revista Brasileira de Educação 

Rev. Bras. Educ.  no. 23 Rio de Janeiro May/Aug. 2003. 

 

 

Artigo III Conversando com:  

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-2478&lng=en&nrm=iso
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Cinema, História e Educação, de Elma Júlia Gonçalves de Carvalho. 

 

O artigo apresenta o cinema como uma tecnologia a ser incorporada ao currículo 

não somente como recurso didático, mas como um instrumento articulador entre o 

mundo/ imagem e os processos escolares. Desta forma, a autora conclui que se for para 

usar os filmes como recursos didáticos, que seja para estudos e análises históricas, tendo 

em vista que as imagens são testemunhos visuais e permitem a compreensão das 

relações sociais, valores e formas de pensar de uma sociedade.  

Neste caminho, a autora enfatiza a importância do filme como documento 

histórico, no olhar de quem produz e de quem interpreta , contemplando sempre o 

trinômio: Cinema, História e Educação. 

Nesta perspectiva, aposta nos filmes para reflexões sobre história e sociedade, e 

a relações construídas num determinado momento histórico. 

 

Revista Teoria e Prática da Educação- Maringá, vol 3, n5, Set/1998. 

 

 

Considerações Finais 

 

Entre o diálogo e a solidão, os textos apresentam a influência dos Estudos 

Culturais sobre o currículo, procurando compreender como a educação e a cultura estão 

imersas em processos de formação e transformação da identidade e da subjetividade dos 

sujeitos. O cinema como caminho possível de socialização e difusão cultural é uma 

possibilidade que não deve ser descartada pelos profissionais da educação. 

Neste caminho, buscar a reflexão crítica sobre as relações de poder e saber pode 

contribuir com um currículo mais democrático, liberto das amarras das classes 

dominantes.  Para Giroux (2002), a pedagogia crítica ilumina a relação entre 

conhecimento, autoridade e poder, neste contexto, a pedagogia é vista como uma forma 

de ativismo político que pretende problematizar os discursos que estão fora dos 

domínios tradicionais do conhecimento. Moreira apresenta a necessidade de se formar 

professores enquanto intelectuais e, para isso ocorrer, ele discute a formação destes 

profissionais, demonstrando preocupação em relacionar tal posição com o 
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multiculturalismo e o aprimoramento constante das práticas pedagógicas por parte dos 

professores. O autor defende a importância de se relacionar currículo e formação de 

professores: “as reflexões sobre currículo devem incluir, necessariamente, reflexões 

sobre o professorado e sobre sua prática (...). Não se pode pensar currículo sem pensar o 

professor e sua formação” (Moreira, 2001, p. 40). Ambos reconhecem o 

comprometimento dos professores na relação com o currículo, que neste caso aqui 

tratado, contempla a possibilidade do cinema como potencializador do aprendizado. 

Neste contexto, surge à necessidade de considerar o currículo não formal, 

constituído pelas leituras de mundo, currículo este advindo de movimentos históricos e 

culturais, pertinentes aos diferentes grupos sociais. O cinema, como arte, no propósito 

de análise e reflexão das práticas pedagógicas, busca um caminho para os estudos 

culturais e as possibilidades de encontro da arte com as práticas pedagógicas. 

Para Bergala, cineasta e docente universitário, é na infância que as impressões 

ficam registradas para toda a vida e, estas podem transformar ou manter a criança dentro 

ou fora de uma perspectiva adulta cultural. É como expectador, na relação com os 

filmes que a pedagogia das artes se faz presente, se apresenta e os princípios que ela que 

ela oferece propiciam a redução da desigualdade, podem revelar outras qualidades nas 

crianças, aguçar a sensibilidade e desenvolver o espírito crítico.  

Neste caminho, Bergala enfatiza o respeito ao objeto, sem simplificações, sem 

subestimar as partes. O professor precisa se apropriar do cinema como arte, para através 

dela trazer o desequilíbrio, criar um momento de perturbação e não acomodação, 

oferecer a liberdade em seu sentido mais íntimo, de se permitir elaborar, e por fim, 

aprender. A questão construída no caminho da educação e o cinema parte do princípio 

de alteridade, do encontro com o outro, da troca, apresentando culturas diversas para 

todos os públicos, dispostos a caminhar como viajantes e não turistas, porque os 

viajantes não sabem os rumos certos, caminham com a emoção, os turistas já saem com 

os roteiros prontos, estes fazem parte dos espectadores de circuito.  Para Bergala o 

cinema não é um passa tempo, mas um elemento essencial para a constituição da vida.  

Os melhores filmes não são aqueles que protegem do mundo, mas como as crianças se 

colocam neste mundo, se veem, se encontram se relacionam com ele. 

Não é simples gostar de cinema, ou melhor, se aproximar dele em sua forma de 

arte, porque gostar de cinema é um processo contínuo de sensibilização, de diálogo, se 
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dá passo a passo, sem pressa, com respeito aos limites e resistências do outro. O gosto 

não se ensina, se oferece se experimenta. Segundo Bergala, nada substitui a primeira 

emoção do encontro, sempre, que por certo, transformará seus conceitos e reflexões em 

relações do real e do imaginário. 

Estes artigos contribuem para minha pesquisa a partir deste olhar, do cinema 

como linguagem reflexiva sobre o currículo e a cultura, reforçando os conceitos que 

surgiram no cineclube, uma parceria entre educação e cinema proporcionando o 

encontro do mágico e do real, que por sua vez, pode ser um ou outro; compreendendo a 

alteridade como sentido e significado. Na análise dos filmes, a tensão existente entre a 

escola e as necessidades sócio político culturais dos sujeitos, está explícita nas relações 

entre as crianças e os adultos, responsáveis pela configuração da escola e das possíveis 

mudanças a partir da mudança de direção do olhar. 
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CONTÍSTICA E IMAGINÁRIO CULTURAL: A IDENTIDADE PERDIDA NO 

CONTO “MILAGRE EM JUAZEIRO”, DE RONALDO CORREIA DE BRITO 

Renato de Oliveira Dering (UFV, Viçosa, Minas Gerais, Brasil)
1
 

Rodrigo Damacena Alves (FABEC, Goiânia, Goiás, Brasil)
2
 

 

Resumo: Maria Antônia é uma mulher casada que deixa sua profissão de médica para ir 

ao encontro de sua avó, último pedido de seu pai ao falecer. Nessa viagem, tipicamente 

nordestina, ela acompanhada por seu marido, se depara com seus medos e angústias, 

passando por provações, entre elas, o verdadeiro motivo de sua viagem: quem ela 

realmente é? Cultura, fé e ciências são temáticas que circundam o conto a todo o 

momento.  

Palavras-chave: Conto regionalista. Imaginário cultural. Literatura contemporânea. 

Contística brasileira. 

 

Abstract: Maria Antônia is a married woman who leaves his medical profession to 

meet her grandmother's last request of his father when he died. On this trip, typically 

Northeastern, she accompanied her husband, faces his fears and anxieties, going through 

trials, among them the real reason for his trip: who she really is? Culture, faith and 

science are subjects that surround the story all the time.  

 

Keywords: Story regionalist. Cultural imaginary. Contemporary literature.. 

 

 

1. PASSEIO PELOS CAUSOS AOS CONTOS 

Contar histórias é uma arte antiga. Causos e conversas cotidianas são 

proferidos a todo o momento. Assim tem-se a origem das narrativas, marcadas pela 

oralidade. Embora não se possa delimitar uma data exata do início das histórias orais, é 

possível perceber as fases de evolução da maneira de se contar os acontecimentos.  

O conto tinha como marca a oralidade até o século XIV, quando houve uma 

transição no modo de dizer. Da oralidade ele passa a conter registro escrito, começando 

a se firmar esteticamente como gênero. Contudo, na passagem da oralidade para a 

                                                 
1
 Mestrando em Letras pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Viçosa (UFV). 

Graduado em Letras – Português pela Universidade Federal de Goiás. renatodering@gmail.com - 
http://lattes.cnpq.br/7891833942208165 
2
 Aluno do curso de Especialização em Docência em Ensino Superior pela FABEC. Graduado em Letras – 

Português pela Universidade Federal de Goiás. – rda612@gmail.com - 
http://lattes.cnpq.br/2176632584404194 



Revista Litteris –   ISSN: 19837429    n. 10 – SETEMBRO  2012  -  Linguagens 
 

Revista Litteris   -Número 10 - Ano 4 

www.revistaliteris.com.br 

 

351 

escrita, os autores procuraram elaborações artísticas para manter o tom oral em seus 

contos, para que, desse modo, continuassem a ser como uma história contada de alguém 

para alguém, sem perder a conectividade de interlocução. Boccaccio e Cervantes são os 

autores de destaque dessa primeira fase. Esquecido por algum tempo, o conto retorna 

com força já no século XVIII com Voltaire, Diderot, La Fontaine e os Irmãos Grimm. 

Mas foi no século XIX que ele se aproxima das tradições, culturas e acepções 

folclóricas, pois com o avanço da imprensa, as publicações se tornaram mais acessíveis. 

É com Edgar Allan Poe que o conto ganhou espaço de destaque na literatura, sendo esse 

autor, além de contista, o primeiro a elaborar uma teoria do conto (GOTLIB, 2003). 

Em sua análise, Poe estabeleceu elementos básicos para a composição do 

conto. Segundo ele, a narrativa deve ser intensa, breve e possuir um efeito único, que 

seria uma verdade, o êxtase da história. Esse último deve ser alcançado de forma 

natural, ou seja, o leitor não pode perceber a intenção do contista durante a história 

contada (HOHLFELDT, 1981). Mário Lancelotti, citado ainda por Hohlfeldt, corrobora 

com Poe quando afirma que “O conto é a operação estrita do olho: atenção no estudo 

puro. O menor desvio põe em perigo o incidente, que é o acontecimento e o efeito” (p. 

18). 

A partir desses elementos estabelecidos por Poe, e, principalmente “graças 

ao critério de brevidade, pode-se facilmente eliminar a incerteza entre conto e romance. 

O conto se distingue do romance, por ser um relato curto” (STALLONI, 2007, pp. 118-

119). Essa definição pode parecer irrelevante, pois o romance parece ser facilmente 

identificado. Contudo, quando se usa o termo “brevidade” não se limita, e o breve passa 

a ser subjetivo e, logo, instável. Temos contos de meia página como de trinta páginas, 

por exemplo. Por isso o breve deve ser ponderado e pode ser variável. A teoria que 

Edgar Allan Poe estabelece, no entanto, além de ser a primeira, é até hoje a mais 

trabalhada. 

Stalloni (2007) define alguns traços para distinguir, também, o conto dos 

demais gêneros próximos, como novela ou fábula. Segundo a autora, o conto renuncia 

ao realismo e também à verossimilhança, as personagens são pertencentes ao simbólico, 

e desse modo, abandonam caracterizações; fundamenta-se no popular e podem ser 

inspiradas nas tradições orais e folclóricas. Trata-se de um relato breve, reitera Poe 

nesse ponto. 
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Em uma análise contística, observamos a existência do hibridismo nos 

gêneros literários, isto é, um gênero pode permear outros facilmente, fazendo ligações e 

colocações pertinentes à narrativa. À procura de uma definição para conto, é muito 

comum se retomar a ideia de Mário de Andrade, lembrada por Gotlib (1990), segundo a 

qual o conto é tudo o que é o escritor diz que é conto. Assim, Andrade não se preocupa 

em classificar se o conto possui brevidade, densidade ou efeito único, mas em entender 

o conto como gênero, ainda que com uma sutil ironia. Por tal razão, é preciso buscar 

raízes que caracterizam esse gênero, e perceber outras maneiras de realizar uma análise. 

Contudo, antes de qualquer análise e discussão sobre algum assunto, é necessário que se 

saiba determinados aspectos e definições sobre literatura para que assim se possa 

adentrar nas teorias do conto. 

Eagleton (1983) trabalha a ideia de que a literatura pode ser um discurso 

não-pragmático. Desse modo, refere-se a um estado geral das coisas. Complementando 

também, ressalta que a literatura dependerá dos modos de leitura, da forma de como a 

literatura é concebida. Por esse ponto, toda obra pode ser lida novamente e cada re-

leitura se terá uma nova re-escrita da obra, uma vez que cada indivíduo possui em si 

juízos de valores, sejam eles quais forem que irão qualificar essa obra. Essa visão traz à 

obra uma riqueza ainda maior por possuir abertura a outras leituras, confirmando seu 

teor em não ser objetiva, pois segundo o autor, essa não é a função da literatura. 

Literatura, como arte, leva o homem ao estado de equilíbrio. Isso ocorre, pois o “eu” 

procura se relacionar a algo exterior, que não lhe deixa de ser essencial ao ser. O 

indivíduo caminha da individualidade para a plenitude, alcançada apenas no equilíbrio 

do ser (FISCHER, 1983). Essa plenitude, ainda segundo Fischer, talvez seja o ponto 

forte que os contos tentam atingir, uma vez que tratam de situações, contextos e 

cotidianos que o homem vive e revive a cada momento. Percebo, por esse viés, como 

essa narrativa acompanha as transformações do mundo, revelando um lado social e 

urbano de maneira singular. 

Tratando-se de Brasil, sem dúvida, Machado de Assis é referência para o 

início da história de nossa contística. Assim, como Hohlfeldt (1981) pontua, citando 

Herman Lima: 

[...] se o nosso conto literário não começou com Machado de Assis – firmou-

se com ele, recebendo-lhe das mãos trato que nenhum dos outros 
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anteriormente lhe haviam dado e feição nova e característica com o interesse 

dos temas e alinho e cuidado do estilo (HOHLFELDT, 1981, p. 36). 

 Machado de Assis começou publicar contos em 1860 e deixou mais de 

duzentos escritos somente desse gênero (HOHLFELDT, 1981). “Missa do Galo”, “Uns 

Braços” e “A Cartomante” são alguns textos de destaque, entre outros vários. “A leitura 

dos seus contos caminha neste auscultar
3
 outra e sempre outra significação sugerida pela 

ironia fina e implacável” (GOTLIB, 2003, p.78). Completa ainda, dizendo que 

“Machado tem este dom de fisgar o leitor pela intriga bem arquitetada, intrigando-o 

com questões não resolvidas” (p.80). Mário de Andrade, ainda citado por Gotlib (2003) 

diz que Machado de Assis encontrou a “forma do conto”, contudo essa “foi a forma do 

conto indefinível, insondável, irredutível a receitas” (p.9). Desse modo, esse autor de 

nossa literatura trata-se de um escritor ímpar em nossa contística, não sendo superado 

por seus contemporâneos
4
, mas influenciando-os de maneira positiva. 

Nessa evolução do conto e da contística brasileira, destaca-se também a 

década de sessenta no Brasil que ficou conhecida como o “boom” do conto no país. Foi 

nesse tempo que surgiram diversos escritores e outros solidificaram suas carreiras 

(HOHLFELDT, 1981). Nessa demanda de grandes nomes de nossa literatura, Clarice 

Lispector é uma referência, lançando uma visão diferenciada na forma de se contar um 

conto: o foco narrativo. 

A ficção de Clarice Lispector é primordialmente um modo de narrar. 

O enredo se agasalha numa proliferação de motivos livres, de 

comentários existenciais, de filosofemas, que dão a cada composição 

uma dramática espessura filosófica. É no interstício das palavras que a 

contista investiga o especo do inefável, a percepção sutilíssima de 

imperceptíveis movimentos psicológicos (LUCAS, 1989, p.131). 

Lispector perpassa sentimentos e evasões subjetivas que se entrelaçam, por 

exemplo, no livro Laços de Família, lançado em 1960, no qual trabalha as relações 

familiares, suas conquistas e anseios. “A marca existencialista nos contos de Clarice 

Lispector é nítida” (LUCAS, 1989, p.131). Ela consegue trazer aos olhos de seu leitor o 

cotidiano social, seja representado pela velha aniversariante, em “Feliz Aniversário”, ou 

na visão de uma mulher casada sobre a vida, em “Amor”. O destaque da autora 

                                                 
3
 Segundo o dicionário On Line Priberam da Língua Portuguesa, a palavra significa “Ouvir a opinião de”. 

<http://www.priberam.pt> acesso em 12 de novembro de 2010 às 01h12min. 
4
 Não se trata aqui de uma forma comparativa entre autores, mas uma ênfase a esse autor, que foi um 

diferencial não somente na contística brasileira, como no romance. 

http://www.priberam.pt/
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supracitada se justifica principalmente por essa interface que ela propõe entre o modo 

de contar e a subjetividade emaranhada nos textos com os quais o leitor também se 

identifica. A partir da década de sessenta do século XX, grandes outros nomes se 

destacaram: Bernardo Élis, Caio Fernando Abreu, Fernando Sabino e Samuel Rawet 

(LUCAS, 1989). 

O conto de hoje, poliedro, capaz de refletir as situações mais diversas da 

nossa vida real ou imaginária, se constitui no espaço de uma linguagem 

moderna (porque sensível, tensa e emprenhada na significação), mas não 

forçosamente modernistas (BOSI, 1979, p.21). 

Relembramos, nesse momento, que moderno e modernista são 

terminologias que remetem a diferentes percepções acerca da história da literatura. O 

primeiro refere-se ao tempo ainda presente, o qual os críticos assim o consideram; o 

segundo refere-se às vanguardas do início do século. Por essa razão, também, a 

contextualização e teorização do conto se torna importante durante as leituras e análise 

dos contos, pois é possível verificar como o conto se constitui durante sua evolução.  

2. RONALDO CORREIA DE BRITO E O LIVRO DOS HOMENS 

Contemporâneo e com grande visibilidade principalmente após o prêmio 

São Paulo de Literatura, em 2009, com a obra Galileia. Ronaldo Correia de Brito traz 

em Livro dos Homens, um conjunto de contos, histórias regionalistas com marcas 

fortíssimas do imaginário cultural de um nordeste, qual se assemelha muito a traços de 

sua história. O livro possui com 13 (treze) contos, sendo o último homônimo. Em seus 

contos ele traça um mapa do nordeste, perpassando do geográfico, bem pontuado na 

obra, como também identifica um mapa cultural, enraizado nas personagens e no espaço 

físico da obra. 

Com uma proximidade muito peculiar da oralidade, os narradores presentes 

nos contos trazem aspectos interessantes, como flashback e presença forte dos discursos 

diretos. Em “Qohélet”, por exemplo, temos uma narrativa que se aproxima de um relato, 

um depoimento. Já em “Livro dos Homens”, a presença de recordações e crenças é 

fortemente presente. A singularidade como o regionalismo é trabalhado em Livro dos 

Homens é que chama a atenção. Pois, atravessa o limiar do “interiorano” e adentra por 

um universo cheio de significações. Em cada conto se identifica como as personagens 
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têm extrema relação com a fé, religião, crença e cultura. Essas, por sinal, se interpelam e 

se introduzem na narrativa transformando o apenas regional em universal. 

Ronaldo Correia de Brito é cearense e se formou em Medicina. Além de 

Livro dos Homens e Galileia, o autor assina ainda Baile do Menino Deus, O pavão 

Misterioso, Bandeira de São João, Arlequim, As noites e os dias e Faca. 

3. MILAGRE EM JUAZEIRO 

As marcas nos contos regionalistas são bem transparentes e abarcam certo 

imaginário cultural, como já vimos. Em “Milagre em Juazeiro”
5
 isso não é diferente. O 

conto começa com uma característica marcante de devoção católica: “Valei-me, Nossa 

Senhora, valei-me – cantaram as peregrinas num pedido extremo de socorro” (p.67). 

Maria Antônia é uma mulher da cidade grande casada com Afonso, ambos médicos. 

Antes de morrer, o pai de Maria Antônia diz que gostaria de saber onde a mãe se 

encontrava, pois ele a abandonara. Assim, ainda sabendo que ela poderia estar morta, 

pediu que a filha a encontrasse. Ela, então, decide ir atrás de seu passado, relatado a 

princípio como essa busca de sua avó, que no decorrer do conto adquire novas acepções. 

Afonso, um cético, critica a viagem desde o início, pois além de estar 

passando mal e de percorrerem algo que para ele seria impossível de encontrar, Maria 

Antônia o fez viajar como bóias-frias, pois, deste modo, as chances de encontrar a avó 

seriam maiores. Percebe-se claramente no conto que o espaço e as demais personagens 

são a posição do imaginário da fé e crença que irão permear todo o conto, enquanto 

Afonso é o contraste dessa devoção fervorosa colocada na introdução do conto, pois 

desacredita nesse imaginário. Já Maria Antônia carrega consigo a dualidade entre a fé e 

a ciência, pois ao mesmo tempo em que possui origens nessa cultura, ainda que conheça 

pouco e nada saiba sobre, foi criada e vivida de outro modo, onde a ciência é mais 

importante. 

Esse embate entre o cultural e científico é ressaltado várias vezes durante o 

conto, e algumas vão demarcá-lo, como quando uma romeira oferece um chá de erva 

cidreira para que Afonso, passando mal na viagem, pudesse beber, pois era um chá 

“bom pra tudo”. Antes que Maria Antônia pudesse aceitar, Afonso dispensa. “Além de 

                                                 
5
 As indicações de páginas referem-se à bibliografia do livro qual o conto está inserido. 
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me colocar nessa aventura doida, ainda quer que me envenenem – queixou-se o Afonso, 

enquanto engolia um comprimido” (p.69). Ele, em todo o conto, está avesso às crenças 

que sua esposa insiste em acreditar. Assim, Maria Antônia sempre tentava ficar entre 

ambas as crenças, acreditava na ciência sua profissão, mas entendia o outro lado, suas 

origens. 

Com recursos de retomada, ou flashback, o conto situa o leitor nas idas e 

vindas temporais e explicativas. Assim, possui como história central a viagem das 

protagonistas a Juazeiro e permeando-a, encontra-se a história de Jonas Praxedes, pai de 

Maria Antônia. Nessas retomadas do conto é explicado o motivo da fuga do pai e como 

ele foi parar longe de todos.  

Jonas deixa claro que para aliviar a culpa que sentia, deu o mesmo nome de 

sua mãe a filha primogênita. Por tal razão o pai confiou a ela tanto a revelação em seu 

fim de vida, quanto a busca por sua avó, que ao longo da história perceberemos como a 

busca de Maria Antônia por sua identidade. Essa busca é perceptível quando o pai, 

pouco antes de sua morte, pede para que Maria Antônia se olhe no espelho, pois desse 

modo poderá encontrar o rosto de sua avó. 

Com pequenas frases de impacto o autor nos conduz as percepções sobre a 

identidade da protagonista. “Tantas coisas tinha o mundo que Maria Antônia ignorava 

até aquele instante” (p.73). E nessa busca, ela procurava nos rostos das romeiras 

características de sua avó e ouvia as histórias de fé dos romeiros. A cada momento 

passado se percebia o mundo com qual Maria Antônia se deparava e ainda não se dava 

conta que sua avó estava tão próxima. 

Em dado momento do conto, começa uma chuva fina. A água aqui 

representa o próprio batismo da protagonista como romeira. “Que dano nenhum era 

molhar as roupas e o rosto de Antônia, de pé, recebendo os pingos d’água na cabeça, 

batizando-se romeira, em busca da Terra Santa e do seu povo” (p.75). 

Outro contraste entre fé e ciência está na fala de uma romeira. Esta oferece 

para rezar por Afonso, e Maria Antônia sabendo que seu marido não aceitaria recusa 

com educação. A romeira responde que “é ruim não acreditar na força de Deus. Que 

amparo pode ter quem duvida da reza?” (p.75). E completa dizendo que a medicina é 

boa, “deu riqueza a ele. Mas podia ser melhor com reza” (p.76) E Maria Antônia diz 

que está aprendendo que sim. Nesse momento a romeira propõe que Maria Antônia faça 
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uma promessa ao Padrim, para que Afonso melhore. Pede que prometa que ele se 

ajoelhará aos pés de Deus, vestido de Franciscano. 

Maria Antônia começa a se encontrar no decorrer do conto. Na cidade 

percebe manchas no corpo do marido e se preocupa. E, quando ele a indaga sobre a 

possibilidade de ser meningite, ela responde com a expressão “Deus o livre” (p.79), 

assemelhando-se às romeiras, e sendo repreendida pelo marido. É nesse momento em 

que a protagonista começa sua busca, já na cidade. Em suas andadas conhece inúmeras 

‘Antônias’, mas não reconhece nenhuma. “Um dia de buscas inúteis, que a levava de 

volta ao hotel, querendo chorar por si e pelo pai” (p.81). 

Em seu último dia de busca, o terceiro da romaria, Maria vai à Igreja do 

Socorro já descrente com sua procura. Quando a igreja começa a pegar fogo, ao que 

indica o texto, começando uma grande correria. “O calor impedia os discernimento, 

possibilitando visões de fogo eterno” (p.82). Com o corre-corre, Maria Antônia acaba 

por adentrar na casa das devotas de Nossa Senhora de Boa Morte. Neste momento é que 

o clímax do conto se faz: 

Pôde olhar as velhas a quem estava abraçada, feição a feição, ruga a ruga, 

compondo um retrato amado na sua alma, o da avó perdida, que o pai legara-

lhe há bem pouco. Tomada de alegria, banhada de lágrimas, foi capaz de 

reconhecer Antônia Praxedes em todos aqueles rostos. (pp.83-84) 

O conto finaliza com a indicação que Maria pode ver, ainda que ofuscada, 

seu esposo, Afonso, correndo do outro lado da rua, vestido de fransciscano. O autor 

trabalha exatamente com esse imaginário cultural que propõe uma identidade social, 

retrata principalmente através dos romeiros, perpassando a questão regionalista, mas 

adentrando a seu imaginário.  

 

4. REFERÊNCIAS 

 

BAKHTIN, Mikhail. (V. N. Volochínov). Marxismo e Filosofia da Linguagem. São 

Paulo: Hucitec, 2006. 

BOSI, Alfredo (Org.). O conto brasileiro contemporâneo. São Paulo: Cultrix, 1979. 

BRASIL. Orientações Curriculares para o Ensino Médio. I Vol. 1: Linguagens, 

códigos e suas tecnologias. Brasília: MEC/SEB, 2006. 

BRITO, Ronaldo Correia de. Livro dos Homens. São Paulo: Cosac Naify, 2005. 



Revista Litteris –   ISSN: 19837429    n. 10 – SETEMBRO  2012  -  Linguagens 
 

Revista Litteris   -Número 10 - Ano 4 

www.revistaliteris.com.br 

 

358 

CANDIDO, Antonio. Formação da Literatura Brasileira: Momentos Decisivos. Vol. 1. 

Belo Horizonte: Editora Itatiaia, 1993. 

DAYAN, Daniel. Os mistérios da recepção. In. FEIGELSON, K. FRESSATO, S. B. 

NÓVOA, J. (Orgs.). Cinematógrafo: um olhar sobre a história. Salvador: EDUFBA; 

São Paulo: Ed. UNESP, 2009. pp.61-82. 

DUARTE, Rosália. Cinema e Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. 

EAGLETON, Terry. Teoria da Literatura: uma introdução. Trad. Waltensir Dutra. São 

Paulo: Martins Fontes, 1983. 

_________________. A ideia de cultura. Trad. Sandra Castello branco. São Paulo: 

UNESP, 2005. 

FISCHER, Enerst. A necessidade da arte. Trad. Leandro Konder. Rio de Janeiro: Zahar, 

1983. 

GOTLIB, Nádia Battella. Teoria do conto. São Paulo: Editora Ática, 2003. 

HOHLFELDT, Antonio. Conto brasileiro contemporâneo. Porto Alegre: Mercado 

Aberto, 1981. 

LUCAS, Fábio. Do Barroco ao Moderno: vozes da Literatura Brasileira. São Paulo: 

Ática, 1989. 

ORLANDI Eni P. e RODRIGUES, Suzy Lagazzi. Discurso e Textualidade. Campinas: 

Editora Pontes, 2006. 

STALLONI, Yves. Os gêneros literários. Trad. Flávia Nascimento. Rio de Janeiro: 

Difel, 2007. 



 Revista Litteris –   ISSN: 19837429     n. 10 – setembro  2012  - Ciências Sociais. 

 

Revista Litteris –   ISSN: 19837429     ANO 4  n. 10 – setembro  2012 

www.revistaliteris.com.br 
 

1 

 
CULTURA E PREVENÇÃO  À VIOLÊNCIA E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DO 

ADOLESCENTE  

 

Aristéia Mariane Kayser
1
( UFSM) 

  Marco Aurélio da Silva
2
 ( UFSM) 

 Dejalma Cremonese
3
 ( UFRS/UFSM) 

 

RESUMO 

 

Percebemos que em pleno século XXI muitos jovens ainda estão expostos a mensagens 

errôneas sobre sexualidade as quais muitas vezes são implícitas e/ou explícitas sobre as 

temáticas sexo e sexualidade. Porém os mesmos interpretam, à sua maneira, essas 

informações, sejam elas educativas ou não, podendo responder diferentemente com 

descrenças, negações, esquecimentos ou assimilação errada à mesma mensagem. Por 

entendermos que a escola é o melhor lugar para discutirmos a educação sexual. Pois 

dentro do âmbito escolar os mecanismos de exclusão e falta de informações seriam mais 

facilmente debatidos, esclarecidos e orientados pelos educadores multiprofissionais. 

Neste sentido, torna-se necessário um maior esclarecimento acerca de tais questões, a fim 

de propiciar mais clareza aos educandos sobre a referida temática. 

 

Palavra chave: Socialização, Interdisciplinaridade, Jovens infratores, Educação, Saúde 

 

ABSTRACT 

 

We realize that in the XXI century many young people are still exposed to the wrong 

messages about sexuality which are oftenimplicit and / or explicit about sex and 

sexuality issues. But theyinterpret in their own way, that information, whether 

educational or not, may respond differently with disbelief, denial, forgetfulness or 

assimilation to the same wrong message. By understanding that the school is the best 

place to discuss sex education. For the school within the mechanisms of exclusion and 

lack of informationwould be more easily discussed, clarified and guided 

bymultidisciplinary educators. In this sense, it is necessary to further clarification about 

such issues in order to provide clarity forstudents on that subject. 
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INTRODUÇÃO 

 

        No Brasil existem cerca de 31 milhões de jovens
4
 na faixa etária de 16 a 24 anos 

representando 18% da população total do país (IBGE, 2002). Muitos desses jovens não 

têm acesso a informações sobre sexualidade e saúde reprodutiva, nem a serviços 

adequados de atendimento nessa área que os estimulem a tomar decisões de maneira livre 

e responsável. 

        Uma das preocupações do governo federal é a epidemia de HIV/AIDS é hoje um 

dos mais graves problemas de saúde pública. De 1980 a setembro de 2001 foram 

registrados 222.356 casos de AIDS no país, 13% deles vitimando jovens entre 16 e 24 

anos (Brasil, 2001). 

         Muitos estudos vêm sublinhando que a maior vulnerabilidade dos jovens tanto as 

infecções por DSTs/AIDS como à gravidez indesejada tem complexa relação com a 

limitação das opções de lazer e cultura, do acesso aos equipamentos sociais, incluindo 

serviços de saúde e educação, e das oportunidades ocupacionais e de rendimento (Brasil, 

2001). 

       Os jovens estão expostos a mensagens implícitas e/ou explícitas sobre sexo e 

sexualidade e interpretam, à sua maneira, essas informações, sejam elas educativas ou não, 

podendo responder diferentemente (com descrenças, negações, esquecimentos ou 

assimilação errada) à mesma mensagem. 

        A saúde é um conceito positivo, um recurso quotidiano que implica um estado 

completo de bem-estar físico, social e mental e não apenas a ausência de doença e/ou 

enfermidade (OMS, 1993). O ministério da Saúde ressalta que experiências individuais 

mostram que a Educação sexual é mais efetiva quando ministrada antes de se iniciar a 

atividade sexual e que esse processo na maioria das vezes, retarda o início da atividade 

sexual, reduz o número de doenças sexualmente transmissíveis, parceiros sexuais e 

gravidez não planejada. 

          Assim neste sentido o presente artigo tem por objetivo atender a comunidade 

disponibilizando-a informações no sentido de orientação das possíveis situações 

                                                 
4 Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 

integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Art. 4º É dever da 

família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária. LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
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indesejadas não só de jovens, bem como de adultos que por sua vez não tiveram acesso às 

informações e orientações as quais visam promover a promoção e prevenção à saúde
5
.   

Outra questão é buscar estratégias para o conhecimento e desenvolvimento da sexualidade 

e da redução e na vulnerabilidade das incidências de adolescentes e adultos das DSTs/HIV 

e gravidez não planejada.  

         Sabemos que a educação e a saúde são instrumentos que norteiam o 

desenvolvimento humano. Para isso é necessário um desenvolvimento biopsicossocial 

através dos valores sociais e políticos inseridos na sociedade. Para tanto se faz necessário a 

construção de recursos metodológicos adequados para que possamos trabalhar a 

consciência do sujeito frente ao processo de adoecimento conforme Gomes: “partindo das 

inferências se procure interpretar os sentidos subjacentes ao que os sujeitos representam e 

vivenciam, a fim de se chegar à compreensão das regras constitutivas das particularidades 

inerentes à doença, do ponto de vista das práticas sociais cotidianas”. Gomes (p. 1213) 

              Segundo fontes do “MS” no Brasil existem 54 milhões de cidadãos na faixa de 10 

a 24 anos de idade, representando 30,3% da população que estão expostos a riscos de 

vulnerabilidade de caráter estrutural causando assim um adulto frustrado e inseguro. 

          Atuar junto às ações educativas em saúde visando promover o conhecimento dos 

direitos sexuais e deveres reprodutivos. Para que assim possamos conscientizar a 

população sobre o conhecimento do corpo e da sexualidade dos adolescentes e adultos na 

prevenção das DSTs/HIV. Neste sentido as ações do presente projeto visam à 

consolidação de políticas públicas de doenças e agravos na prevenção e promoção à saúde 

através de parcerias entre empresas públicas e privadas, comunidades, escolas dispostos a 

acolher o projeto, e Unidade Básica de Saúde – UBS. 

 

EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS BRASILEIRAS 

 

         A educação sexual nas escolas brasileiras não é uma exclusividade das últimas 

décadas, ao contrário constitui uma preocupação que remonta as primeiras décadas do 

século passado, quando se instaurava o sistema educacional brasileiro. Nos anos vinte e 

trinta do século XX, educação sexual já era uma preocupação para intelectuais, médicos, 

professores que povoavam o universo educacional brasileiro naquela época. Em 1933 foi 

                                                 
5 Canguilhem  (p. 160) “a vida de qualquer ser vivo, mesmo que seja uma ameba, não reconhece as categorias de saúde e doença, a 
não ser no plano da experiência, que é, em primeiro lugar, provação no sentido afetivo do termo,e não no plano da ciência. A ciência 

explica a experiência, mas não por isso a anula”. 
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fundado na cidade do Rio de Janeiro, então capital federal, o Circulo Brasileiro de 

Educação Sexual, que editou um periódico denominado Boletim, desde o ano da criação 

do Circulo até 1939 (SOUZA, 2002). Ao contrário daquilo que se habituou a pensar sobre 

o discurso pedagógico, a respeito da ocultação sobre o sexo e das práticas sexuais, desde o 

final do século XIX o sexo já era objeto de discussões entre médicos e educadores que 

defendiam a presença de uma educação para a higiene sexual dos jovens. (CÉSAR, 2008). 

            Nos primeiros anos da década de 1960, antes da ditadura militar, o Brasil vivia um 

clima de renovação pedagógica e foi justamente nesse período que o tema da educação 

sexual retornou para o discurso pedagógico. Nessa segunda onda da educação sexual 

brasileira, escolas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte organizaram programas 

para os seus alunos. Naquele período, o interesse crescente pela educação sexual entre 

as/os educadoras/es brasileiros levou a deputada federal Júlia Steimbruck, em 1968, a 

apresentar um projeto de lei propondo a introdução da educação sexual obrigatória nas 

escolas primárias e secundárias do país (WEREBE, 1998, p. 173). 

 

          Como a ditadura impôs um regime de controle e moralização dos costumes, 

especialmente decorrente da aliança entre os militares e o majoritário grupo conservador 

da igreja católica, a educação sexual foi definitivamente banida de qualquer discussão 

pedagógica por parte do Estado e toda e qualquer iniciativa escolar suprimida com rigor. 

          No Brasil governo federal, na segunda metade dos anos de 1990, produziu um 

importante documento os Parâmetros Curriculares Nacionais. Desse modo, pretendeu 

resolver grande parte dos problemas relativos à educação no Brasil, especialmente as 

questões curriculares, as disciplinas específicas, os processos de avaliação, além da 

inserção de temas oriundos dos movimentos sociais, como as questões étnico-raciais, o 

meio-ambiente, a ética, assim como a sexualidade e as questões gênero. Inspirado pela 

reforma espanhola, o governo brasileiro, tomava a concepção dos temas transversais e 

instituía a educação sexual como um dos temas a serem trabalhados nos PCNs. 

          Pois dentro do âmbito escolar os mecanismos de exclusão e falta de informações 

seriam mais facilmente debatidos, esclarecidos e orientados pelos educadores 

multiprofissionais.  

          A partir da segunda metade da década de 1980, o Estado brasileiro, em virtude das 

pressões advindas das organizações não governamentais que desenvolviam importantes 

projetos de prevenção do HIV/AIDS, começou a se preocupar com a contaminação de 



 Revista Litteris –   ISSN: 19837429     n. 10 – setembro  2012  - Ciências Sociais. 

 

Revista Litteris –   ISSN: 19837429     ANO 4  n. 10 – setembro  2012 

www.revistaliteris.com.br 
 

5 

jovens em idade escolar e iniciou um apoio tímido às iniciativas de educação sexual nas 

escolas. 

 

SEXUALIDADE E ESCOLA 

 

          Entende-se por sexualidade como a qualidade do que é sexual e que para Ribeiro 

(1993) é um processo que ocorre de forma gradual na vida do ser humano. Este conceito 

sucinto, entretanto, revela algumas questões importantes e inerentes à sexualidade que são 

desconhecidas por muitas pessoas. Conforme os PCN'S (MEC, 1997, p. 34): A Orientação 

Sexual na escola deve ser entendida como um processo de intervenção pedagógica que 

tem como objetivo transmitir informações e problematizar questões relacionadas à 

sexualidade, incluindo posturas, crenças, tabus e valores a ela associados (...) pois 

possibilita a discussão de diferentes pontos de vista associados à sexualidade, sem 

imposição de determinados valores sobre outros. (MEC, 1997, p. 34) 

           Neste sentido, torna-se necessário um maior esclarecimento acerca de tais questões, 

a fim de propiciar mais clareza aos educandos sobre a referida temática. Na concepção de 

Freire (2000), a transformação social precisa ser percebida como processo, numa 

perspectiva dialética, ou seja, num contexto em que não se absolutiza verdades, idéias, 

visões de mundo, experiências e vivências
6
. Se há uma referência à sociedade, a questão 

sexual não pode se desvinculada deste enfoque. 

            Sempre se faz necessário uma reflexão-ação no âmbito escolar no que se refere à 

temática sexualidade, pois uma das funções do educador é orientar e esclarecer os 

educandos. Desta forma conscientizando-os sobre os valores em exercer sua sexualidade 

de uma forma que seja responsável, sem trazer conseqüências para seu futuro.  

            Sabemos que a sexualidade, é um tema polêmico enquanto tema transversal, mas 

necessariamente deve fazer parte do currículo escolar e nas discussões em sala de aula 

com uma única finalidade que é a conscientização do educando. Pois, somente com a 

portabilidade de conhecimentos dos riscos e perigos que pode trazer um ato sexual de 

forma irresponsável este jovem terá consciência e buscará ter atitudes e comportamentos 

diferentes para sua vida. 

                                                 
6
 A finalidade da orientação da sexualidade no âmbito escolar, ou seja, trabalhando a temática educação em saúde disponibilizará 

um ambiente de “[... construção compartilhada de conhecimento...]” (p.101) Pois será desenvolvida uma troca de experiência onde 

surgira o envolvimento dos sujeitos e conseqüentemente de toda a comunidade. .Por meio da uma “[... intervenção nas relações 

sociais que vão influenciar a qualidade de suas vidas...]”  (Carvalho MAP, Acioli S, Stotz EN. 2001. p.101)  
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             Portanto; a participação do educador é fundamental para que temas como estes.: 

sexualidade, drogas, bullying, agressões a professores possam ser debatidos discutidos no 

âmbito escolar. Pois é uma realidade dentro da escola que precisa urgentemente ser 

discutida.  

 

A IMPORTÂNCIA DA ORIENTAÇÃO SEXUAL 

 

            Segundo Jadestaid (1987), “[...a sexualidade é algo exclusivo, parte da pessoa e 

que perpassa os limites do ato sexual, sendo uma forma de expressão do ser humano que 

se descobre enquanto sujeito inserido em um contexto que abrange aspectos biológicos, 

psicológicos, sociais e culturais...]”. 

           O processo de amadurecimento da sexualidade é um fenômeno que ocorre durante 

toda a vida do ser humano é uma construção continua. Porém, o sujeito aqui entendido 

como educando ele necessita de orientações de pessoas especializadas sobre a temática 

para que este educando tenha conhecimentos sólidos sobre como trabalhar a sua 

sexualidade.  

          Não podemos ser ignorantes, ou melhor, ignorar que o processo da sexualidade que 

é parte essencial das relações interpessoais. Neste sentido é que surge a função da escola, 

pois a mesma surgiu neste século XXI, com a finalidade de esclarecer, educar, transmitir 

conhecimentos, quebrando o tabu e discutindo com seus educandos temas polêmicos até 

então não discutidos como já dito sexualidade e outros temas que muitas vezes surgem 

como tão grandes agravos que abacá destruindo as relações interpessoais deixando marcar 

indeléveis para o resto da vida. 

           Um dos papeis do educador juntamente com a escola seria em orientar sexualmente 

para que o educando,  possa ter conhecimentos fundamentais  enquanto sujeito em um 

processo interpessoal onde o mesmo sem dúvida utilizará da sua sexualidade para 

demarcar território. Portanto; devemos sim respeitar as diversidades as quais são 

constituídas pela heterogeneidade neste sentido o educador deve estar preparado para 

ajudar n processo de socialização e emancipação deste educando no âmbito escolar e 

conseqüentemente na sociedade. É neste sentido que enfatizamos a educação e saúde 

Parâmetros Curriculares Nacionais visando à orientação sexual, assunto este visto como 

tabu e que precisa ser contextualizado no âmbito social e cultural. Neste sentido é que 

encontraremos o apoio da Instituição educativa como espaço de troca de saber, de 

conhecimento, informação. 
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          Neste sentido pensamos em uma equipe multiprofissional, com o intuito de 

amenizar as angústias e os medos os quais são cotidianos dos indivíduos, sejam crianças e, 

principalmente, adolescentes. Esta equipe tem como uma das suas finalidades orientar a 

maturação e maturidade da sexualidade deste educando para o fortalecimento das relações 

interpessoais. Camargo e Ribeiro (1999, p. 39) chamam atenção para duas distintas visões: 

“Muitos consideram, ainda hoje, a abordagem de questões sexuais na escola como algo 

não sadio, pois estimularia precocemente a sexualidade da criança e do adolescente. 

Para outros, a discussão orientada de temas relacionados à sexualidade proporcionaria 

aos jovens o conhecimento da importância da vida sexual, bem mais cedo e com maior 

profundidade”. 

       Portanto; é um processo de duas mãos uma a escola que esta aberta e disposta a 

ajudar seus educandos no processo de conscientização sobre o uso mais correto, maduro  e 

responsável de sua sexualidade. De outro lado temos o educando o qual muitas vezes traz 

para dentro da escola muitas informações incorretas recebidas da rua e os mesmos 

acreditam que estão são as verdadeiras, portanto demonstram não receptíveis nesta troca 

de conhecimento entre escola e educandos. Outro fator é a liberdade de expressão de auto-

afirmação por parte destes jovens que se encontram em um processo de amadurecimento 

de sua personalidade. Porém muitas vezes recebem informações equivocadas que são 

retratadas pela mídia, internet e suas ferramentas de forma fragmentada, deturpada, é neste 

sentido que acreditamos no papel da escola em formar cidadãos conscientes da sua 

conduta e da sua sexualidade. 

 

DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (DSTS) 

 

     Sabemos a força que a mídia tem em formar opinião pública, porém apesar de  das 

pessoas serem portadoras de muitas informações ainda insistem no erro em manterem 

relações sexuais sem camisinha, ou seja, existem princípios não éticos em um processo de 

relação sexual. Ex.: Não faça ao outro o que não queres que façam a ti!  

        A escola pode utilizar das informações fornecidas pela mídia com o intuito de 

instruir, educar os educandos sobre a realidade dos mesmos, mas existem ainda muitos 

preconceitos no que diz respeito às DST's, assim reforçará e orientará de forma clara e 

precisa, mostrando através de exemplos que estão inoculados no cotidiano de cada um. 
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          Os principais sintomas das DST's são ardência para urinar, coceira, vermelhidão, 

bolhas, feridas ou verrugas nos órgãos genitais, dor durante a relação sexual, qualquer tipo 

de secreção vaginal ou uretral. 

          As DST's são provocadas por vários tipos de micróbios através do contato anal, 

vaginal e/ou oral; ao compartilhar agulhas e seringas, no uso de drogas injetáveis; na 

transmissão vertical da mãe para o filho gravidez, o parto e amamentação e quando se 

recebe transfusão de sangue contaminado. 

           As DST's mais comuns são: sífilis, gonorréia, uretrite não gonocóica (gota matinal), 

cancro mole, herpes genital, condiloma acuminado (crista de galo), tricomaníase, 

linfogranuloma venéreo (mula) e Aids. 

          Para se proteger das DST's é necessário o uso da camisinha em todas as relações 

sexuais; agulhas e seringas descartáveis ou desinfetadas. O uso deve ser pessoal. 

 

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 

 

       Atualmente, existe uma grande preocupação com a gravidez de jovens. De fato, 

estima-se que, no Brasil, 14% das mulheres com menos de 15 anos já tenham tido um 

filho. A gravidez de jovens de pouca idade, no entanto, não é exatamente um fenômeno 

atual. 

        Haja vista que as expectativas sociais são muito grandes diante da idade, o que num 

determinado contexto torna-se um fato bom e aceitável, mas em um outro passa a ser 

vergonhoso e exasperador. 

         Assim, a diferença é que antigamente não existiam tantas possibilidades de estudo e 

de trabalho para as meninas e os meninos. Porém, casar, ter filhos e passar a vida toda 

cuidando da família era considerado normal para as jovens, do mesmo modo, antigamente 

era normal os rapazes começarem a trabalhar cedo para sustentar a família. 

         Porém, hoje existem políticas públicas em prol de resguardar os Direitos das 

Crianças a terem acesso livre a sua formação. O governo é enfático em fazer cumprir a lei 

quando se fala em Direito garantido ao adolescente. 

        Portanto; nada melhor do que nossas escolas para começarmos a promover a 

Educação em Saúde. É claro que devemos utilizar metodologias e didáticas as quais sejam 

de fácil compreensão na sua linguagem.  

 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
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         Paulo Freire em a Pedagogia do Oprimido ressalta que um educador humanista, 

revolucionário, não há de esperar esta possibilidade, sua ação identificando-se, dede 

logo, com a dos educandos, deve orientar-se no sentido da humanização de ambos. Do 

pensar autêntico e não no sentido da doação, da entrega do saber. Sua ação deve estar 

infundida da profunda crença nos homens. Crença no seu poder criador. O Scientific 

Group on Research in Health Education (Grupo Científico sobre Pesquisa em Educação 

em Saúde), também da OMS, expandiu esta declaração ao afirmar que "os objetivos da 

educação em saúde são de desenvolver nas pessoas o senso de responsabilidade pela sua 

própria saúde e pela saúde da comunidade a qual pertençam e a capacidade de participar 

da vida comunitária de uma maneira construtiva". Organização Mundial de Saúde – OMS 

pontua que "o foco da educação em saúde esta voltado para a população e para a ação. De 

uma forma geral seus objetivos são encorajar as pessoas a: a) adotar e manter padrões de 

vida sadios; b) usar de forma judiciosa e cuidadosa os serviços de saúde colocados à sua 

disposição, e c) tomar suas próprias decisões, tanto individual como coletivamente, 

visando melhorar suas condições de saúde e as condições do meio ambiente". 

   O Sistema único de Saúde propõe a importância da Educação em Saúde voltada a 

prevenção e promoção de saúde. 

 

CONCLUSÃO 

 

            Dessa forma é grande a mobilização dos diversos atores sociais no processo de 

conscientização da importância da educação e saúde no âmbito escolar por meio de uma 

reeducação como eixo norteador do futuro da humanidade. Nesse contexto destacamos 

entidades governamentais e não governamentais como: ONGs, movimentos populares, 

grupos religiosos, organizações políticas entre outros. 

       Por outro lado se as ações caminharem de forma humanizada, de respeito a cada 

sujeito inserido na sociedade os registros ou marcas conseqüentemente serão saudáveis, e 

sob esse aspecto o processo de maturação da sexualidade se dará de forma que visa a  

promoção da saúde e verdadeiramente na construção da dignidade humana. 

          Entretanto; é possível apartir da realidade atual construir novos caminhos utilizando 

como ferramenta a educação em saúde, ampliando a visão de problemas como maturação 

da sexualidade, bullying, agressões a professores, drogas. Em outras palavras uma 

educação em saúde deve ser emancipatória produzindo uma valorização do indivíduo ao 
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instante que promove mudança de valores e contribui para a formação de redes 

multiprofissionais.       

          Portanto; este processo emancipatório do homem visa assumir uma autonomia 

dialógica, de experiência de cada indivíduo desencadeada apartir de seu cotidiano. Logo, 

só é possível através de uma educação em saúde por meio de um sistema de educação 

libertadora, de respeito às diferenças e a diversidade, ou seja, a inclusão como fomento de 

saberes, aliada ao trabalho de forma horizontal e interdisciplinar promovendo assim a 

criação de vínculo de solidariedade e co-responsabilidade. 
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RESUMO:  

Têm-se debatido muito a questão da autoria e do plágio na obra do escritor alemão 

Bertolt Brecht e os trabalhos realizados por Solange Ribeiro de Oliveira e John Fuegi 

são exemplos disso. No entanto, na esteira de Leyla Perrone-Moisés, podemos 

considerar que o processo que deu vida à A Ópera de Três Vinténs foi a 

intertextualidade poética. Devemos salientar que a composição da peça brechtiana foi 

um trabalho coletivo, como é de praxe na criação ou recriação de muitas outras peças de 

diversos dramaturgos. Há também que se lembrar de que a apropriação do texto do 

dramaturgo inglês John Gay é mais que legitimada. Em outras palavras, ponderamos 

que os empréstimos de Brecht não podem ser considerados plágios de outros textos, 

mas sim um trabalho de transcriação, semeado de intertextos e vozes no qual ecoam 

outros escritos e seus respectivos autores. 

 

Palavras-chave: Teatro alemão; teatro brasileiro; autoria; intertextualidade; plágio. 

 

ABSTRACT:  

The question of authorship and plagiarism have been debated when one analyses some 

of the plays of the German writer Bertolt Brecht, Solange Ribeiro de Oliveira and John 

Fuegi’s works exemplify it. On the other hand, following Leyla Perrone-Moisés, we can 

affirm that Brecht used a kind of poetical intertextuality in his The Threepenny Opera. 

We should point out that the composition of his play results from a collective work, 

what is usual in the creation or recreation of many plays by various playwrights. We 

should also pin point that the appropriation of the English playwright’s text is more than 

legitimate.  In other words, we consider that Brecht’s borrowings can not be classified 
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as plagiarism, but indeed a work of transcreation full of intertexts and voices that echo 

other works and their respective authors. 

   

Keywords: German theatre; Brazilian theatre; authorship; intertextuality; plagiarism.      

 

 

 

Teresinha: 
Me disseram que esse Brecht rouba tudo 

dos outros e faz coisas maravilhosas. 

Então, ninguém quer saber de onde vem 

a riqueza das pessoas. Importa é o que as 

pessoas vão fazer com essa riqueza. 

(Ópera do malandro, ATO I, Cena III) 

 

 

 

Como é de conhecimento público, A Ópera de Três Vinténs (1928) tem como 

texto fonte The Beggar’s Opera (1728)
3
, do escritor inglês John Gay. A Ópera do 

Malandro (1978), de Chico Buarque de Hollanda, é uma terceira versão que retoma o 

enredo das outras duas peças anteriores para recriar um espaço mais familiar ao leitor 

brasileiro. É importante lembrar que, além dessas, há outras adaptações feitas a partir da 

peça de Gay como, por exemplo, as versões realizadas pelo poeta e dramaturgo tcheco 

Václav Havel (1975), que se tornaria o primeiro presidente da República Tcheca, e por 

Wole Soyinka (1977), poeta e dramaturgo nigeriano. 

Os enredos das peças de Gay, de Brecht e de Hollanda são bem parecidos e a 

criação do herói às avessas proporciona ao leitor/espectador um encantamento, já que as 

três peças gozaram de grande sucesso de público. O sucesso de Brecht, assim como o de 

Gay e Hollanda, deve-se em muito à recepção da peça por parte do público burguês que, 

de seu assento, aplaude e ri da própria caricatura representada no palco. O sucesso 

comercial da peça de Brecht, quando encenada na primeira metade do século XX, 

segundo Solange Ribeiro de Oliveira (1999), deu-se em especial pela recepção do 

público, que se identificou com as personagens, as músicas e a história de amor, tudo o 

que Brecht não intencionava: 

 

Equivocando-se quanto às intenções doutrinária de Brecht, a platéia, 

divertindo-se enormemente, interpretou várias canções como deliciosos 

exemplos da música ligeira hoje associada com os anos 30 – isto é, como 

música “digestiva” odiada pelo autor (OLIVEIRA, 1999, p. 116). 

                                                 
3
 Em 2011 foi lançada a primeira tradução em língua portuguesa pela UFPR como A Ópera do Mendigo. 
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Por outro lado, Francimara Nogueira Teixeira, em O conceito de diversão no 

teatro de Bertolt Brecht (2003), afirma que, para Brecht, a função principal da ópera 

moderna é discutir o seu caráter culinário e, consequentemente, a diversão como uma 

autodenúncia (2003, p. 39). Além disso, o dramaturgo e poeta alemão via o interesse do 

público de forma positiva. A Ópera de Três Vinténs, segundo palavras do próprio 

Brecht, foi a experiência mais bem sucedida de teatro épico. Para ele, a experiência 

inovadora “mais marcante era a separação estrita entre música e todos os outros 

elementos de entretenimento” (BRECHT, 1967, p.82).  

Vale acrescentarmos a observação do dramaturgo alemão no ensaio O uso da 

Música no Teatro Épico
4
:  

 

Dessa maneira, a música, simplesmente porque tomava uma atitude 

emocional e utilizava todo estoque das seduções narcotizantes habituais, 

tornou-se um colaborador ativo da tarefa de desnudar o corpo da ideologia 

burguesa. Tornou-se por assim dizer, um desmitificador, encarregado de 

provocar e denunciar. Essas canções conquistaram um largo público. Suas 

frases principais apareceram em artigos e discursos. Muita gente começou a 

cantá-la com acompanhamento de piano e a ouvi-las de discos, como 

acontece com as comédias musicais (1967, p.83). 

 

Não menos agraciada pelo sucesso de público, a Ópera do malandro foi 

encenada pela primeira vez em 1978, tempo de lenta abertura política. Em entrevista à 

revista Isto É, de 02 de agosto de 1978, Hollanda expõe muito bem os motivos que o 

levaram a escrever a peça. Vale ressaltarmos a equivalência entre o período getulista e a 

ditadura militar: 

 
Isto é – Por que os anos 40? 

 

Chico - Tivemos uma série de motivos para situar o texto em 40. Achamos 

que há uma coincidência entre o momento em que a gente está vivendo e 

aquela época. Entre 43, quando se vislumbrava o fim do Estado Novo, e 78 

há muitas semelhanças. Um outro motivo foram os problemas que a gente ia 

ter de enfrentar com a censura se nos fixássemos nos dias de hoje. Ao 

colocarmos um chefe de polícia ou policiais em cena, em plena década de 70, 

alguém poderia se sentir caricaturado ou ofendido. Por exemplo, um dos 

principais personagens de John Gay era uma caricatura do ministro da Justiça 

da época. Isso podia ser feito na Inglaterra de 1728. Aqui, em 1978, já não 

pode. Essa "concessão" que estamos fazendo, na verdade, em não situar o 

texto hoje, não representa uma frustração. Colocamos tudo direitinho, como a 

gente realmente quer fazer. Os anos 40, a decadência da Lapa, da 

malandragem, da "época de ouro do samba", a invasão do capital estrangeiro. 

                                                 
4
 O referido artigo foi publicado postumamente em Schriften zum Theater. O artigo originalmente em 

alemão, Über die Verwendlung von Musik für ein episches Theater,é de 1935. A tradução utilizada é de 

Luiz Carlos Maciel, Teatro Dialético. 



Revista Litteris –   ISSN: 19837429    n. 10 – SETEMBRO  2012  -  Linguagens 

 

Revista Litteris   -Número 10 - Ano 4 

www.revistaliteris.com.br 

 

258 

E a cada dia sentimos mais esta aproximação entre o fim do Estado Novo e a 

crise que atravessamos.
5
  

 

 

O espaço da peça de Hollanda passa-se na Lapa, bairro boêmio do Rio de 

Janeiro, onde se destaca um tipo peculiar da realidade carioca e brasileira, o malandro. 

Oliveira (1999) afirma que a obra de Hollanda tem como diferença principal a 

introdução de uma personagem revolucionária e, ao mesmo tempo, o único bom 

malandro na peça em questão, João Alegre: 

 

Entre explorados e exploradores, tentando organizar os oprimidos para a 

resistência, situa-se a figura de João Alegre. Malandro rebelde, revela-se 

pronto para o processo revolucionário, necessário à afirmação de uma 

identidade nacional genuína, afinada com as camadas populares. João 

identifica-se com o artista nacional, encarnado no compositor/sambista, 

lembrando estudos dessa figura como representação do nacional. Autor 

ficcional da Ópera, denuncia a sistemática exploração parasitária do 

organismo social (1999, p. 123). 

 

Como bem salienta Selma Calasans Rodrigues (1987), Brecht também faz um 

deslocamento espaço-temporal, pois ambienta a peça na época vitoriana, pleiteando 

criticar a Alemanha, e prenuncia aquele que virá a ser um dos períodos mais sombrios 

da história da Alemanha. (1985, p.101). Apesar de Brasil e Alemanha viverem períodos 

perturbadores, não seria errôneo se afirmássemos que as duas peças representam 

momentos antagônicos dentro dos cenários brasileiro e alemão da época em que foram 

escritas. Enquanto o Brasil ensaiava uma abertura política e a esperança pela 

implantação de uma democracia em 1978, a Alemanha mergulhava no caos e via o 

crescimento do partido nacional socialista (Nazismo) e do sentimento antissemítico 

alastrar-se pela nação, basta lembrarmos que Minha Luta, de Adolf Hitler, fora editado 

em 1926 e causou grande interesse dos leitores alemães. 

Muitos trabalhos são feitos explorando-se a intertextualidade entre as óperas de 

Gay, Brecht e Hollanda, entretanto praticamente todas se detêm no enredo das obras que 

estão por trás dessas representações. Além disso, recentemente o estudo sobre o 

malandro, personagem da nossa história, vem sendo mais compreensivelmente 

estudado. No livro de Oliveira (1999), vemos um trabalho precursor que visa a 

reescrever a figura do malandro e mostrar que o conceito que se tem sobre este sempre 

                                                 
5
 http://chicobuarque.uol.com.br/texto/entrevistas/entre_02_08_78.htm 

 

http://chicobuarque.uol.com.br/texto/entrevistas/entre_02_08_78.htm
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esteve relacionado à vadiagem, o que não é condizente com a riqueza desse tipo 

humano bastante familiar a nós. Apesar de abrirmos esse espaço para uma breve 

consideração sobre o malandro, preferimos dialogar diretamente com Oliveira (1999) e 

Michel Schneider (1990) acerca da autoria, tomando como ponto de partida algumas 

reflexões feitas e debatidas por Oliveira em seu livro citado anteriormente.  

A questão da autoria e do plágio em Bertolt Brecht recebeu grande atenção da 

crítica, sendo, inclusive, debatido por Oliveira (1999). O escritor alemão costumava 

escrever suas peças a partir de outras pré-existentes, mas mudando pequenas partes do 

enredo, para servir aos ideais de uma peça crítica e antiburguesa. Além disso, a autoria 

de algumas de suas peças é discutida e aprofundada por John Fuegi, citado em Oliveira, 

para quem A ópera dos três vinténs (1928) fora em pelo menos oitenta por cento escrita 

por Elisabeth Hauptmann (1999, p.27). 

Leyla Perrone-Moisés, no ensaio “A intertextualidade crítica” (1979), 

empiricamente mostra que há dois tipos de intertextualidade: a crítica e a poética e que 

somente a primeira, feita pelo crítico literário, é declarada e submissa a regras pré-

estabelecidas. O ato de escrever uma peça tendo como fonte outra mostra claramente 

que aquela é inacabada e imperfeita, isto é, “é a obra prospectiva, a que avança através 

do presente e caminha para o futuro” (1979, p.218). Em outras palavras, o escritor, 

artista que cria através do pré-concebido, tem a liberdade de citar, fato que tem gerado 

grandes discussões que não temos a intenção de resolver, mas antes refletir.  

Citando Michel Butor, Perrone-Moisés acrescenta que a citação, por mais literal 

que venha a ser, cria com o texto-fonte uma relação paródica (1979). A paródia pode ser 

caracterizada por um jogo intertextual em que há um desvio total do texto que adapta 

em relação ao adaptado, não pode ser confundida com a paráfrase ou com o plágio, 

“mais que imitação grosseira ou travestimento, exibe o objeto parodiado e, à sua 

maneira, presta-lhe homenagem” (PAVIS, 1999, p.278). Outra forma de compreender a 

paródia é utilizar-se da seguinte passagem em Ladrões de Palavras, de Schneider 

(1990): 

Plágio, pasticho, paródia, os termos são empregados como sinônimos por 

Charles Nodier, um dos raros teóricos da escritura mimética: “Ao que tudo 

indica, entretanto, aquele lá (escritor original, eu o saúdo!) nada mais 

escreveu, além daquilo que tinha sido dito antes dele; e, coisa maravilhosa!, o 

primeiro livro escrito nada mais foi, além de um pasticho da tradição, um 

plágio da palavra!” (1990, p.64). 
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Schneider (1990) ainda afirma que a palavra plágio significava transviar os 

filhos de outrem, aliciamento ou apropriação de escravos ou venda de alguém pelo qual 

não tinha direito (1990, p.129). 

No sentido jurídico da palavra, plágio  

 

pressupõe o reconhecimento de um direito de propriedade do autor sobre sua 

obra, medido pelo prazo legal de proteção. Recopie Shakespeare, você não 

será um plagiário. O que equivale dizer que, no plágio, só interessam os 

elementos conscientes e, em particular, o ideal” (1990, p.133). 

 

O Novo Aurélio século XXI não faz menção ao plágio em termos jurídicos, 

enfatizando o sentido dele enquanto apresentação ou assinatura de obra artística ou 

científica e, por extensão, imitação do trabalho alheio (1990, p.1581).  

O aparecimento do conceito de plágio nas Letras e da forma como é interpretado 

e utilizado até os dias de hoje deu-se no começo do século XIX. Até então, valia para a 

escrita de uma obra a interpretação e a justificativa que Brecht dera, um século depois, 

isto é, ao tornar algo melhor, este passa a pertencer a quem o fez. Esse ponto de vista é 

discutido e citado por Schneider, que afirma:  

 

O problema é que todo ladrão é brechtiano sem o saber, 

convencido de que torna melhores as coisas roubadas, mais 

conformes a uma verdadeira necessidade, melhor utilizadas. 

Do mesmo modo que todo plagiário nega ter roubado, e 

pretende ter se apropriado do que nada mais era que material 

medíocre para melhorá-lo, o ladrão nega ter roubado, ele pegou 

“emprestado”, ia devolver. Há, então, no espaço literário, uma 

suspensão do julgamento moral, uma inclusão entre parênteses 

da realidade dos atos, uma espécie de a posteriori estético que 

estão no âmago do debate sobre a originalidade (1990, p.127). 

 

 

Segundo Oliveira, apoiada em Fuegi e em textos de críticos da época, temos uma 

descrição bastante peculiar e contraditória de Brecht diante de uma parte da crítica. A 

autora cita:  

Alfred Kerr, em Berliner Tagblatt, denunciou a dívida de Brecht 

para com as traduções alemãs de Villon, Kurt Tucholsky, 

notando o grande número de textos de Kipling, passou a aludir a 

um certo “Rudyard Brecht”. O dramaturgo defendeu-se pelos 

jornais, alegando ter esquecido de incluir o nome do tradutor de 

Villon (1999, p. 29).  
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Schneider, apesar das relevâncias que faz sobre o plágio, chegando a nomear os 

diferentes tipos e apoiar-se na metáfora do espelho ou da escrita como um palimpsesto, 

escrito, apagado e reescrito, não poupa críticas ao escritor que escreve sem informar a 

fonte de onde colheu os frutos: 

 

Pode acontecer que nos esqueçamos, o que se chama uma influência, que os 

transformemos segundo o próprio estilo; mas citar sem nomear é impostura: 

mostrar o que não se tem. Pior, o que não se é. O que conta, e tal é a lição de 

Montaigne, é a fidelidade a si mesmo, mesmo quando ela passa pela 

“alegação”, o empréstimo, o roubo (1990, p.118). 

 

Outro aspecto que merece atenção é a forma como o grupo de trabalho de Brecht 

via o dramaturgo alemão. Em Oliveira, Brecht é mencionado por Margarete Steffin, que 

reclama da falta de tempo que o escritor tinha para com os trabalhadores, para quem as 

obras do dramaturgo alemão diziam-se direcionar:  

 

Apesar da fascinação por ele (...Brecht), a atriz, membro 

dedicado do partido comunista, não perdoava que Brecht 

dedicasse pouco tempo às reuniões de trabalhadores. 

Considerava-o “um oportunista, enriquecido pela Ópera dos Três 

Vinténs, furtada de a a z.” (1999, p.29). 

  

Essa possível omissão de Brecht motivou o também escritor alemão Günther 

Grass a escrever Die Plebejer proben den Aufstand (1965), traduzido para o português 

como Os plebeus ensaiam a revolta, uma crítica explícita a Brecht. Tudo se dá em 

função de um acontecimento peculiar. A peça de Grass é um relato crítico sobre os 

acontecimentos de 17 de junho de 1953, quando os trabalhadores da parte leste de 

Berlim, sob domínio do governo soviético, entraram em confronto com tropas da 

Alemanha Oriental, por não concordarem com os baixos salários, as jornadas de 

trabalho, além de outros direitos perdidos com a divisão da Alemanha como, por 

exemplo, o voto secreto e direto. Mark W. Clark (2007), especialista em história 

européia moderna e que escreveu o ensaio “Herói ou vilão? Bertolt Brecht e a crise de 

junho de 1953” relata que muitos críticos passaram a ver Brecht como um funcionário 

do partido, como um apoiador do governo de Walter Ulbricht, presidente da Alemanha 

Oriental, e como um gesto de apoio e submissão ao regime stalinista que deu suporte à 

companhia de teatro de Brecht, o Berliner Ensemble que, em 1954, passou a ter como 

sede o Theater am Schiffbauerdamm.  
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Durante o levante de 1953, vários intelectuais de esquerda tomaram atitudes que 

iam desde uma posição não muito clara até um voto de apoio ao governo da República 

Democrática Alemã. Entre aqueles que não tiveram sua posição bem interpretada 

podemos citar Brecht. Em carta ao Primeiro-secretário do Partido Socialista Unificado 

da Alemanha, conhecida também como SED, sigla do único partido da Alemanha 

socialista, Brecht escreveu: 

 

A história vai prestar suas homenagens à impaciência revolucionária do 

Partido da União Socialista da Alemanha. A grande discussão [diálogo] com 

as massas sobre a velocidade da construção socialista vai conduzir a uma 

visão e a uma proteção das realizações socialistas. Neste momento, devo 

expressar minha fidelidade ao Partido da União Socialista da Alemanha.
6
 

 

 

Apenas a última frase foi vinculada pelos meios de comunicação, deixando 

Brecht diante de um grande problema. Por outro lado, isso contribuiu para a boa 

reputação dele em relação ao governo stalinista. Clark afirma que 

 

Brecht desfrutava de privilégios que não estavam disponíveis para a maioria 

dos intelectuais da Alemanha Oriental – incluindo, no final, um carro, duas 

casas e liberdade para viajar para fora da RDA. Ele também se precatou, e 

manteve seu status de mercadoria, garantindo para si um passaporte 

austríaco, uma conta em um banco suíço e um editor na Alemanha 

Ocidental.
7
 

 

 

 

Clark inocenta o dramaturgo alemão ao lembrar que Fuegi e outros críticos se 

esquecem de pelo menos dois aspectos: o pensamento de Brecht naquele momento, que 

acreditava ser o governo stalinista o que havia de melhor para a parte oriental alemã; e a 

inviabilidade de se criticar abertamente o governo, atitude sempre seguida de grandes 

sanções, o que inviabilizaria o sonho de Brecht de ter seu próprio negócio, isto é, seu 

próprio teatro.   

De acordo com Oliveira, as músicas, o elemento inovador e que causa o efeito 

de estranhamento na peça brechtiana, são também de autoria duvidosa. Elisabeth 

Hauptmann é vista por Fuegi como a grande escritora da peça Ópera de Três Vinténs:  

As letras das canções que a peça põe em sua boca foram compostas por Elisabeth Hauptmann, a jovem 

sexual e literariamente explorada por Brecht, informa Fuegi  (1999, p.167). 

                                                 
6
 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S01034014200700200016&lng=en&nrm=iso 

 
7
 Ver nota anterior. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S01034014200700200016&lng=en&nrm=iso
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Evitaremos comentar assuntos que ultrapassem o entendimento da obra, até 

porque não temos o intuito de fazer uma análise psicanalítica de Brecht. Por outro lado, 

vale citarmos novamente Schneider, que procura mostrar a diferença entre o texto e 

aquele que o escreve: 

De que é feito um texto? Fragmentos originais, montagens singulares, 

referências, acidentes, reminiscências, empréstimos voluntários. De que é 

feita uma pessoa? Migalhas de identificação, imagens incorporadas, traços de 

caráter assimilados, tudo (se é que podemos dizer assim) formando uma 

ficção que se chama o eu (1990, p.15). 

 

 

Entendemos que a obra tem certa dose de ficção, como Fernando Pessoa já 

dissera antes ao afirmar que o poeta é um fingidor que finge, inclusive, a dor que 

deveria sentir. Todavia, para Oliveira, Brecht cria personagens que são como seus 

duplos: 

O próprio Mac Knife da Ópera, bem como o estuprador da peça inacabada, 

Garbe, e, em peças anteriores, Baal e Bargan, são personagens desse tipo, 

talvez inconscientemente admiradas por Brecht: ao que parece, seu 

comportamento com as muitas mulheres esteve longe do exemplar, sempre 

marcado pela deslealdade e pela exploração (1999, p.167). 

 

 

As contribuições de Brecht para o teatro e a literatura superam, em muito, seus 

possíveis equívocos e suas atitudes menos louváveis.  A discussão acerca da autoria de 

algumas de suas obras não deve diminuir a importância de Brecht para o teatro mundial, 

principalmente no que se refere ao teatro brasileiro, visto que a obra brechtiana fora 

usada como instrumento de luta contra a ditadura dos anos sessenta do século XX.   

A posição de Brecht e seus escritos devem ser contrapostos a fim de avaliarmos 

a grande importância da obra como um todo e gerarmos uma discussão que tome como 

ponto de partida a produção e a contribuição de Brecht para o teatro e, por que não 

dizer, para a vida.  

Devemos enfatizar que as peças de Brecht eram fruto de um trabalho em equipe. 

A Ópera de Três Vinténs contou com a colaboração de Elisabeth Hauptmann e Kurt 

Weill, não sendo omitidas tais contribuições, embora não haja uma discriminação da 

porcentagem do aporte de ambos para o trabalho final, mesmo porque o texto teatral 

quase nunca é concebido individualmente. Seguindo o mesmo processo de criação de 

Brecht, Hollanda deixa evidente que, ao escrever seu texto, contou com a contribuição 

de vários intelectuais e artistas de teatro. Apenas para termos uma noção da 
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complexidade da composição de um texto teatral, vejamos um trecho da nota que 

precede a peça de Hollanda: 

 

O trabalho partiu de uma análise dessas duas peças [de Brecht e de Gay] 

conduzidas por Luiz Antônio Martinez Correa e que contou com a 

colaboração de Maurício Sette, Marieta Severo, Rita Murtinho, Carlos 

Gregório e, posteriormente, Maurício Arraes. (...) Contamos ainda com a 

colaboração do prof. Manoel Maurício de Albuquerque para uma melhor 

percepção dos diferentes momentos históricos em que se passam as três 

“óperas”. E o prof. Luiz Werneck Vianna contribuiu com observações muito 

esclarecedoras  (1978, p.17). 
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Discurso, memória e mídia na constituição do sujeito da sexualidade feminina: o 

caso da revista Nova 
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Resumo: Na história da sexualidade oficial a mulher ocupa um lugar inegavelmente 

secundário, acessório; um não-lugar, por assim dizer. Na modernidade, porém, pululam 

discursos de toda parte sobre a sexualidade feminina, resultando numa verdadeira 

verborragia nesta verve. Neste trabalho em específico, nos propomos a discutir e 

analisar os discursos encetados pela Revista Nova acerca da sexualidade feminina; 

discursos que, segundo nossa hipótese, respondem parcialmente pela constituição da 

mulher em sujeito de desejo. Nossa discussão ancora-se nos pressupostos teóricos da 

Análise do discurso francesa, donde nos valemos especialmente das noções formuladas 

por Foucault (1998a, 1998b, 2005a, 2005b). Para uma compreensão mais acurada sobre 

a mídia, recorremos ainda a Gregolin (2003, 2006) e a Navarro-Barbosa (2004, 2010). 

Palavras-chave: Sexualidade feminina. Sujeito. Mídia. Prática discursiva. Revista 

Nova. 

 

Abstract: In the history of sexuality official women undeniably occupies a secondary, 

accessory, a non-place. In modernity, however, abound everywhere discourses on 

female sexuality, resulting in a real verve this verbiage. In this particular work, we 

propose to discuss and analyze the discourse initiated by Nova Magazine about female 

sexuality; discourses, according to our hypothesis, partially account for the constitution 

of the woman subject of desire. Our discussion is anchored in the theoretical of French 

Analysis of the discourse, especially in the concepts formulated by Foucault (1998a, 

1998b, 2005a, 2005b). For a more accurate understanding of the media, we still based 

on theory of Gregolin (2003, 2006) and Navarro-Barbosa (2004, 2010). 

Keywords: Female sexuality. Subject. Media. Discursive practice. Nova Magazine. 
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Considerações Iniciais 

 

As questões de gênero ocupam cada vez mais lugar de destaque no rol das 

instâncias discursivas da atualidade. A mídia é um exemplo irrefutável disso. Para além 

de discutir essa problemática, o discurso produzido pela mídia aponta mudanças 

relevantes no quadro das representações de gênero. A veiculação de imagens de sujeitos 

“transgressores” do paradigma tradicional é cada vez mais recorrente.  

O acompanhamento atento ao discurso veiculado pelo dispositivo midiático 

sobre essa matéria nos últimos dias nos possibilita o vislumbre, dentre outras coisas, de 

uma forte tendência que, embora ainda em curso, dá mostras de fôlego incansável. Tal 

tendência se refere ao fato de que a mulher, sujeito historicamente silenciado, 

reprimido, subjugado; um “não-sujeito”, relegado a ocupar os lugares abjetos, ocultos, 

invisíveis, inferiores, atravessado por um sem número de proibições, punições, sanções 

(PERROT, 2005), de uns tempos para cá, vem sendo alçada à cena pública, à 

visibilidade, sendo a mídia uma das principais  responsáveis por esta mudança – senão a 

principal delas.  

Esta mudança que toca primeira e mais profundamente à esfera da sexualidade, 

acessada é materializada na figura do corpo. O corpo feminino –  histórica e 

incansavelmente usado e abusado;  atravessado por práticas estratégicas de 

conformação;   alvo preferencial de toda a política de silenciamento aplicada à mulher, 

inclusive pela própria mídia que reproduzira por muito tempo os discursos que 

balizavam a “coisificação” da mulher e do seu corpo – se transformara, de 

inexplicavelmente,  nas/pelas lentes/letras da própria agência midiática: ora em corpo-

mercadoria, não mais corpo-pessoa, mas corpo para o outro; ora em corpo-prazer, corpo 

de si para si, objeto para o próprio deleite, como nos faz saber Touraine (2010). 

As revistas, de maneira especial, merecem destaque nesse aspecto, tendo em 

vista o recorrente apelo ao corpo feminino idealizado, cultuado, espetacultarizado, 

imagetizado. Apelo que se mostra mais persistente quando se trata das revistas ditas 

especializadas. No caso das publicações femininas, é possível ver a veiculação de 

imagens femininas vinculadas a áreas associadas ao homem, como o trabalho, a política, 

o esporte, e – o que nos interessa mais de perto neste trabalho – o sexo.  
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Assim, partindo da ideia de que a mídia funciona como uma “legítima” prática 

discursiva institucional (FONSECA-SILVA, 2007) e que as revistas são uma de suas 

representações substantivas (BUITONI, 2009), optamos por perseguir, aqui, alguns dos 

“novos” discursos encetados no/pelo dispositivo midiático que versam sobre mulher e 

sexo; discursos que respondem pela inserção da mulher no rol da história da sexualidade 

contemporânea, atribuindo-lhe o lugar de sujeito (de desejo) outrora negado. Para tanto, 

elegemos para a composição do nosso corpus  a revista Nova. Com vistas a “captar” os 

efeitos de sentido advindos da “fala” de Nova e a evidenciar as estratégias de que se 

utiliza em seu trabalho de montagem investido na composição dos enunciados,  

analisamos os discursos  que Nova (re)produz e faz circular sobre a sexualidade 

feminina. Nossa base teórica advém da Análise do discurso de vertente francesa, 

corrente à qual nos enredemos e a partir da qual dialogamos com as Teorias de Gênero e 

os Estudos Culturais. 

 

1. O  (não) lugar da mulher na história da sexualidade 

 

Na história da sexualidade, como em toda a história tradicional clássica, oficial, 

a mulher ocupa um lugar inegavelmente secundário, acessório; um não-lugar, por assim 

dizer. Até porque esta história fora toda ela escrita por homens que, intencionalmente, 

as dispuseram nos bastidores dos fatos. Por não ter direito à fala, aos espaços públicos 

para onde as atenções das sociedades se voltavam – e ainda se voltam – ela foi por 

longos anos um ser-objeto, abjeto da história. 

Em face disso, (re)compor uma história da/para as mulheres como se haveria 

de supor, não fora, nem de longe, uma tarefa fácil. Ora, se a mulher não figurava como 

uma personagem da história, como reunir elementos suficientes para dar substrato a essa 

(re)contação/historicização? Como converter a mulher em sujeito se “no teatro da 

memória, as mulheres são uma leve sombra”? (PERROT, 2005, p. 33). Mesmo ciente 

das dificuldades, esse foi o grande projeto que a historiadora abraçara no seu percurso 

acadêmico. Para a autora “escrever a história das mulheres é sair do silêncio em que elas 

estavam confinadas” (PERROT, 2008, p. 16). 

Perrot (2005) se queixa da escassez de fontes documentais que dessem conta da 

história das mulheres, o que dificultou imensamente o trabalho de reconstituição do 
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passado feminino. Segundo a pesquisadora, o que há em efetivo na história da 

humanidade como um todo não foi produzido por elas, mas por homens. Assim,  o que 

se tem é “o olhar de homens sobre homens” (PERROT, 2005, p. 35). De todo modo, 

pelo que foi possível reunir, Perrot (2003, 2005, 2008) nos afirma que a mulher foi 

convertida em objeto de toda sorte: moral, ético, estético, sexual. Dentre as privações de 

que foi vítima, há uma que nos parece mais forte, mais massacrante. Esta respeita a da 

sexualidade. A  história da mulher, por si só, representa um capítulo à parte dentro da 

história da sexualidade humana; capítulo que não deve ser desprezado sob pena de se 

perder uma parcela importantíssima da trajetória vivenciada pelas sociedades. 

Um olhar de revés pelo retrovisor do tempo é suficiente para que nos demos 

conta de que a história da sexualidade feminina carrega marcas incicatrizáveis de 

privações, de silenciamentos, de apagamentos. Inelutavelmente relatada por outrem – 

personagens do sexo oposto, homens – essa narrativa nos apresentou a uma história para 

quem o lugar do sujeito (desejante) feminino encontrou-se vazio.  

Impossibilitada, vetada de viver a sexualidade, a mulher, personagem central – 

pelo menos é o que sugere a lógica – dessa trama, fora excluída da cena principal. 

Impelida a assumir um papel marginal, o de provedora do prazer alheio – masculino – a 

mulher tivera seu direito de viver sua sexualidade, de senti-la, de aprazer-se com ela, 

vetado. Proibida de exercer sua sexualidade, de experienciar sensações, emoções, 

coibida a dar sem receber amor, carinho, afeto, dedicação, fidelidade e prazer, a mulher 

foi furtada do direito de exercer o domínio sobre o seu corpo, patrimônio sempre de 

outrem. Ou seja: “a misoginia do período a empurravam para um território onde o 

controle era exercido pelo médico, pai ou marido” (PRIORE, 2010, p. 84). 

 

2. A lógica androcêntrica e as relações de sexo/gênero 

 

Não há como não reconhecer que na história (oficial) da sexualidade e do 

gênero, relatada em uníssono, por vozes oriundas dos mais diversos lugares sociais que 

a fizeram “legítima”, estivera inelutavelmente pautada numa (na) lógica patriarcal, 

masculina – e por que não dizermos machista? Lógica que rotula, separa, determina, 

polariza e regula os sujeitos e o mundo ao seu redor a partir do sexo/gênero.  
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Dessa bipartição é forçoso destacar a dissimetria de valores que demarca a 

constituição dos universos masculino e feminino; dissimetria responsável pela tensa 

relação que se estabelece entre os sexos/gêneros.  

Alicerçadas nos pilares da desigualdade e da iniquidade, as identidades de 

gênero carregam as marcas históricas de uma cisão radical e profunda cujas fissuras, 

uma vez abertas,  parecem irreparáveis. A divisão binária dos sexos se ergueu como 

uma espécie de muralha intransponível, indestrutível. Sustentada em mitos que se 

“eternizaram” no universo simbólico-cultural – material ou mesmo imaterial – essa 

milenar repartição responde pela lógica arbitrária de ordenamento social que dispõe 

homem e mulher em lugares distintos, opostos.  

Nesses termos, quis/quer a gigantesca ordem androcêntrica dos sexos que ao 

homem – e somente a ele – fossem concedidos privilégios, “poderes”, sobretudo no 

quadro das relações travadas com a mulher, sua “cara-metade” invertida, inferior.  A 

ação da (dessa) lógica se incidiu sobre a mulher com tamanha força ao ponto de 

transformá-la em objeto de/para o homem, como nos alerta Pierre Bourdieu para quem: 

 

A dominação masculina, que constitui as mulheres como objetos simbólicos, 

cujo ser (esse) é um ser percebido (percipi), tem por efeito colocá-las em 

permanente estado de insegurança corporal, ou melhor, de dependência 

simbólica: elas existem primeiro pelo, e para, o olhar dos outros, ou seja, 

enquanto objetos receptivos, atraentes, disponíveis. Delas se espera que 

sejam ‘femininas’, isto é, sorridentes, simpáticas, atenciosas, submissas, 

discretas, contidas ou até mesmo apagadas (BOURDIEU, 2009, p. 82). 

 

E, foi à luz dos pressupostos desse sistema, androcêntrico por excelência, que a 

mulher tomou conhecimento do seu corpo, das suas funções fisiológicas e sociais, das 

suas potencialidades e fragilidades. A mulher foi apresentada ao seu próprio corpo 

como se fosse completamente alheia a ele, como se ele não lhe pertencesse, como se 

fosse um outro para si, ao passo que ela logrou uma percepção negativa, sombria, por 

vezes até nefasta, do seu corpo.  Foi com base nas (nessas) ideias – sempre 

depreciativas – difundidas sobre o corpo feminino, sustentadas por discursos advindos 

de lugares diversos, que deram/dão sustentação à Ordem dominante, que a mulher 

passou a compor para si mesma uma imagem do seu corpo,  enxergando-o  pelas lentes 

– redutoras, desiguais – dos homens, seus regentes absolutos.  

Tacitamente deturpada pelos desmandos masculinos  movidos por interesses 

“escusos” ao cargo do seu bel-prazer, a noção que a mulher passa a ter do seu corpo não 



      Revista Litteris –   ISSN: 19837429    n. 10 – SETEMBRO  2012  -  Linguagens 

 

Revista Litteris   -Número 10 - Ano 4 

www.revistaliteris.com.br 

 

339 

é, em nada, satisfatória a si mesma. Antes,   dispusera-a em maus lençóis, conduzindo-a 

a assumir o papel de vilã, sobretudo no que respeita à esfera da sexualidade em que se 

torna alvo preferencial de investidas. Mesmo porque “é no nível da sexualidade que a 

dominação mais diretamente se exerce em benefício do poder masculino, da mesma 

maneira que a principal relação de classes na sociedade industrial se exercia sobre os 

operários” (TOURAINE, 2010, p. 158). 

Realmente, não há como negar que a sexualidade é o eixo central sobre o qual 

se desenvolvem as linhas mestras sob as quais se ancoram a hegemonia masculina. As 

representações engendradas sobre/para o corpo feminino, as imagens construídas para 

ele, os dizeres, em sua grande maioria, relacionadas à sexualidade, seja inscritas no viés 

do erotismo, da pureza, do pecado ou da estética, são exemplos inquestionáveis disso. 

Em sendo assim, a dicotomia homem/mulher e tudo o que a ela se vincula,  

vem sendo ora ratificada, ora retificada, intermitentemente por discursos que advêm de 

vários espaços; discursos que migram, transmutam-se, transfiguram-se, 

metamorfoseiam-se de acordo com a instância a qual se atêm, obedecendo a um trajeto 

descontínuo que responde pelos movimentos tensos que se estabelecem entre a 

continuidade e a mudança, tal qual assinala Orlandi (1999).  

E, com base nessa dinâmica instada entre repetições e inovações, continuidades 

e rupturas, os discursos binários vêm, paulatina e insistentemente se (re)apresentando, 

se (re)atualizando, de modo a: ora preservarem certas “zonas de sentido” quase 

inalteradas no tempo/espaço social, materializados na “ordem social [que] funciona 

como uma imensa máquina simbólica que tende a ratificar a dominação masculina sobre 

a qual se alicerça [...]” (BOURDIEU 2009, p. 18); ora a inaugurarem outras/novas 

perspectivas, como a que aqui nos devotamos a investigar a despeito da constituição do 

lugar de sujeito de desejo de/para a mulher. 

 

3. O discurso midiático como produtor de verdades 

 

A função da mídia extrapola e muito os limites da informação e do 

entretenimento. Como uma instância de onde emanam discursos gestados sobre os mais 

variados assuntos, a mídia pode ser concebida mesmo como uma prática discursiva 

contemporânea, seguindo a definição elaborada e sugerida por Michel Foucault (2005a). 
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Além do que, como portadora de um elevado status social que é, a mídia goza de um 

alto prestígio; prestígio que tem seu valor acentuado quando situado no rol das 

instâncias discursivas. De fato, a mídia, conforme nos faz saber Gregolin (2003) e 

Navarro-Barbosa (2004, 2010) está entre as agências que integram a Ordem do discurso 

social.  

Tal Ordem também teorizada por Foucault (2008a) compreende a um conjunto 

de procedimentos que respondem pelo controle do que pode/deve ou não ser dito. A 

Ordem de discursividade de que fala o autor deve ser pensada, necessariamente, tendo 

em mente a correlação que se estabelece entre o discurso e o poder. Mesmo porque “em 

toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, 

organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função 

conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua a 

inscrição do discurso na (nesta) Ordem, arriscada e violenta, não é democrática” 

(FOUCAULT, 1998a, p. 8-9, Grifo nosso).  

Ora, considerando que a mídia é portadora de poder; que responde pela 

produção de efeitos de sentido que, imbuídos de ares de verdade, se espraiam no tecido 

social, exercendo influência sobre a vida em sociedade;  “analisar os discursos da mídia 

significa tentar compreender a maneira como as verdades são produzidas e enunciadas” 

(GREGOLIN, 2007, p. 15), estudar o seu funcionamento pode contribuir 

significativamente para que possamos compreender melhor o seu modo de atuação. 

Mesmo porque, mediante sua prática, ela vai, cuidadosamente, tecendo os fios de uma 

intricada rede de imagens e sentidos aos quais se atrelam os sujeitos. 

Persigamos, então,  algumas das imagens e sentidos que a mídia 

contemporânea enceta a sobre sexualidade feminina, centrando nosso olhar para o caso 

da Revista Nova.  

 

4.  Nova e seus dizeres sobre a sexualidade feminina 

 

Nova é uma revista feminina que integra o rol de publicações da Editora Abril. 

Lançada no Brasil em setembro de 1973, ela circula mensalmente em todo o território 

nacional desde então. Dos temas contemplados pela/na revista, destacam-se os relativos 

à moda/estilo, saúde/beleza, vida/trabalho, fama/sucesso e, sobremaneira amor/sexo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1973


      Revista Litteris –   ISSN: 19837429    n. 10 – SETEMBRO  2012  -  Linguagens 

 

Revista Litteris   -Número 10 - Ano 4 

www.revistaliteris.com.br 

 

341 

Quanta à posição de Nova, ou seja,  ao lugar de onde fala, para quem fala e em 

nome de que/quem, convém dizermos que a identidade da revista, revelada em seus 

dizeres, se marca pela tentativa de (re)significação/(re)invenção de papeis da/para a 

mulher, sobretudo nos vieses sexual e financeiro. A posição de Nova aponta para uma 

reversão da moral sexual vigente  e que deve ser substituída por uma nova moral na qual 

a mulher, liberada de velhas e poderosas amarras a acompanharam no curso do seu 

destino, é convidada a assumir o posto de sujeito de si, de desejo, de/para o sexo/prazer. 

Assim como Fonseca-Silva (2007) afirmamos que mulher a quem Nova se 

dirige é uma mulher dinâmica, ativa, independente, autoconfiante, antenada com o seu 

tempo e que, sobretudo, é senhora de si, do seu destino, incluindo-se aí o 

controle/domínio do seu corpo e da sua sexualidade. Nova aposta numa “mulher de 

atitude” e esta mulher de atitude de que fala está presente no corpo de suas edições, 

incorporada, manifestada, personificada em verbo e imagem: das matérias, informativas 

aos anúncios publicitários, em geral, acercados de fotografias por todos os lados. Nem é 

preciso muita coisa para dar de cara com esta Nova-mulher/mulher-Nova, folhear a 

revista é o bastante, pois há vestígios dela por toda a parte, a começar pela capa. 

 

                                                                                                  
Figura1. Capa de Nova – Maio de 2009                             Figura 2. Capa de Nova – Setembro de 2010 

 

Demarcadas por um forte apelo sexual, as capas de Nova, a exemplo das acima 

referidas, são estampadas por fotografias de mulheres bonitas e sexy, todas – ou quase 

todas – elas modelos e/ou personalidades da mídia. Exalando sexualidade/sensualidade, 

tais mulheres, impecavelmente produzidas com looks irresistíveis,  encenam poses para 

lá de insinuantes. Bem aos moldes do estilo mulher fatal, vestidas com roupas ousadas, 
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ricas em decotes, transparências e apetrechos que realçam as curvas e os contornos do 

corpo, as garotas da capa – como são mais conhecidas – emprestam seus rostos/corpos a 

um jogo de cartas dovotado à sedução/erotização; jogo que traduz o perfil editorial de 

Nova, a vontade de verdade que permeia e anima todo o seu projeto discursivo. Ou seja: 

“o apelo sexual das capas é condizente com o ethos de Nova que, desde a primeira 

edição, dedica espaço privilegiado à sexualidade e à independência financeira da 

mulher, elementos fundamentai da moral sexual em que está investida a leitora da 

revista (FONSECA-SILVA, 2007, p. 162). Esse apelo sexual da capa se estende ao 

resto da revista que conta com no mínimo 3 matérias sobre sexo em cada edição.  

Analisando os discursos de Nova, podemos perceber que ela instaura uma 

ordem de saber-poder-dizer que circunscreve o sujeito de desejo feminino – antes 

apenas virtual – no espaço do acontecimento, do possível, do “real” (PÊCHEUX, 2006); 

acontecimento no qual corpo/beleza/sexualidade se encontram, se cruzam e se enredam 

de uma maneira absurda.  

 

  
Figura 3 - Nova, Setembro de 2010, Seção: Beleza 

 

A beleza é, de fato, um dos pilares a partir dos quais se ergue a discursividade 

de Nova.  A figura acima respeita à abertura de uma série de reportagens que ocupa 8 

páginas da seção Beleza de uma das edições da revista. Não é preciso dispor de 

nenhuma ferramenta especial, tampouco ser um perito em análise, para se dar conta de 
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que na formulação acima há uma evidente associação entre beleza e sexualidade. A 

imagem veiculada nessa matéria não deixa a menor dúvida quanto a isso. Trata-se da 

imagem de uma mulher, bonita, de pele bronzeada e corpo esbelto, trajando apenas um 

maiô de banho; imagem que permite que se entrevejam, entre outras coisas, algumas de 

suas curvas, provavelmente forjadas por meio de exercícios físicos e dietas alimentares, 

como irá assegurar a revista, na continuidade da reportagem.  

Assome-se a esses aspectos descritos, o fato de a mulher fotografada encenar 

uma pose um tanto quanto incomum, digamos assim; uma pose que não tem 

precisamente uma relação com o universo da boa forma propriamente dito. Pela 

disposição da foto, nota-se que, muito mais do que expor um corpo em forma, o 

enfoque está sobremaneira na sensualidade, na sedução. A pose e a própria personagem 

apontam para isso.  

A moça, uma morena tipicamente brasileira, da “cor do pecado”, é dona de um 

bronzeado “natural” daqueles de dar inveja. É ainda dona de cabelos compridos e 

negros, um rosto forte, expressivo, lábios carnudos, mãos grandes, unhas longas, braços, 

pernas e – claro, a paixão nacional – um bumbum torneados. A pose é de uma 

sinuosidade a toda prova. O corpo curvado, a cabeça erguida, os olhos sutilmente 

cerrados, uma das pernas flexionada com uma das mãos em cima, os cabelos 

(molhados) levemente caídos por entre os ombros da moça, tudo isso nos reporta a um 

jogo da sensualidade, do erotismo, da sedução; jogo que Nova mobiliza não só agora, 

mas ao longo de toda a reportagem. 

Se através do programa de leitura que a imagem oferece é possível abstrair 

esses efeitos de sentido sobre o discurso que a revista dá a circular, imagine se agregada 

aos enunciados que ela se presta a ilustrar. No plano enunciativo há uma ratificação 

dessa leitura, na medida em que negociação de sentidos comunga nessa mesma direção; 

ou seja: a disposição em associar a beleza à sexualidade permanece e de um modo mais 

ostensivo ainda. Nova, se colocando como “a dona dos segredos” –  da beleza, do corpo, 

da sedução – convida suas leitoras a seguirem uma espécie de roteiro que ela mesma 

elaborara. Trata-se do “Programa Nova de Transformação que atende a todos os seus 

desejos em oito semanas”.  

O corpo de musa a que se refere Nova é aquele que está na moda, esguio, “com 

a barriga lisa, o bumbum durinho, a pele radiante”, com tudo no lugar. Respeita a um 
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(ao corpo) mercadológico (CASTRO, 2007) que se vale dos padrões de beleza impostos 

pela ciência, pela tecnologia e pela publicidade; padrões que desconsideram as 

especificidades dos indivíduos, dos contextos sociais, culturais, entre outros.  

A  este despeito, não há como não notarmos o automatismo que demarca a 

promessa tentadora da revista, que entoa um convite – encantado – que promete 

converter qualquer corpo num corpo belo, livre de imperfeições, como que num passe 

de mágica. Um corpo que irá fazer de sua dona, ou será de sua cria? – em alguns 

momentos fica difícil distinguir, nesse movimento narcisista de culto exacerbado ao 

corpo, ao self, quem é, na verdade, o dono de quem – uma mulher “sexy e linda”; quer 

seja: que a tornará  duplamente um sujeito de desejo: para si e para o outro; desejante e 

desejado, na trama das relações sexuais. Este parece ser o real sentido de toda essa 

obsessão pelo corpo perfeito na/da revista. Isso porque “o corpo feminino positivado, 

fetichizado e encenado em Nova, funciona como um espetáculo contemplado 

narcisicamente pela mulher e pelo homem” (FONSECA-SILVA, 2007, p. 247).  

Tomando como mote o verão, estação mais quente do ano na qual os 

indivíduos costumam, em função das altas temperaturas e mesmo da cultura 

exibicionista em voga, exibir seus corpos com mais frequência – especialmente nas 

inúmeras praias brasileiras – a revista assegura que “quem aderir” ao seu programa, “já 

vai se tornar uma musa do verão 2011, antes mesmo de ele começar”.  

A propósito, o verão é a estação que se avizinha e, conforme as determinações 

cronológicas, terá início dentro de dois/três meses a contar da data de veiculação da 

matéria – Setembro de 2010. Espaço de tempo mais que suficiente para obtenção do 

“corpo ideal”, segundo Programa desenvolvido por Nova para quem apenas dois meses 

bastam/riam. 

O corpo de musa a que se refere Nova é aquele que está na moda, esguio, como 

ela mesma diz, “com a barriga lisa, o bumbum durinho, a pele radiante”,  quer seja: 

com tudo no lugar. Respeita a um (ao corpo) mercadológico – e, diga-se de passagem, 

utópico
2
 – que se vale dos padrões de beleza impostos pela ciência, pela tecnologia e 

                                                 
2 A ilusão utópica de alcance do corpo perfeito e tudo o mais que se liga a isso, segundo Garcia (2004), 

serve para distorcer, mais que espelhar a realidade, reforçando, com isso, estereótipos e representações 

estigmatizadas, bem como impedindo o agenciamento de outras configurações subjetivas via discurso. 
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pela publicidade; padrões que desconsideram as especificidades dos indivíduos, dos 

contextos sociais, culturais, entre outros.  

A (essa) disposição de Nova em voltar sua atenção, seu discurso, para o corpo, 

se  inscreve no interior de uma política do corpo encetada, em regra, pela mídia; política 

que se ergue, especialmente, pela via do “cuidado de si”, tomado como elemento fulcral 

de/para uma cultura de si. Vigente há muito em nossa sociedade, a “cultura de si” se 

erige a partir da ideia de que “é preciso ‘ter cuidado consigo’, [de forma que] é esse o 

princípio do cuidado de si que fundamenta a sua necessidade, comanda o seu 

desenvolvimento e organiza a sua prática” (FOUCAULT, 2005b, p. 49, Grifo nosso). 

Além do culto ao corpo como elemento de/para sedução/prazer, o discurso de 

Nova traz elementos adicionais que entram na composição da “nova mulher”, sujeito de 

desejo que ela insiste em forjar. O excerto que segue é um exemplo consistente disso. 

 

 
Figura 4 -  Nova, Setembro de 2009, Seção: Sexpert 

 

“Boa não, ótima!” É assim que Nova sintetiza o conteúdo de uma de suas 

“matérias” aligeiradas que perfazem a seção mensal Você Sexpert. Para além de reportar 

à ideia central da fala da revista àquela ocasião, a chamada,  sugestiva e de sentido 

dúbio, nos possibilita a antevisão das expectativas e finalidades que lhe subjazem. 



      Revista Litteris –   ISSN: 19837429    n. 10 – SETEMBRO  2012  -  Linguagens 

 

Revista Litteris   -Número 10 - Ano 4 

www.revistaliteris.com.br 

 

346 

Expectativas e finalidades que, na verdade, se insinuam desde a constituição da seção. A 

começar pela própria nomenclatura, que, ao que nos parece, não poderia ser mais 

apropriada ao projeto editorial da revista de transformar a mulher num sujeito altivo de 

uma (sua) sexualidade interativa, proativa e,  – julgar pela ideia da produção da sexpert 

– eficaz e eficiente a toda prova.  

Pelo que se percebe, Nova tenciona instrumentar sua leitora, para que se 

transforme não numa “simples” agente do seu corpo, da sua sexualidade, mas numa 

master no assunto, especialmente no que diz respeito ao sexo, cujo desempenho deve 

ser mais que satisfatório, fantástico, excepcional. Até porque, não basta que a mulher 

seja boa de cama – como a própria revista afirma –, carece que ela seja excelente, 

“ótima”, perfeita; que domine o máximo de procedimentos – se possível todos – 

relativos à sedução, ao erotismo; procedimentos específicos, incomuns, “sigilosos” que 

na medida em que aplicados ao ato sexual, tornam/rão-na irresistível; uma verdadeira 

fonte inesgotável de volúpia e de prazer aos olhos do seu parceiro.  

Contudo, a assunção dessa condição – de sexpert – como se haveria de supor e 

como a própria Nova faz questão de enfatizar,  requer, para além de uma boa dose de 

vontade e disposição individual, uma parcela significativa de esforço e de 

desprendimento.  Afinal de contas o domínio das artes da sedução, do erotismo e do 

prazer prescinde de um processo de aprendizado que contém em si mesmo um grau 

relativo de dificuldade. Mas, quanto a isso, parece não haver problema algum. Pelo 

menos não problema grande o bastante que os “conselhos”, as “dicas”, as “informações” 

e os “esclarecimentos” que ela, na condição de guia que parece assumir, oferece a suas 

leitoras, não seja capaz de solucionar, ou de, no mínimo, atenuar. 

Ora, é exatamente esse jogo de condicionamentos que vemos ser encetado por 

Nova nessa ocasião. Nota-se que há todo um trabalho de negociação que perpassa a sua 

fala. É como se ela dissesse em alto e bom tom para suas clientes: Olha, hoje em dia 

toda mulher quer ser atraente, irresistível, sensacional na cama, seja para “chamar” ou 

“segurar” o parceiro, seja ainda para se sentir uma “máquina” de prazer; e nós, enquanto 

equipe, sabemos como vocês podem chegar lá, pois detemos os “segredos” para isso; 

sabemos como é e o que faz uma mulher “amante nota 1.000”. No entanto, há uma 

condição: nós revelamos tudo. Porém em troca, é preciso que vocês nos ouçam, nos 
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obedeçam, que sigam à risca nossas preciosas dicas, que se comportem tal qual a 

amante ótima que nós e vocês desejamos que sejam.   

Entretanto, o “toma lá, dá cá” desse jogo não passa de uma leda ilusão, uma 

falácia engendrada pela mídia. Isso porque, por trás desse discurso com ares de 

autoajuda, que parece partir de uma vontade de emancipação feminina, de liberação 

sexual, o que se tem, na verdade, é a manifestação um tanto quanto tardia – 

contemporânea, na verdade – do dispositivo da sexualidade. Trata-se de uma 

atualização das estratégias e dos efeitos deste dispositivo a quem se deve a proliferação 

dos discursos sobre o sexo e a disposição da sexualidade como mecanismo de controle 

disciplinar, sujeito à vigilância constante e múltipla (FOUCAULT, 1998b ). A partir da 

(dessa) reformulação aplicada  ao dispositivo, operaram-se alterações significativas. Por 

exemplo, tem-se “as estratégias de controle-dominação [que] mudaram para estratégias 

de controle-incitação ao sexo” (FONSECA-SILVA, 2007, p. 294, Grifo nosso). 

   

Considerações Adicionais 

 

Na  contemporaneidade, a mídia tem se encarregado de atualizar muitos 

sentidos. O que se entende pelo “cuidar de si”, por exemplo, é arrebatado por novos 

feixes de sentidos e atribuições, bem como o que se entende por sujeito de desejo. Zelar 

pelo corpo, no sentido de não só mantê-lo são, mas de cultuá-lo, transformá-lo em 

objeto de admiração/adoração de si para si e de si para os outros é uma das prerrogativas 

correntes do momento.  

Outra bastante em voga é o de incitar, “autorizar” a mulher a fazer parte da 

trama da sexualidade, não como agente passiva, mas como sujeito que age, que aprecia, 

que deseja e que busca o sexo/prazer. Nova é uma das principais representantes – senão 

a principal – por encampar esse movimento. 

Nas discursividades da revista, a busca da beleza, do bem-estar e do prazer, a 

princípio para si, se mescla e, por vezes, se confunde com o prazer de si/para si e do 

outro/para o outro.  Nova difere das demais revistas do gênero desde o princípio de sua 

publicação (FONSECA-SILVA, 2007). A diferença reside em fazer da sexualidade 

feminina o objeto-chave de/para sua discursivização e em abordar esta temática 
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historicamente controversa, polêmica, de uma maneira, digamos, original. Desde o seu 

nascedouro, Nova Investe na “Nova mulher brasileira”.  

O anúncio dessa Nova mulher-Nova, embora mantenha estreitas relações com 

outros enunciados, figura como um acontecimento, singular em sua pluralidade e 

irrepetível em sua repetibilidade. Ao tomá-lo, sob a tutela de Foucault (2005a) como 

acontecimento , queremos dizer que este dado/fato extrapolou os limites da ocorrência 

casual/factual. E mais: que em atingindo o vetor do discurso, desencadeou uma 

verdadeira explosão discursiva em torno do corpo/sexo feminino, fazendo com que os 

discursos sobre esta matéria tivessem, doravante, seu regime de materialidade tocado, 

desestabilizado, redimensionado e suas redes de sentido (re)significadas.  

Ora, a  discursividade de Nova acontecimentaliza, desconcerta, incita a 

produção de outros “novos” dizeres, como os que foram enfatizados neste trabalho. 

“velhos” dizeres de uma quase nula história da sexualidade feminina (re)aparecem 

envoltos em outras capas, travestidos com outras vestes, agora reconhecidamente 

contemporâneas, do que decorre a dedução de que uma nova história está sendo 

encetada nas malhas da mídia da/para a sexualidade feminina. História na qual a mulher 

aparece como sujeito, não mero receptáculo como outrora. 
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O PROCESSO DE NACIONALIZAÇÃO DAS FÁBULAS DE ESOPO NO LIVRO FÁBULAS DE 

MONTEIRO LOBATO 

 

Manuela Colamarco
1
 (UFRJ/CAPES) 

1. PRIMEIRAS REFLEXÕES 

Porque ainda hoje existem tão poucos leitores adultos no Brasil? 

Em O prazer da leitura, Feijó vai em busca da resposta a essa pergunta. Ouve 

crianças e professores para tentar entender o que passa pela cabeça de nossos jovens e 

não jovens leitores. Nos mais novos ele encontra a sede de saber, de conhecer, a vontade 

de entrar em contato com mundos diferentes, a curiosidade. As crianças, segundo o 

autor, mostram-se abertas a qualquer narrativa que possa empolgá-las (FEIJÓ, 2010). 

No entanto, não é isso o que elas normalmente encontram nas escolas, lugar onde a 

maior parte delas entra em contato pela primeira vez com os livros.  

A falta de liberdade na escolha das obras a serem lidas e a inadequação dos 

títulos selecionados pelos professores são as principais causas desse desastroso primeiro 

encontro dos jovens com os livros, que os afasta – muitas vezes para sempre – da 

literatura. Quantas histórias de “traumas literários” gerados na e pela escola não 

ouvimos?  

Feijó (2010) lembra que aos 12 anos de idade foi obrigado a ler Dom Casmurro 

na escola para fazer um teste. Depois disso, durante anos em sua vida não podia nem 

sequer ouvir falar em Machado de Assis, autor do que fora para ele o pior livro de sua 

vida. Ora, uma criança de 12 anos não pode gostar de Machado, ela não tem ainda a 

maturidade suficiente para gostar desse gênio da nossa literatura.   

 As crianças e os adolescentes em idade escolar precisam de uma boa 

mediação com a literatura, e, por isso, os professores devem estar 

preparados para ser esses mediadores – devem ser leitores qualificados. 

(FEIJÓ, 2010: p. 14) 

Desde a década de 70, vivenciamos a extraordinária expansão da literatura infantil e 

juvenil no Brasil. Hoje não faltam obras capazes de empolgar os jovens leitores e, 

                                                 
1
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http://lattes.cnpq.br/3902604871862769 

 

http://lattes.cnpq.br/3902604871862769


 466 

consequentemente, aproximá-los em definitivo dos livros. Essas seleções catastróficas 

não se justificam mais. Além disso, as opções são muitas e, desse modo, é possível 

deixar que os alunos escolham o texto que querem ler dentre uma gama de títulos 

sugeridos pelo professor.  

No entanto, nem sempre foi essa a situação da literatura brasileira para crianças 

e, se hoje nossos alunos e professores podem escolher livros para ler e serem lidos, 

devemos agradecer a Monteiro Lobato. 

Ao final do século XIX, quando os autores brasileiros pensaram pela primeira 

vez na ideia de público-leitor, público-alvo, surgiram os livros dedicados às crianças. 

Essa nossa primeira literatura infantil, no entanto, tinha como único objetivo ensinar 

virtudes aos pequenos; os textos eram extremamente moralizantes e não havia, neles, 

espaço para a brincadeira, para a diversão.  

Em “O ramo verde”, conto de Adelina Lopes Vieira e Julia Lopes de Almeida, 

Frederico, o menino “estouvado” (VIEIRA e LOPES, 1927: p. 131), cai da árvore em 

que tentava subir – ele estava novamente aprontando – e quebra um braço. Frederico 

aprende a lição e deixa de ser o “madraço” (VIEIRA e LOPES, 1927: p. 133) de antes. 

Já em “Os meninos vadios”, de Figueiredo Pimentel, lemos a história de três garotos 

que fogem para a floresta para não assistir às aulas na escola e ouvem o sermão do sabiá 

que lhes ensina o valor do trabalho e condena sua preguiça. Também os poemas de 

Olavo Bilac, decorados e recitados pelos alunos nas escolas, visavam “contribuir para a 

educação moral das crianças” (SILVA, 2008: p. 103).   

A situação da literatura infantil brasileira no início do século XX era trágica. 

Não havia textos verdadeiramente escritos para as crianças reais, aquelas que brincam, 

que aprontam, que sonham e que estão à procura do que possa empolgá-las. Os textos 

dessa época produzidos em nosso país expressavam  

uma perspectiva do adulto que quer imprimir modelos na mente infantil, 

essa leitura admonitória e edificante constituía a face do dever, que 

puxava para o primeiro plano as preocupações pedagógicas e morais, 

relegando a leitura como fruição para um segundo plano. (SILVA, 2008: 

p. 104)   
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Trata-se, portanto, de uma literatura que não tem relação com a vida e cujos livros 

podem ser considerados como “panfletos em favor de uma autoridade” (HUNT, 2010: 

p. 203). 

Assim, diante da precariedade da nossa literatura infantil, era preciso recorrer a 

textos estrangeiros. Em palavras de Lobato
2
: 

É de tal pobreza e tão besta a nossa literatura infantil, que nada acho para 

a iniciação de meus filhos. Mais tarde, só poderei dar-lhes o Coração, de 

Edmondo de Amicis – um livro tendente a formar italianinhos. 

 

Monteiro Lobato não se conforma com esse quadro e, a partir da década de 20, 

começa sua vasta produção de obras destinadas ao público infantil. Desse modo, 

finalmente serão oferecidas às nossas crianças boas histórias nacionais. Com Lobato 

teremos, pela primeira vez em nosso país, uma verdadeira literatura infantil brasileira. 

Isto é, uma literatura voltada para as crianças, que expressa a sua perspectiva e que é, 

por isso, capaz de encantá-las. Também, uma literatura que retrata a realidade do Brasil, 

nosso espaço e nossos costumes. Com isso, os textos infantis terão enfim relação com a 

vida de nossos jovens e estarão, portanto, próximos deles. 

Riquíssima é a sua produção para crianças e inúmeros são os títulos publicados 

pelo autor, a maior parte deles narrando as aventuras da turma do Sítio do Picapau 

Amarelo. Neste trabalho, porém, nosso objeto de investigação será apenas seu livro 

Fábulas, obra emblemática no que concerne ao tema da nacionalização da literatura 

infantil. Para tanto, selecionamos seis fábulas de Lobato, todas elas reescritas das 

famosas fábulas de Esopo, e observamos as estratégias criadas pelo autor brasileiro para 

tão brilhantemente “vestir à nacional as velhas fábulas de Esopo” (LOBATO, 1972: p. 

245-6)
3
. 

Antes disso, porém, teceremos alguns breves comentários acerca do autor e de 

sua obra, evidenciado, é claro, a produção de suas Fábulas. 

 

 

 

                                                 
2
 Apud Lajolo, 2000a, p. 23. 

3
 Apud Souza, 2008, p. 104. 
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2. “MONTEIRO LOBATO: UM BRASILEIRO SOB MEDIDA”
4
 

“Um país se faz com homens e com livros”. Monteiro Lobato acreditava 

verdadeiramente nessa sua frase e lutou durante toda a vida para construir um Brasil em 

que adultos e crianças pudessem de fato ter contato com os livros e, a partir deles, 

conhecer, pensar, questionar e mudar o país. Nessa batalha, Lobato desempenhou 

inúmeros papéis, conforme relata sua biógrafa:  

A mudança de papéis vividos por Monteiro Lobato é paulatina e 

irreversível. 

 Foi primeiro aprendiz de escritor, colaborador de jornaizinhos 

estudantis e insignificantes. Depois, escritor de verdade, colaborador de 

jornais e revistas de prestígio. Depois escritor-editor de si mesmo, e 

finalmente editor de obras alheias. (LAJOLO, 2000b: p.33) 

 

Assim, Monteiro Lobato foi o nosso “editor pioneiro no processo de 

nacionalização do livro” (FEIJÓ, 2010: p.25). Antes dele, a produção e a distribuição de 

livros no Brasil era paupérrima, se não inexistente. 

Após ter dado ao país a possibilidade de fazer seus livros, era hora de se ocupar 

dos homens. Para o autor-editor: 

o verdadeiro cidadão, aquele capaz de ter um pensamento autônomo, de 

analisar o mundo com o olho crítico, de expor e defender suas ideias e 

valores morais não se cria com um passe de mágica, mas precisa ser 

formado desde a infância. (SILVA, 2008: p.107) 

 

Por isso, Lobato trabalhou incessantemente para que jovens leitores pudessem 

ser formados no Brasil e fundou, desse modo, a rica literatura infanto-juvenil brasileira.  

Sendo sua preocupação a formação de leitores, entende-se que, para o autor, os 

textos infantis deveriam trazer algum ensinamento para as crianças – deveriam formá-

las. Ou seja, ele não abandona a perspectiva didática sempre atribuída à literatura 

infantil. No entanto, também nesse sentido Monteiro Lobato é um homem a frente de 

seu tempo.  

                                                 
4
 Referência ao título da biografia de Monteiro Lobato escrita por Marisa Lajolo, 2000.  
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Afastando-se de seus precursores, o autor entende que a literatura infantil deve 

reunir informação e divertimento. Segundo ele, para a criança, aprender também dá 

prazer (SILVA, 2008).  

Outro diferencial seu, conforme aponta Ceccantini (2009), é o respeito que 

Lobato tem por seu público-alvo, os jovens leitores. Ele constata o que até então os 

autores não conseguiam perceber: que “a criança é um ser inteligente capaz de juízos 

críticos” (SILVA, 2008: p.104).  

Assim, mais do que apresentar conteúdos ou ditar regras de comportamento, 

seus livros infantis da turma do Sítio do Picapau Amarelo ensinam os pequenos leitores 

a refletir, a questionar, a criticar, a chegar a suas conclusões, a ter coragem para expor e 

para defender o próprio ponto de vista. Nada disso havia sido objetivo das escolas 

brasileiras e dos livros para crianças produzidos em nosso país até aquele momento.  

Ainda, em seus textos para as crianças, Lobato recupera e valoriza a tradição 

oral brasileira. A linguagem empregada por ele em suas narrativas é fluente e coloquial 

e, “nessa medida, marco inaugural da moderna literatura infantil brasileira” (LAJOLO, 

2008: p. 19). 

Em cartas escritas a seu amigo Godofredo Rangel, o autor ressalta a necessidade 

de oferecer, aos jovens leitores, histórias escritas numa linguagem objetiva, clara, 

acessível, o mais próximo possível do registro coloquial (SILVA, 2008). Para ele, é 

preciso que as crianças entendam de fato aquilo que ouvem e que lêem. Portanto, 

Lobato obedece fielmente à exortação de Emília, em D. Quixote das crianças, quando 

ela pede à D. Benta que conte as histórias: 

Com palavras suas e de tia Nastácia e minhas também, e de Narizinho, e 

de Pedrinho, e de Rabicó. Os viscondes que falem arrevesado lá entre eles. 

Nós, que não somos viscondes nem viscondessas, queremos o estilo de 

clara de ovo, bem transparentinho, que não dê trabalho para ser entendido. 

(LOBATO, 1968: p. 12) 

 

Para que seus textos sejam realmente escritos em “estilo de clara de ovo”, 

Monteiro Lobato permite que seus personagens criem palavras. Além disso, inúmeras 

marcas da oralidade irão preencher suas falas e também do narrador de seus textos. É 

recorrente o uso de onomatopéias e interjeições, por exemplo, nas narrativas lobatianas.  
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Mais uma vez, suas palavras explicam-nos sua prática: “Se toda gente escrevesse 

como fala, a literatura seria uma coisa gostosa como um curau que comi domingo no 

Tremembé”.
5
 

De forma bastante natural, no entanto, Monteiro Lobato insere também em seus 

textos algumas palavras de difícil compreensão. Nesses casos, as crianças questionam 

D. Benta sobre o significado desses vocábulos e/ou expressões, recebendo, sempre, 

explicações bastante pacientes da avó.  

Desse modo, mais uma vez percebemos o respeito de Lobato pelo seu público 

jovem. Ele quer tornar a leitura mais fácil para as crianças, mas, ao mesmo tempo, não 

subestima sua capacidade de aprender coisas novas. Ele parece, assim, acreditar no que 

postula White (1973)
6
: 

Alguns escritores deliberadamente evitam usar palavras que julgam que a 

criança não conhece. Isso castra a prosa e, segundo imagino, entedia o 

leitor. As crianças se dispõem a qualquer coisa, desde que estejam em um 

contexto que absorva sua atenção. 

 

Entendendo que os textos clássicos devem ser compreendidos como textos 

primeiros, que podem dar origem, indefinidamente, a novos textos, “sempre atualizados 

com o contexto histórico em que são produzidos e com o público a que se destinam” 

(FEIJÓ, 2010: p.43), Lobato vai adaptar – ou reescrever – inúmeros textos clássicos da 

literatura universal, sempre os “vestindo”, de algum modo, “à nacional”. É isso o que 

ele faz em seu livro Fábulas. 

 

3. FÁBULAS: UMA OBRA (BRASILEIRA) SOB MEDIDA 

Monteiro Lobato decide escrever sua obra Fábulas motivado, mais uma vez, 

pela constatação da artificialidade da literatura que era oferecida às nossas crianças. Em 

suas palavras: 

Ando com várias ideias. Uma: vestir á nacional as velhas fábulas de Esopo 

e La Fontaine, tudo em prosa e mexendo nas moralidades. Coisa para 

criança. Veio-me diante da atenção curiosa com que meus pequenos 

ouvem as fábulas que Purezinha lhes conta. Guardam-nas de memoria e 

vão reconta-las aos amigos – sem, entretanto, prestarem nenhuma atenção 

á moralidade, como é natural. A moralidade nos fica no subconsciente 

para ir se revelando mais tarde, á medida que progredimos em 

compreensão. Ora, um fabulario nosso, com bichos daqui em vez dos 

                                                 
5
 Apud SILVA, 2008, p. 106. 

6
 Apud HUNT, 2010, p. 158. 
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exóticos, se for feito com arte e talento dará coisa preciosa. As fabulas em 

português que conheço, em geral traduções de La Fontaine, são pequenas 

moitas de amora do mato – espinhentas e impenetráveis. Que é que nossas 

crianças podem ler? Não vejo nada. Fabulas assim seriam um começo da 

literatura que nos falta. [...] É de tal pobreza e tão besta nossa literatura 

infantil, que nada acho para a iniciação dos meus filhos. (LOBATO, 

1972)
7
 

 

Assim, em 1921, o autor publica Fábulas de Narizinho, com 29 fábulas e 76 

páginas, ilustradas por Voltolino. Na nota introdutória dessa primeira edição, Lobato 

escreve: 

As fabulas constituem um alimento espiritual correspondente ao leite na 

primeira infancia. Por intermedio dellas a moral, que não é outra coisa 

mais que a propria sabedoria da vida accumulada na consciencia da 

humanidade, penetra na alma infante, conduzida pela loquacidade 

inventiva da imaginação. [...] 

O maravilhoso é o assucar que disfarça o medicamento amargo e torna 

agradavel a sua ingestão.  

O autor nada fez senão dar forma ás velhas fabulas que Esopo, 

Lafontaine e outros criaram. [...] todas trazem em mira contribuir para a 

creação da fabula brasileira, pondo nellas a nossa natureza e os nossos 

animaes, sempre que isso é possível. (LOBATO, 1921)
8
 

 

Como veremos com mais detalhes na próxima seção deste trabalho, o valor que 

o autor dá ao “assucar que disfarça o medicamento amargo” é tão grande que, em suas 

versões das fábulas de seus precursores, ele desconstrói a moral original – que constitui 

a parte mais amarga do texto. Lobato relativiza algumas verdades e valores absolutos 

defendidos nos primeiros textos e, quando explicita a moral da fábula, faz isso de 

maneira bastante leve, utilizando-se do humor ou se valendo de conhecidos ditados 

populares.  

Destaca-se ainda, nas palavras transcritas acima, o desejo de Lobato de 

abrasileirar os textos originais, adaptando as fábulas europeias ao contexto de nossas 

crianças. Mais a frente, mostraremos alguns recursos utilizados pelo autor para alcançar 

esse objetivo que, conforme será exposto, vão muito além de apenas por “nellas a nossa 

natureza e os nossos animaes sempre que possível”.    

O sucesso das fábulas de Lobato foi tão grande que novas edições de seu livro 

eram lançadas quase que anualmente. Em 1922, Lobato mudou o título da obra para 

                                                 
7
 Apud SOUZA, 2008, p. 104. 

8
 Apud SOUZA, 2008, p. 105-6. 
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Fábulas e a ampliou: 77 fábulas e 184 páginas. O título manteve-se o mesmo a partir de 

então, mas a quantidade de textos sofreu inúmeras alterações, variando entre 29 e 77 

fábulas.  

A maior mudança na obra aconteceu, porém, em sua 8ª edição, quando Lobato 

inseriu comentários das personagens do Sítio do Picapau Amarelo ao final de cada 

fábula. Dona Benta lê as histórias para as crianças “contadamente” – para usar as 

palavras de seu neto, Pedrinho – traduzindo as palavras difíceis e fazendo com que seus 

pequenos ouvintes de fato entendam aquilo que estão escutando (SILVA, 2008). Após 

cada leitura, os meninos, algumas vezes acompanhados por Tia Anastácia, tecem 

comentários e questionam aquilo que acabaram de ouvir. Essa estrutura criada pelo 

autor nos dá uma lição extremamente lobatiana:  

Um dado interessante a observar nos comentários é a representação do 

exercício da crítica, não somente por parte de Dona Benta, mas, 

principalmente, por parte das crianças. É nesse intervalo que Lobato dá 

uma verdadeira aula de mediação de leitura, mostrando que os textos – 

inclusive as fábulas – não foram feitos para servir como lições a serem 

‘aprendidas’, mas como objetos de reflexão, de debate, inclusive de recusa 

[...]. (SOUZA, 2008: p. 114) 

 

4. VESTINDO À NACIONAL AS VELHAS FÁBULAS DE ESOPO 

Monteiro Lobato, como vimos, escreveu seu livro Fábulas com o principal 

objetivo de abrasileirar as antigas fábulas de Esopo e La Fontaine para que elas ficassem 

mais próximas das nossas crianças. Observando com cuidado os textos do autor, 

percebemos que algumas estratégias foram utilizadas por ele para alcançar esse objetivo 

com maestria.  

Assim, para uma melhor compreensão dos recursos empregados por Lobato em 

suas fábulas, podemos dividir essas estratégias em três níveis distintos de análise, 

listados a seguir: 

(i) aspectos relacionados ao conteúdo do texto; 

(ii) aspectos estruturais do texto; e 

(iii) aspectos linguísticos.  

Desse modo, para proceder a essa investigação, selecionamos sete fábulas do 

autor, todas elas reescritas de Esopo: “A cigarra e as formigas”, “A coruja e a águia”, 
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“A rã e o boi”, “O velho, o menino e a mulinha”, “O burro na pele do leão”, “O pastor e 

o leão” e “O galo que logrou a raposa”. 

4.1. Aspectos relacionados ao conteúdo do texto 

Ao reescrever as fábulas de Esopo, Monteiro Lobato muitas vezes interfere em 

seu enredo, alterando a trama da narrativa. Em outros casos, ele respeita o enredo 

original, mas modifica a moral de seu precursor. Em ambos os casos, no entanto, as 

interferências do autor são sempre no intuito de suavizar a seriedade do texto clássico 

para que suas fábulas não sejam “espinhentas e impenetráveis” (LOBATO, 1972)
9
 para 

o público jovem brasileiro. Ainda, é comum observarmos a inserção de elementos 

próprios da nossa cultura nas histórias.  

Na abertura de seu livro Fábulas, Monteiro Lobato recria o famoso texto de 

Esopo “A cigarra e a formiga”. Na fábula original, a personagem formiga passa o verão 

inteiro trabalhando, ao passo que a cigarra fica cantando durante toda a estação. 

Chegado o inverno, essa última pede moradia e comida à formiga, pois, como não 

trabalhara no verão, não estava preparada para o tempo frio. O animal trabalhador nega, 

então, ajuda à outra, passando para ela – e para o leitor – a lição de que só “colhemos o 

que plantamos”, ou seja, ensina-nos que, se queremos algo, temos de trabalhar para 

consegui-lo.  

Na versão de Lobato, a fábula é dividida em dois momentos. No primeiro, “A 

formiga boa”, a formiga abriga a cigarra em sua casa durante o inverno e garante o seu 

sustento. Ao final dessa parte, lemos: “A cigarra entrou, sarou da tosse e voltou a ser a 

alegre cantora dos dias de sol” (LOBATO, 2008: p. 12; grifo nosso). Aqui, 

entendemos que, para esse novo narrador, a cigarra é considerada uma “alegre cantora”. 

Assim, ao fazer a escolha pelo vocábulo “cantora”, silenciando termos como “inseto” ou 

“animal”, ambos mais esperados para o contexto, o enunciador evidencia para o leitor 

sua simpatia pela cigarra: ela é uma artista. Ou seja, a cantoria da personagem que, na 

fábula original, era entendida como um “ficar à toa”, ganha status de trabalho nesta 

nova versão. Por isso, nada mais justo e correto do que a formiga acolher a vizinha em 

sua casa. Ambas trabalharam no verão, apenas seu ofício era diferente. A moral deste 

                                                 
9
 Apud SOUZA, 2008, p. 104. 
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primeiro momento fábula é, assim, bastante diferente da que se observa no texto de 

Esopo. Entendemos, em “A formiga boa”, que todo e qualquer trabalho é digno e deve 

ser valorizado. Temos, por fim, uma lição de solidariedade, de tolerância e respeito a 

quem é diferente de nós, a quem tem costumes diferentes dos nossos. Ou seja, alterou-se 

completamente a perspectiva ideológica da fábula original. 

Na segunda parte, “A formiga má”, o desfecho da narrativa se dá como na 

história original, com um agravante: a cigarra morre e, então, o verão seguinte torna-se 

triste, uma vez que não se escuta mais a sua música. Ao contrário do que aconteceu em 

“A formiga boa”, a moral de “A formiga má” é explicitada ao final da história. Nela, 

afirma-se: “Os artistas – poetas, pintores, músicos – são as cigarras da humanidade” 

(LOBATO, 2008: p. 13). Por meio dessa moral, entende-se, finalmente, que, assim 

como a cigarra da fábula, os artistas não são compreendidos pela sociedade, são tidos 

como “não trabalhadores” e acabam sendo vítimas de constantes injustiças. Desse 

modo, introduz-se uma discussão inesperada no contexto, que vai muito além do que era 

observado em “A cigarra e a formiga” de Esopo. Logo, altera-se, novamente, a 

perspectiva ideológica da fábula original.  

“O burro na pele de leão”, por sua vez, conta a história de um burro que, cansado 

de ser burro, decide fazer-se leão. Para conseguir se transformar, ele pega uma pele de 

leão e veste-a. No entanto, suas “orelhas de asno” (LOBATO, 2008: p. 48), como o 

narrador faz questão de enfatizar, ficam de fora. Minutos depois, ao ver seu dono, de 

quem o burro fugira no dia anterior, o animal resolve dar-lhe um susto, lançando-se a 

sua frente e soltando um grande urro. Seu plano, porém, não dá certo: ao invés de um 

urro, sai da boca do burro um zurro e, além disso, seu dono vê suas orelhas por cima de 

seu disfarce. No mesmo momento, o homem, então, descobre tratar-se de seu burro 

fugitivo, tira-lhe a pele de leão, monta nele e leva-o de volta para casa dando-lhe 

chicotadas.  

Nessa fábula, a moral também é explicitada ao final: “Quem vestir pele de leão, 

nem zurre nem deixe as orelhas de fora” (LOBATO, 2008: p. 48). Percebemos, então, 

que, segundo a moral do texto de Monteiro Lobato, o errado não foi o burro ter tentado 

se disfarçar e passar por alguém que ele não é, como era de se esperar, mas sim tê-lo 

feito de forma amadora, deixando as orelhas de fora e soltando um zurro. Ou seja, 
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entende-se que, se quisermos passar por outra pessoa, aparentar ser algo que não somos, 

só temos que ter o cuidado de fazê-lo bem feito.  

Novamente, alterou-se, aqui, a perspectiva ideológica da fábula original. Nesse 

caso, no entanto, a mudança não está no enredo da história, que se manteve bastante 

próximo do original, mas na moral apresentada. No texto de Esopo, defendia-se que, 

pela aparência somente, até podemos conseguir convencer os outros de que somos 

alguém diferente. Contudo, nossas palavras (representadas pelo zurro do burro) sempre 

determinam quem realmente somos e, por isso, sempre descobrirão quem somos de 

verdade.  

Em “A rã e o boi” não se altera a trama da narrativa nem a ideia que a moral 

transmite, no entanto, esta é passada de forma bastante divertida e leve para o nosso 

público jovem. Uma rã tomava sol à beira de um brejo, quando viu um boi e sentiu 

inveja do seu tamanho todo. O pequeno animal decide então se estufar até ficar do 

tamanho do outro. De tanto fazer força, rã acaba estourando e, então, o boi faz a 

seguinte declaração – que aparece em destaque como sendo a moral da fábula: “Quem 

nasce para 10 réis não chega a vintém” (LOBATO, 2008: p. 16).    

No que diz respeito à inserção de elementos próprios da nossa cultura nas 

histórias europeias, observamos três elementos bastante significativos em nosso corpus. 

Inicialmente, em “A rã e o boi”, a rã que toma sol está ao lado de uma saracura, ave que 

habita florestas tropicais, ou seja, comum ao nosso clima e não ao europeu. Na versão 

de Esopo, a rã tomava sol sozinha, não havia qualquer ave – muito menos uma saracura 

– com ela. Além disso, o animal invejado era um touro e não um boi. Certamente, 

nossas crianças estão muito mais acostumadas a ver bois do que touros no Brasil.  

Em “A cigarra e as formigas” temos a oposição entre dois espaços distintos. Um 

lugar mais quente, onde habita a formiga boa que ajuda a cigarra e a Europa “em pleno 

inverno, quando a neve [recobre] o mundo com seu cruel manto de gelo” (LOBATO, 

2008: p. 13). No continente frio vive a formiga má que deixa a cigarra morrer. Assim, o 

lugar de pessoas boas e solidárias é o mais quente – quem sabe o Brasil – e a Europa é o 

espaço das pessoas más e indiferentes ao próximo. 

Finalmente, em “O pastor e o leão”, o pastor, ao sentir falta de algumas ovelhas 

suas, pede a Santo Antônio que coloque o ladrão delas na sua frente para que ele possa 
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se vingar do malfeitor. O santo atende suas preces e surge então um leão diante do 

pastorzinho, que logo inicia uma nova prece: “Valei-me, Santo Antônio! Prometi vinte 

reses se me fizésseis aparecer o ladrão; prometo agora o rebanho inteiro para que o 

façais desaparecer” (LOBATO, 2008: p. 24). Certamente, a inserção do santo católico 

tão venerado no Brasil na história foi outro recurso utilizado por Lobato para 

nacionalizar os textos de Esopo. 

4.2. Aspectos estruturais do texto 

Conforme já apresentado anteriormente, Lobato, a partir da 8ª edição de suas 

Fábulas, inseriu discussões dos personagens do sítio ao final de cada história. Não 

podemos deixar de ver nessa estratégia uma forma de “vestir à nacional as velhas 

fábulas de Esopo” (LOBATO, 1972: p. 245-6)
10

, uma vez que o Sítio do Picapau 

Amarelo pode ser considerado um microcosmos do Brasil, ele representa “em um 

pequeno espaço de terra, o Brasil todo, através dos personagens e de sua maneira de 

vida” (GÊNOVA, 2008: p. 416). Assim, trazer as fábulas para o Sítio é trazer as fábulas 

para o Brasil. Além disso, é nesses momentos que Lobato ensina aos jovens leitores a 

ler criticamente e a não aceitar nenhuma verdade como absoluta e definitiva. 

Em “A rã e o boi”, Emília fica indignada com a moral lida por Dona Benta e 

exclama: “- Não concordo! [...] Eu nasci boneca de pano, muda e feia, e hoje sou até ex-

marquesa. Subi muito. Cheguei a muito mais que vintém. Cheguei a tostão...” 

(LOBATO, 2008: p. 16). 

A boneca de pano novamente se exalta ao final de “O burro na pele do leão”. 

Dessa vez, ela não aceita que tratem com desprezo “um animal tão inteligente e bom 

como o burro” (LOBATO, 2008: p. 48). Ela lembra-se, então, de que isso acontece 

muito em nosso dia-a-dia. Assim, sempre que um homem quer xingar outro, segundo 

Emília, ele afirma que o outro é um burro. Para ela, porém, o maior xingamento que há, 

é dizer para um homem: “você é um homem, sabe? Um grandissíssimo homem” 

(LOBATO, 2008, p. 49). 

4.3. Aspectos linguísticos 

                                                 
10

 Apud Souza, 2008, p. 104. 
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A metalinguagem é uma prática comum às fábulas de Lobato. Por meio dos 

comentários das personagens do sítio, o autor discute a oposição entre a língua 

portuguesa da gramática e a língua portuguesa do povo. Assim, através das falas de D. 

Benta, nosso fabulista vai sempre em defesa desta última, que seria mais “jeitosinha” 

(LOBATO, 2008: p. 35) e, porque não, mais brasileira.  

Em determinado trecho da fábula “A coruja e a águia”, o narrador utiliza o 

vocábulo “mostrengos” para se referir aos filhotes da coruja. Esse termo é aproveitado 

pelo personagem Pedrinho para travar a discussão que se lê a seguir:  

- Mostrengo ou monstrengo, vovó? – quis saber Pedrinho. – Vejo 

essa palavra escrita dos dois jeitos.  

- Os gramáticos querem que seja mostrengo – coisa de mostrar: 

mas o povo acha melhor monstrengo – coisa monstruosa, e vai 

mudando. Por mais que os gramáticos insistam na forma 

“mostrengo”, o povo diz “monstrengo”.  

-  E quem vai ganhar essa corrida, vovó? 

- Está claro que o povo, meu filho. Os gramáticos acabarão se 

cansando de insistir no “mostrengo” e se resignarão ao 

“monstrengo”. (LOBATO, 2008: p. 15; grifos nossos) 

Nesse trecho, a opção pela utilização dos verbos grifados evidencia a diferença 

de postura atribuída aos gramáticos e ao povo pela avó; aqueles seriam autoritários e 

este, humilde.  

 Novamente, na fábula “O galo que logrou a raposa”, a discussão dos 

personagens do Sítio gira em torno do tema da variação linguística e o posicionamento 

ideológico adotado é, também, a defesa pela língua do povo.  Após ouvir o relato da avó 

sobre uma raposa que tentou enganar um galo e acabou sendo enganada por ele, 

Narizinho, a neta, corrige a senhora:  

- Pilhei a senhora num erro! – gritou Narizinho. A senhora disse: 

“Deixe estar que já te curo!”. Começou com o “você” e acabou 

com o “tu”, coisa que os gramáticos não admitem. O “te” é do 

“tu”, não é do “você”.  (LOBATO, 2008: p. 35) 

 A essa provocação, a avó responde:  

- Muito bem. Gramaticalmente é assim, mas na prática não é. 

Quando falamos naturalmente, o que sai da boca é ora o “você”, 

ora o “tu” – e essas frases ficam muito mais jeitosinhas quando há 

essa combinação do “você” com o “tu”. Não acha? (LOBATO, 

2008: p. 35; grifo nosso) 



 478 

Desse modo, a preferência da avó pela variante popular da Língua Portuguesa 

fica mais uma vez evidente. O sufixo de diminutivo acrescido ao adjetivo “jeitosa”, que 

caracteriza o falar do povo, dá a ele um valor afetivo. Assim, entende-se que a 

personagem mais experiente do sítio, mesmo tendo domínio da norma culta e sabendo 

qual seria a forma correta de falar, do ponto de vista da Gramática Normativa, prefere a 

variante não padrão e sente por ela, inclusive, afeto, carinho. Mais uma vez, então, não é 

o certo x errado dos gramáticos que vai imperar. Essa ideia será reiterada na 

continuação do texto.  

A mesma personagem explica aos netos que “A gramática [...] é uma criada da 

língua” (LOBATO, 2008: p. 35; grifos nossos) e que “O dono da língua somos nós, o 

povo” (LOBATO, 2008: p. 35; grifos nossos). Desse modo, cria-se uma relação de 

equivalência entre “gramática” e “criada”, de um lado, e entre “dono” e “povo”, de 

outro. Com isso, a avó desconstrói a ideia de que os gramáticos, os mais sábios, devem 

mandar e o povo, menos sábio, obedecer. De forma mais explícita, ela afirma mais 

adiante: “Quem manda é o uso geral e não a gramática” (LOBATO, 2008: p. 35). 

Ainda, ao defender que a gramática deve “humildemente ir registrando nosso modo de 

falar” (LOBATO, 2008: p. 35; grifo nosso), a personagem reafirma a postura submissa 

que deve ser tomada pelos gramáticos.  

 A situação dos “criados” da nossa língua fica ainda pior, quando Pedrinho, o 

neto travesso, encerra a discussão defendendo que a gramática deve “pôr o rabo entre as 

pernas e murchar as orelhas...” (LOBATO, 2008: p. 35).  Logo, ao final do texto, a 

gramática – e, com ela, os gramáticos – é associada à figura de um animal acuado.  

Um último aspecto importante a ser analisado são as escolhas vocabulares de 

Lobato, seja nas falas de seu narrador, seja nas participações dos personagens do sítio. 

O autor traz para seus textos formas que jamais seriam aceitas na formalidade das 

antigas fábulas de Esopo. Marcas de oralidade, utilização constante de diminutivos, 

criações vocabulares e palavras nada eruditas contribuem para a descontração, a leveza 

e o humor das versões de Lobato, tornando-as muito mais parecidas com o jeito do povo 

brasileiro de ser. 

Em “A rã e o boi”, temos uma onomatopeia na fala do narrador, o que aproxima 

o texto escrito da oralidade, assim como a repetição do termo “estufando”:   
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A rã, concentrando todas as forças, engoliu mais ar e foi-se estufando, 

estufando, até que, plaf! rebentou como um balãozinho de elástico. 

(LOBATO, 2008: p.16; grifos nossos) 

 

No trecho anterior, observamos também a utilização do diminutivo em 

“balãozinho”, recurso que aproxima o texto de Lobato da linguagem infantil. O mesmo 

ocorre em “O pastor e o leão”, em que o protagonista é chamado pelo narrador de 

“pastorzinho” (LOBATO, 2008: p. 24), assim como em “A formiga e as cigarras”, cuja 

cigarra morre “entanguidinha” (LOBATO, 2008: p. 13). 

Emília é a personagem que cria palavras. Em “O burro na pele do leão”, ela 

inventa o superlativo “grandissíssimo” (LOBATO, 2008: 49), pois, tamanha era sua 

revolta com os homens, que a forma “grandíssimo” não daria conta de expressá-la. Em 

“A rã e o boi”, o vocábulo criado é o substantivo “sem-gracismo” (LOBATO, 2008: p. 

16). 

 Por fim, em “A cigarra e as formigas” a formiga má chama a pobre cigarra de 

“vagabunda” (LOBATO, 2008: p. 13). O burro, em “O burro na pele do leão”, é 

chamado de “animalejo” e de “estúpida criatura” (LOBATO, 2008: p. 48) e a rã, de “A 

rã e o boi”, fica “moribunda” (LOBATO, 2008: p. 16) no chão. Também nada educados 

são os personagens de “O velho, o menino e a mulinha”. Nessa fábula, narra-se a 

história de um senhor e de um menino, seu filho, que vão a caminho da cidade levando 

sua mula para ser vendida. Para que o animal chegasse descansado a seu destino e 

pudesse ser vendido por um bom preço, pai e filho decidem não montar na mulinha, 

mas ir andando a seu lado.  

No entanto, ao longo do trajeto, os dois encontram inúmeras pessoas, algumas 

conhecidas e outras não. O problema é que cada personagem que cruza seu caminho dá 

uma opinião diferente sobre a cena que presencia: o pai e o filho levando a mulinha para 

ser vendida na cidade. O velho e o menino, muito humildes, ouvem o que falam sobre 

eles e obedecem às indicações dos caminhantes. Só que, enquanto um acha que a 

criança deve subir no animal, outro entende que o correto seria o idoso fazê-lo. Outros, 

por fim, consideram que ambos devem ficar em cima da mulinha ou, ainda, ao lado 

dela, a pé. Assim, os personagens estão sempre criticando os protagonistas e acabam, 

muitas vezes, insultando-os, como mostra o quadro abaixo.  
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 FORMA DE DENOMINAR O/A... 

PONTO DE VISTA DO(S) 

PERSONAGEM(NS) 
“velho” “menino” “mulinha” 

O velho deve montar na mulinha, mas 

a mulinha está só. 
pobre velho -- Animal 

O menino deve montar na mulinha, 

mas o pai está nela. 

marmanjão 

pai malvado 
pobre menino -- 

A mulinha não deve levar tanto peso, 

pois os dois estão nela. 
idiotas Mulinha 

O velho deve montar na mulinha, mas 

o filho está nela. 
lacaio príncipe -- 

A cena observada é absurda: o velho e 

o menino carregam a mulinha.   
três burros 

 

 

5. PALAVRAS FINAIS 

Conforme observamos em seu livro Fábulas, inúmeros e cuidadosos foram os 

recursos utilizados por Monteiro Lobato para trazer para perto das crianças brasileiras 

textos tão belos como as fábulas de Esopo. Ele conseguiu tornar essa obra clássica 

acessível e aprazível para o jovem leitor. Além disso, o autor, nesse livro, une de forma 

magnífica prazer e aprendizagem. Não há como não se aprender um pouquinho sobre 

solidariedade e respeito ao próximo em “A cigarra e as formigas”, assim como Emília, 

mais uma vez, nos leva a refletir e a questionar tudo o que lemos. Ela e os netos de D. 

Benta mostram-nos ainda como é importante nos colocarmos, não termos medo de falar 

o que pensamos, mesmo sendo pequenos. Isso tudo sem o moralismo e o autoritarismo 

que marcaram a literatura infantil pré-Lobato.  

Tabela 1: expressões utilizadas para denominar o “velho”, o “menino” e a “mulinha” na fábula “O 

velho, o menino e a mulinha”.  
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Analisamos, aqui, apenas sete fábulas de Lobato, logo, ainda há muito caminho 

a percorrer e muito a ser descoberto nesse seu riquíssimo livro, que encanta jovens e 

adultos até os dias de hoje.  

Em carta de 1943 a seu amigo Godofredo Rangel, Lobato afirma que as crianças 

o salvaram, tamanha era sua admiração e carinho por elas. No entanto, por tudo o que se 

disse aqui, considero que nossas crianças é que foram verdadeiramente salvas por ele, 

como afirma Silva (2008, p. 102): 

[...] foi Lobato quem salvou as crianças brasileiras do moralismo e da 

submissão que a literatura infantil antes dele pregava como virtudes 

máximas, abrindo caminho para o que hoje temos no Brasil, uma 

literatura infantil que se coloca entre as melhores do mundo.  
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Fernando Collor de Mello: Rumo à Presidência do Brasil
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Resumo: Os anos noventa do século passado foram marcados pela implementação da agenda 

neoliberal sistematizada pelo chamado “Consenso de Washington” cujo eixo girava em torno 

da redução dos gastos públicos e do controle dos índices inflacionários. 

No Brasil tal redefinição tem seu marco inicial no governo de Fernando Affonso Collor de 

Mello, eleito em 1989. A partir de então, consolida-se no Brasil o discurso de que a agenda 

neoliberal é o único caminho para resolução dos problemas oriundos da chamada “década 

perdida”.  

Nesse estudo procurar-se-á analisar um dos caminhos de penetração da agenda  neoliberal no 

Brasil, a saber: a propaganda política de Fernando Collor ao longo da campanha eleitoral de 

1989. Para tal serão objetos de investigação os programas eleitorais exibidos no Horário 

Gratuito Político Eleitoral (HGPE) entre março e dezembro de 1989.  

 

Palavras-chave: neoliberalismo – Fernando Collor - propaganda política 

 

Abstract: Last century’s 90’s got known by the implementation of the neoliberal agenda, 

promoted by the “Washington Consensus” and marked by the reduction of public expenses 

and control of inflation rates. In Brazil, this process is initially observed during the 

presidential administration of Fernando Affonso Collor de Melo, elected in 1989. Since then, 

the idea that the neoliberal agenda is the only path to the solution of problems of the so called 

‘lost decade’ has been solidified in Brazil. This presentation intends to analyze one of the 

ways by which the neoliberal agenda has penetrated in Brazil: the political propaganda of 

Fernando Collor throughout his electoral campaign of 1989. In that matter, the electoral 

programs, exhibited on the HGPE between March and December 1989, will be used.         

 

Keywords: neoliberalism - Fernando Collor – political propaganda 
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“De uma certa forma, ele [Collor] se 

parece com Reagan: tem televisão nos 

ossos”
3
 

 

 

 

No Brasil, o processo de implementação da agenda neoliberal tem seu marco inicial no 

governo de Fernando Collor de Mello, eleito em 1989. A partir de então, consolida-se o 

discurso de que a agenda neoliberal é o único caminho para a resolução dos problemas 

oriundos da chamada “década perdida”. Assim sendo, analisar o processo de construção de 

neoliberalismo no Brasil exige um olhar mais atento às estratégias de Fernando Collor no 

sentido de hegemonizar e naturalizar as propostas neoliberais e, assim, sobrepô-las frente os 

demais projetos, principalmente o presente na candidatura de Lula. A estratégia que aqui será 

objeto de investigação será o Horário Gratuito Político Eleitoral veiculado na televisão ao 

longo da campanha presidencial de 1989. 

Os estudos acerca das relações entre meios de comunicação de massa e a política não 

são recentes e nem específicos à  era televisiva. Já nas décadas de 20 e 30 do século passado, 

estudiosos norte-americanos (palco por excelência das primeiras campanhas eleitorais que 

fizeram uso sistemático dos meios de comunicação)  e europeus debruçaram-se sobre os 

elementos explicativos do assustador nível de adesão ao discurso nazi-fascista. Cientistas 

sociais norte-americanos analisaram a importância que o rádio e o cinema exerceram na 

estratégia persuasiva do discurso nazi-fascista. Desta reflexão inicial, emergiu a chamada 

doutrina da “seringa hipodérmica” na qual o receptor da mensagem apresentava-se com uma 

postura passiva diante dos efeitos mediáticos da propaganda nazi-fascista (Tchakhotine,1939). 

Este modelo, todavia, extrapolou seu objeto inicial e acabou por ser estendido às análises dos 

meios de comunicação de massa sobre o processo eleitoral. (Albuquerque,1996). 

As críticas mais sistemáticas ao modelo acima apresentado surgem na década de 

quarenta. Partindo da análise sobre os efeitos da propaganda política na campanha 

presidencial de Roosevelt, o peso dos media sobre o eleitor foi relativizado. Foi elaborada a 

hipótese da “teoria dos efeitos limitados” uma vez que caberia aos media “dizer o que se deve 

pensar” (Berelson & alli, 1948) já que os indivíduos possuem mecanismos de defesa e filtro 

contra suas mensagens. Os meios de comunicação, assim, são antes instrumentos de reforço 

de opinião do que mudança de opinião (Costa, 1997). 

                                                 
3 Fala do senador democrata norte-americano Bruce Babbitt sobre Fernando Collor em um jantar na casa da diretora da 

agência de divulgação do governo americano (USIS). Apud, José Nêumanne, Atrás do Palanque. Bastidores da eleição 1989. 

São Paulo:Siciliano,1989,p.51 
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Nos anos setenta, um novo referencial teórico foi elaborado. Surge então a hipótese da 

“agenda setting” (McCombs & Shaw,1972) na qual o papel dos media foi redimensionado: ao 

invés de definir o que pensar, caberia aos meios de comunicação estabelecer sobre o que 

pensar. 

Nos anos oitenta e noventa, as relações entre mídia e política começam a ser objeto de 

análises críticas que enfatizam os aspectos nocivos para o campo da política do uso 

sistemático dos meios de comunicação de massa nas propagandas eleitorais. Richard Sennet 

(1988) vê a mídia sob o ângulo manipulatório, sendo responsável pela esterilização do debate 

político  e pela crescente dependência dos atores políticos a um aparato tecnológico. Nesta 

mesma linha crítica, Giovanni Sartori (1989)  para analisar o papel dos media no cenário 

norte-americano, desenvolve os conceitos de “vídeo-poder” e de “vídeo-política”. Para o 

autor, a vídeo-política é um dos fatores responsáveis pela fragmentação dos partidos políticos 

americanos que se tornaram rótulos ou etiquetas (Oliveira,1999). 

Ainda sobre os efeitos negativos dos meios de comunicação sobre a política, Delarbre 

(1995) critica a telecracia (nas palavras do autor, tipo de organização política na qual a 

televisão se torna o principal cenário da disputa) apontando que a televisão magnífica os 

personagens, simplifica as idéias e o debate político, favorece a frase direta e breve em 

detrimento do conceito, as propostas se transformam em consignas e a retórica do discurso 

tradicional tem que ser substituída por uma retórica dos meios eletrônicos.  

No Brasil, um exemplo paradigmático da estreita relação entre mídia e política pode 

ser identificado nas eleições presidenciais de 1989. Primeira eleição direta após duas décadas 

de regime militar, a campanha eleitoral de 1989 é considerada como um marco da 

redemocratização brasileira. Profundamente marcada pela mobilização da sociedade civil – 

mobilização esta que é iniciada com. a campanha das “Diretas Já”, tem continuidade com. a 

fiscalização ligada ao Plano Cruzado e se apresenta ainda nas diversas formas de pressão 

exercidas sobre a Constituinte –, a disputa presidencial de 1989 apresenta outras 

especificidades que a transformam em um objeto privilegiado de análise quando se pretende 

investigar as relações entre mídia e política. 

Inicialmente, a campanha eleitoral de 1989 inaugurou a chamada “profissionalização 

das campanhas eleitorais”. Profissionais da área do Marketing Político assumiram o comando 

das campanhas. Cenário, conteúdo da propaganda, recursos audiovisuais, “jingles”, 

estratégias dos candidatos, suas roupas, falas e até entonação da voz, foram profundamente 

elaborados. As estratégias iam variando ao sabor das pesquisas eleitorais. 
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Soma-se à profissionalização da campanha de 1989, a elevada audiência que os 

programas eleitorais conquistaram então. A sede de participação política da população 

brasileira refletia-se na importância que o Horário Gratuito Político Eleitoral (HGPE) 

assumiu, cuja visibilidade foi dimensionada ainda mais pelo fato de ter sido uma “eleição 

solteira”, ou seja, em jogo encontrava-se somente o cargo de Presidente da República. Os 28 

candidatos ocupavam, diariamente, duas sessões de 70 minutos, sete dias por semana e por 

um período de 60 dias. A legislação eleitoral que regulamentou as eleições de 1989
4
, se 

comparada às eleições posteriores, foi objeto de pouco controle. Os consultores de marketing 

político não tiveram suas liberdade e criatividade cerceadas por rigores jurídicos. 

Neste contexto de sofisticada elaboração, de elevados índices de audiência, de 

extensos minutos que a maioria dos candidatos dispunha diariamente e de frouxa 

regulamentação, o HGPE de 1989 acabou por se tornar a grande vedete do processo eleitoral.
5
 

Portanto, lócus privilegiado de análise das relações entre mídia e política. A partir de então, 

desenvolveram-se estudos acerca dos mecanismos constitutivos das campanhas eleitorais que 

têm como objetos de investigação a propaganda política televisiva, expressa, 

fundamentalmente, no chamado Horário Gratuito Político Eleitoral, nos spots e nos programas 

político-partidários veiculados ao longo do ano.
6
 

Ao longo do processo eleitoral que desembocou na vitória Fernando Affonso Collor de 

Mello, os embates entre um jovem político, carioca de nascimento e nordestino por área de 

atuação, candidato por uma frágil aliança partidária, cuja trajetória percorreu as fileiras da 

ARENA (Prefeito de Maceió nomeado em 1979), do PDS ( eleito Deputado Federal em 

1982), do PMDB (Governador de Alagoas eleito em 1986), até chegar à criação de um partido 

próprio, o Partido da Reconstrução Nacional (PRN) – ex Partido da Juventude -, claro 

representante de nossa elite ilustrada, bem formada, cosmopolita e poliglota e, um outro, Luís 

Inácio Lula da Silva, que alardeava sua origem de retirante nordestino, intimamente ligado às 

lutas operárias do ABC paulista, ao renascimento das liberdades políticas no final dos anos 

70,  à fundação de um partido político de massas, cuja precária formação acadêmica em nada 

                                                 
4 As eleições presidenciais de 1989 foram regulamentadas pela Lei 7733 de 08/06/1989.  
5 Os principais jornais brasileiros publicavam análises diárias sobre as estratégias dos candidatos no HGPE do dia anterior, 

tornando-as ainda mais acessíveis.  
6 Na esteira destes novos estudos, desenvolvidos tanto na área da Ciência Política quanto na área da Comunicação, são 

temáticas cada vez mais recorrentes: a) a ingerência da legislação eleitoral sobre a produção da propaganda política 

(DUARTE,1980; LIMA,1994; Albuquerque,1995; Miguel,1997); b) os consultores de media e o processo de produção das 

campanhas de televisão (Costa,1997); c) as estratégias comunicativas em campanhas de televisão (Albuquerque, 

1991,1996,1999,1999b; Oliveira,1999; Camargos,1999; Lampreia,1996); d) a dimensão retórica da propaganda política na 

televisão (Figueiredo et alli,1998; Lourenço,2000); e) recepção da propaganda política pelo eleitor (Aldé,1998; Porto 

Alegre,1995; Veiga,1996); f) a cobertura da imprensa escrita e televisiva sobre o processo eleitoral (Aguiar,1995; 

Caiafa,1994; Costa,1997). 
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o desqualificaria para assumir o mais alto cargo da República, acabaram por cindir o Brasil 

em dois lados absolutamente antagônicos.  

Durante dois meses, as estratégias políticas de Collor e Lula digladiaram-se na 

televisão e no rádio. Ao binômio moralização / modernidade do primeiro, o segundo 

contrapunha um discurso esquerdista que assustava a classe média e o empresariado. Neste 

momento, estava em jogo o modelo de Estado que a partir de então regularia as relações 

sociais no Brasil e cujo impacto pode ser sentido até os dias atuais. Depois de acirrada disputa 

no segundo turno (Collor e Lula estavam tecnicamente empatados às vésperas da eleição), 

Collor sagrou-se vencedor obtendo cerca de 35 milhões de votos, ou 42,75%, contra 31 

milhões de Lula, ou 37,86%. Uma vitória e tanto para um político que, há menos de um ano, 

era conhecido apenas como o governador das paupérrimas Alagoas e herdeiro da poderosa 

organização Arnon de Mello. 

Esta meteórica trajetória de Collor tem sido objeto de variados estudos no campo da 

Ciência Política. Se não por sua vitória eleitoral, em que derrotou caciques da política 

brasileira, como Ulysses Guimarães e Leonel Brizola, e poderosas estruturas partidárias, 

como o PMDB e o PFL, pela grande frustração de seu governo, marcado por sucessivos 

escândalos que acabaram levando ao impeachment em 1992.  

Uma das grandes marcas da estratégia eleitoral de Collor, ou seja, a feroz oposição ao 

Governo Sarney, começou a ser gestada ainda durante seu governo em Alagoas. A despeito de 

ter sido eleito Governador em 1986 na esteira de popularidade nacional do PMDB
7
, o mais 

jovem governador brasileiro pautou sua administração por ataques ao governo federal e por 

fabricações de notícias para a grande imprensa como forma de garantir uma projeção 

nacional. Nesse sentido, deu início a uma cruzada moralizadora cuja tônica foi a “caça aos 

marajás”
8
 que rapidamente ganha destaque na imprensa nacional.

9
 A partir de então, começa a 

se desenhar a construção dos principais eixos norteadores da futura campanha presidencial. 

As principais características dos programas do HGPE de Fernando Collor de Mello 

baseavam-se no já mencionado eixo moralização / modernidade; pela superficialidade das 

                                                 
7 Nas eleições estaduais de 1986, o PMDB, sustentado pela euforia nacional em função da artificial estabilidade produzida 

pelo Plano Cruzado, venceu em 22 dos 23 estados. Logo após as eleições, porém, os preços foram abruptamente 

descongelados, o que foi caracterizado como um “estelionato eleitoral”  do governo. 
8 O termo “marajá” passou a significar, no discurso de Collor, o símbolo máximo do funcionalismo público ineficiente e 

corrupto, que recebia altos salários e que não trabalhava. 
9 Como exemplo claro de tal projeção, pode ser citado a reportagem do Jornal do Brasil publicada no dia 05/04/1987 cujo 

título já é em si um elemento revelador: “Pela primeira vez, um governador enfrenta os marajás do funcionalismo, 

pistoleiros e os barões do açúcar”.   Ainda fazem parte de tal reportagem, assinada por Augusto Nunes e Ricardo Setti, os 

principais pontos do programa de governo de Collor em Alagoas, entre os quais: a reabertura de inquéritos contra o  

“sindicato do crime”, o saneamento das finanças do Estado (investida contra os marajás) e a reforma agrária (troca de dívida 

dos usineiros por terras produtivas) 
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abordagens dos temas sociais em detrimento da atenção especial conferida à corrupção. Na 

disputa pela atenção e pela conquista do eleitorado, Collor apresentava-se como o “salvador 

da pátria. Ao assumir o papel de “bastião da moralidade”, colocava-se numa posição de 

superioridade diante dos adversários. No entanto, em que pesem as análises que exaltam a 

eficiência das estratégias eleitorais de Collor ao longo de dois meses de exibição do HGPE no 

primeiro turno, (entre 15 de setembro e 12 de novembro), nesta breve análise compartilha-se 

da interpretação de André Singer (1994) que confere peso decisivo ao crescimento de Collor 

nas pesquisas de intenção de voto aos programas político-partidários veiculados no primeiro 

semestre de 1989.   

Beneficiados pela legislação eleitoral, pequenos partidos tinham o direito de exibição, 

em horário nobre, de programas eleitorais com uma hora de duração. Collor, portanto, ocupou 

inteiramente o espaço televisivo de três pequenos partidos: o Partido da Juventude (que 

acabou se transformando no PRN) em 30/03; o Partido Trabalhista Renovador (PTR) em 

27/04 e o Partido Social Cristão (PSC), em 18/05. A partir de então, assumiu a liderança das 

intenções de voto com 43%, conforme gráfico abaixo. 

 

Evolução da intenção de voto (estimulada) em Collor 

nas eleições presidenciais de 1989 

 

   Fonte: IBOPE. Apud, Singer (1994.,p. 62). 

 

Como pode ser claramente observado, o crescimento das intenções de voto do então 

candidato Fernando Collor foi extremamente significativo entre março e junho. Neste sentido, 

uma análise mais pormenorizada do conteúdo dos programas eleitorais exibidos nesse 

intervalo de tempo, pode ser um caminho para o entendimento do chamado “fenômeno 

Collor”. 
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No momento de veiculação do primeiro programa político-eleitoral, 30 de março de 

1989, o Partido da Juventude já havia sido rebatizado. Passou a ser, então, o Partido da 

Reconstrução Nacional (PRN). Reconstrução, aliás, transformou-se no grande mote da 

campanha collorida. Contando com a participação de Cláudia Raia, Alexandre Frota e Elba 

Ramalho, o programa do PRN, organizado em distintos blocos e tendo, como objetivo 

anunciado, “mostrar a política como é hoje praticada”, foi aberto com a fala do próprio 

candidato na qual foram apresentados os principais problemas brasileiros: a crise moral (raiz 

das demais crises); a crise econômica; a crise política e, por fim, a crise da convivência 

social. Apesar deste quadro de profunda crise, Collor aponta para a crença na reconstrução do 

país e no futuro do Brasil. 

Esta é uma estratégia que perpassa não só todo o programa do PRN, como também os 

do PTR e do PSC: o quadro negativo que é traçado do país (não só através dos depoimentos  

do candidato, como dos artistas e, principalmente, de populares) é sobreposto pelo 

compromisso de Collor e do PRN com a mudança, com a reconstrução nacional, com o 

resgate do orgulho de ser brasileiro. 

Em que pesem as especificidades de cada programa, como por exemplo, a participação e 

depoimento de políticos filiados e a inserção de questões partidárias próprias, como a maior 

ênfase à questão religiosa no caso do PSC, há um grupo de temáticas que perpassa os três 

programas, a saber: 

 As críticas ao Governo Sarney; não só que se refere ao despreparo do próprio 

presidente para conduzir um programa de controle da inflação e de recuperação da 

confiança popular, mas, principalmente, em relação às denúncias de corrupção e 

incapacidade administrativa 
10

 

 Questões ambientais, tais como a defesa da soberania nacional através da preservação 

da Amazônia e do Pantanal mato-grossense; 

 A construção de um perfil político do candidato Collor em que eram destacados, por 

um locutor em off,  aspectos de sua formação intelectual e, principalmente, suas 

realizações durante o governo em Alagoas, enfatizando: a)  a urbanização promovida 

pelo programa “Disque-Estrada” que empregou 4.000 pessoas; b) a construção do 

emissário submarino de Maceió e c) da Rodovia AL 101-SUL, ligando o trecho 

                                                 
10 Foi tema recorrente nos programas a denúncia de apodrecimento de alimentos nos armazéns federais em Goiás. Tais 

denúncias eram intercaladas aos depoimentos de populares que enfatizavam o elevado custo de vida e as dificuldades para 

compra de alimentos 
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Maceió-Francês. Todas as obras realizadas sem qualquer tipo de auxílio financeiro do 

governo federal.   

 A nacionalização da candidatura Collor através da exposição e comentários das 

reportagens veiculadas pela grande imprensa; 

 O questionamento da condução da política econômica do Governo Sarney, 

especialmente no que se refere aos valores da dívida externa; 

 A caça aos marajás, símbolo máximo da ineficiência, do gigantismo e irracionalidade 

do Estado brasileiro; 

 A luta solitária de Collor, sem o apoio formal de grandes partidos, políticos, 

empresários, militares e imprensa; 

 

Apenas no programa do PSC, veiculado em maio, é possível detectar uma preocupação 

maior com uma agenda propositiva. Embora, como acima pontuado, as temáticas recorrentes, 

como as críticas ao governo Sarney e as realizações da administração moralizadora de Collor 

em Alagoas estivessem presentes, indicativos de uma possível estratégia de ação 

governamental são apontados, tais como: 

 Isenção do Imposto de Renda sobre os proventos dos aposentados; 

 Construção de habitações populares em que os custos não sejam pagos pelos 

trabalhadores de baixa renda; 

 Fim do SNI; 

 Moratória da dívida externa; 

 Reforma agrária; 

 Criação de uma Procuradoria Especial para prender os corruptos; 

 Reabertura e agilização dos processos contra corruptos; 

 Modernização do Estado através do fechamento de órgãos e de Ministérios. 

 

 

Em 27 de março de 1989 o então candidato Fernando Collor de Mello possuía apenas 9% 

das intenções de voto para presidente da república. No dia 30 de março, o PRN apresenta o 

seu primeiro programa político-eleitoral em cadeia nacional. Menos de três meses depois, o 

PSC veicula sua propaganda partidária em que Collor é o principal  “convidado” . No período 

entre 01 e 07 de junho, o IBOPE realiza uma pesquisa que indica a intenção de 43% dos 
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eleitores brasileiros de eleger como presidente o ex-governador de Alagoas. Este foi o maior 

índice alcançado por Collor durante toda a campanha eleitoral no primeiro turno.  

Estudos eleitorais centram suas análises nas inovações e no impacto das estratégias de 

campanha de Collor expressos no Horário Gratuito Político Eleitoral (Lampreia,1994; 

Albuquerque, 1996). Entretanto, como já indicado anteriormente, os programas político-

eleitorais apresentados entre março e maio de 1989 foram responsáveis pela nacionalização e 

consolidação da imagem pública de Fernando Collor como o único candidato portador das 

soluções para a crise econômica, política e social que o país atravessava. Tal imagem 

cristalizou-se a partir de então e só foi sofrer seus primeiros abalos a partir do momento em 

que a equipe do principal candidato que lhe fazia oposição, Luís Inácio Lula da Silva,  coloca 

no ar uma eficiente estratégia de marketing político que parafraseava a grade de programação 

da Rede Globo.  

A partir da identificação da crise moral como a raiz de todos os males nacionais, a 

imagem de “caçador de marajás”,  de defensor do “descamisados”, de portador de um projeto 

que viabilizaria o processo de refundação da identidade nacional e de reconstrução moral, 

econômica, política e social do país, principalmente através da implementação da agenda 

neoliberal, Collor conquista eleitores nas mais diversas classes sociais. Em outras palavras, o 

processo de construção de sua imagem plasmou a idéia de que o projeto de reconstrução 

nacional estaria para além dos conflitos entre as classes sociais.  
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L’exil selon Julia: representações e problemáticas da identidade antilhana 

 

 

Novalca Seniw Ribeiro
1
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Resumo: Este artigo tem como objeto de estudo o livro L’exil selon Julia (1996) da escritora Gisèle 

Pineau. A partir de um aporte teórico composto de textos de Édouard Glissant, Patrick Chamoiseau, 

Stuart Hall e Homi Bhabha, pretende-se examinar como essa autora elabora a problemática da identidade 

do negro antilhano e suas representações em um contexto de deslocamento e desenraizamento. 

Posteriormente, pretende-se analisar em qual medida essa obra inscreve a produção literária de Gisèle 

Pineau na perspectiva de uma “littérature-monde” no qual a língua estaria liberada de seu pacto exclusivo 

com a nação. 

 

Palavras-chave: Gisèle Pineau, literatura, identidade, desenraízamento, exílio 

 

Abstract:   This article has as its object of study the book L’exil selon Julia (1996) the writer Gisèle 

Pineau. From a theoretical texts composed of Édouard Glissant, Patrick Chamoiseau, Stuart Hall and 

Homi Bhaba, we intend to examine how this author elaborates the problems of black Antillean identity 

and its representations in a context of displacement and uprooting. Later, we will analyze to what extent 

this work forms the literaty production of Gisèle Pineau from the perspective of a “literature-monde” in 

which the language would be released from its exclusive pact with the nation. 

 

Keywords : Gisèle Pineau, literature, identity, uprooting, exile 

 

 

Introdução 

 A partir de uma leitura crítica do relato L’exil selon Julia da escritora 

guadalupense Giséle Pineau, examinar-se-á como essa autora elabora a problemática da 

identidade antilhana em um contexto de deslocamento que vai além de uma definição 

geográfica, no qual vive a narradora. Tentar-se-á, também, analisar em qual medida essa 

obra, tal como outros romances, de Gisèle Pineau, inscreve a produção literária da 

autora na perspectiva de uma littérature-monde  em que a língua estaria livre de seu 

pacto exclusivo com a nação. 

 As Antilhas francesas vivem uma situação complexa em relação à questão 

identitária. Parte disso deve-se ao fato de que nelas duas línguas coexistem em uma 

situação de desigualdade: o francês – língua oficial, de distinção social e associada à 

                                                           
1
 Mestranda em Estudos Literários orientada pela Profa. Dra. Enilce do Carmo Albergaria Rocha (PPG 

Letras - Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, Brasil, novalcaseniw@yahoo.com.br, 

http://lattes.cnpq.br/0246533073364804) 
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escrita e a mais alta cultura – e o créole – língua oral, desvalorizada, ligada à cultura 

popular. Essa segunda língua surgiu do contato entre senhores e escravos no seio das 

plantations, é pois também em relação ao passado e as suas consequências que a 

problemática da identidade se impõe, pois a reivindicação de uma identidade antilhana 

implica em rever criticamente o passado, considerando os desenraízamentos e as 

segregações pelos quais passaram, contra a sua vontade, os africanos quando trazidos 

para as Antilhas. 

  

 O engajamento dos intelectuais e escritores antilhanos no que concerne a 

produção dos discursos e representações identitárias, nesse sentido, torna-se relevante, 

uma vez que suas obras, literárias ou críticas, constituem um espaço possível para 

debater os velhos e os novos discursos em torno da imagem do negro antilhano. Tal 

engajamento, que, por vezes, estende-se do campo social para o político, é atestado por 

movimentos tais como a Négritude, empreendido por Aimé Césaire, Léopold Sédar 

Senghor e Léon Gontran Damas ; a Antillanité de Édouard Glissant e a Créolité de 

Patrick Chamoiseau, Jean Bernabé et Raphaël Confiant e  por processos como o da 

Crioulização da qual tratou Édouard Glissant em seu livro  Introdução a uma Poética 

da Diversidade 
2
. 

  

 

1. L’exil selon Julia: identidade face ao deslocamento 

 Nessa obra, Gisèle Pineau narra sua infância vivida na França e suas 

experiências como um menina negra no seio de uma sociedade hostil, nos anos 60 do 

século XX.  

 Filha de pais guadalupenses, Gisèle nasceu em Paris em 1956. Após um breve 

estadia na ilha de Guadalupe, ela volta para a França com seus pais e irmãos, além da 

avó paterna , de nome Julia, mas a quem chamavam Man Ya, levada para a França pelo 

filho revoltado por vê-la sofrer as brutalidades diárias do marido. Essa avó negra, 

iletrada que falava somente o créole era quem contava à Gisèle e a seus irmãos as 

                                                           
2 GLISSANT, Édouard. Introdução a uma poética da diversidade. Tradução de Enilce Albergaria Rocha. 

Juiz de Fora: Editora UFJF, 2005. 
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histórias de mulheres-demônios, a difícil vida das mulheres do campo e o quotidiano 

maravilhoso e trágico dos Antilhanos.  

 É Man Ya que dará à pequena Gisèle a noção de memória e cultura antilhana, ao 

contar-lhe, em créole, as histórias da escravidão e de própria infância. Man Ya é essa 

figura atípica, fiel aos seus princípios, tenaz, corajosa, encarnação da mulher antilhana 

do passado: “Nous-mêmes, enfants, voyons Man Ya comme une personne 

anachronique. Venue d’un autre siècle, comme d’un autre pays.” (PINEAU, 1996, p. 

84). 

 Eles, Gisèle e seus irmãos e irmãs, percebem gradativamente a singularidade 

dessa avó “fora de lugar”, deslocada: 

À mesure-à mesure, nous comprenons que Man Ya n’est pas une 

personne ordinnaire, molle et tiède et posée comme on voit ici. Elle 

donne la meilleure part d’elle même à chaque parole, pensée, action. 

Et puis elle se révèle dans toute sa gloire lors de grandes manœuvres, 

héroïques... (PINEAU, 1996, p. 68) 

 

 Em L’exil selon Julia encontram-se no mesmo plano a biografia de Man Ya e a 

autobiografia de Gisèle Pineau. De fato, enquanto autobiografia, o livro se desenvolve a 

partir da vida de Man Ya, a partir de suas impressões sobre seu país natal, sobre a 

França, sobre o exílio, sobre a discriminação, etc.  

 Para Gisèle, Man Ya se encontra na condição de exilada não só por estar longe 

de seu país, isto é, deslocada fisicamente, mas também por estar uma situação de 

deslocamento afetivo, emocional; é o deslocamento de um lugar a que chamamos 

íntimo, pessoal, no qual nos sentimos à vontade, confortáveis com o que somos. Não é 

em relação ao exílio físico que convergem o pensamento de Man Ya e Gisèle, mas em 

relação ao deslocamento afetivo: Gisèle sente não pertencer à França, seu país natal; tal 

qual Man Ya, ela se sente afetiva, emocional e atavicamente ligada a Guadalupe.  

  Man Ya sabe, tem a ceretza que esse exílio forçado, indesejado, suportado - 

ainda que a proteja da violência do marido e a deixe à mercê de outros tipos de 

violências que ela mal percebe ou compreende - um dia terminará com o retorno ao seu 

país natal. Mas Gisèle, ainda uma criança, deve vivera experiência quotidiana de se 

sentir deslocada e tentar compreendê-la a partir de suas conclusões pessoais, sem ter um 

centro a que se apegar, tal qual sua avó. A pequena Gisèle sofre nesse momento da sua 
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vida, e como outras crianças de seu tempo e sua cor, com o deslocamento que se produz 

face ao mal-estar provocado pelas situações de racismo e de intolerância em relação à 

cor da sua pele, as suas origens e a sua capacidade de aprendizagem. 

 Essas experiências desagradáveis da infância determinaram, mais tarde, o viés 

de sua escrita, assim, a partir da Créolité que Gisèle Pineau escreve o relato L’exil selon 

Julia. O movimento da Créolité apareceu no final dos anos 80 e se fundamenta 

conceitualmente sobre o Elogio da Crioulidade (1989) escrito por Patrick Chamoiseau, 

Jean Bernabé e Raphaël Confiant. Trata-se de empreender a busca identitária pelo viés 

da escrita e da linguagem, integrando a história das Antilhas e a imbricação de 

diferentes culturas que aí se encontram, voluntariamente ou não. É Édouard Glissant 

quem diz, em relação às línguas créoles do Caribe, que “elles sont nées de manière tout 

à fait inattendue, forgées entre maîtres et esclaves, au cœur des plantations.” 
3
 A 

Créolité, assim, nasce do encontro dos povos e rejeita a unicidade, o universal e a 

pureza em favor da diversidade. Ela é, pois, baseada na tolerância e na diversidade: 

  

A Crioulidade é uma aniquilação da falsa universalidade, do 

monolingüismo e da pureza... A Crioulidade é nossa sopa primitiva e 

nosso prolongamento, nosso caos original e nosso manguezal de 

virtualidades... Porque o próprio princípio de nossa identidade é a 

complexidade... Nas sociedades multirraciais como as nossas, faz-se 

urgente que se saia das habituais distinções raciológicas e que se 

retome o hábito de designar o homem de nossos países com o único 

vocábulo que lhe convém, qualquer que seja sua compleição: Crioulo. 

(BERNABÉ, CHAMOISEAU et CONFIANT, 1990, p. 7) 
 

 Baseada sobre a estética da tradição oral créole, Gisèle Pineau narra sua infância 

dividida entre a França e as Antilhas durante os anos 60. Essa época é impregnada de 

racismo, de exílio, da difícil busca de identidade, mas, paradoxalmente, também está 

impregnada da alegria do descobrimento, do contato com as primeiras letras, com o 

conhecimento: 

Une régle à la main, la maîtresse passe entre les travées. Je m’apprête 

à recommencer une seconde rangée de ‘le’ lorsqu’elle arrive à mon 

hauter, tire mon cahier...puis s’écrie : ‘Les enfants ! La Noire a déjà 

fini sa copie !Alors, vos pouvez le faire aussi!... Elle m’envoie au 

tableau noir. Je crois que ses faveurs me sont acquises. Les yeux 

                                                           
3
 Tradução livre: “Elas nasceram de maneira completamente inesperada, forjadas entre senhores e 

escravos, no coração das plantations.” - Édouard Glissant em entrevista concedida ao jornal Le Monde 2, 

n° 46, Suplemento n° 18641, 31 de dezembro de 2004, pp. 26-29 
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luisants de reconnaissances, je m’entends déjà raconter à maman de 

quelle façon je me suis distinguée d’entre tous. Je souris aux doucers 

de la vie. (PINEAU, 1996, p. 60)
4
 

 

 As alegrias de Gisèle, no entanto, duram pouco ao dar-se conta que os adultos 

usam máscaras que escondem suas verdadeiras faces e quando “les tapes amicales sur 

la tête deviennent souvent de coups de règles sur les doigts”
5
. A professora descobre 

que Gisèle não só é canhota, como também escreve da direita para a esquerda e, tanto 

sua atitude quanto a sua fala evidenciam a total não-aceitação da diferença, a 

discriminação e o preconceito que atingem várias esferas: 

D’abord, on n’est pas chez les Arabes ici !...On écrit pas de droite à 

gauche !Secundo ! cette main-là, cette patte gauche, n’est pas la main 

de l’écriture! Tu la gardes à plat sur ton cahier! Et pour que tu 

n’oublies pas, avance la main! (PINEAU, 1996, p. 61 - 62)
6
 

  

  É Bhabha quem diz que a presença do negro atravessa a narração representativa 

do conceito da pessoa ocidental, pois seu passado está preso aos estereótipos do 

primitivismo e da degenerescência, enquanto que seu presente, desmembrado e 

deslocado, não traz a imagem da identidade que, segundo ele, é contestada na dialética 

mente/corpo e resolvida na epistemologia da aparência e da realidade. Assim, a 

identidade está submetida a uma interpretação falsa, enganosa e depreciativa: “Os olhos 

do homem branco destroçam o corpo do homem negro e nesse ato de violência 

epistemológica seu próprio quadro de referência é transgredido, seu campo de visão 

perturbado.” (BHABHA, 1998, p. 73). Assim, a professora francesa de Gisèle a vê 

segundo o estereótipo de que o negro é incapaz de aprender a cultura do branco –  

considerada, por ela, como o padrão – ou de que, quando muito, a reproduz de modo 

rudimentar. Mas a professora, ao reduzir sua visão a essa representação, ignora ou não 

                                                           
4
 Tradução livre: “Uma régua na mão, a professora passa entre as carteiras. Eu me apresso a recomeçar 

uma segunda linha de ‘o’ quando ela chega perto de mim, puxa meu caderno... depois grita: ‘Crianças! A 

Negra já terminou de copiar! Logo, vocês podem fazê-lo também! ’... Ela me envia ao quadro negro. Eu 

creio ter conquistado sua boa vontade. Os olhos brilhantes de gratidão, eu já me escuto contando para 

mamãe o modo como eu me distingui dos outros. Eu sorrio às doçuras da vida.”  

 

5
 Tradução livre: “os tapinhas amigáveis na cabeça transformam-se frequentemente em golpes de régua 

nos dedos.” 
6
  Tradução livre: “Primeiro, não estamos entre os Árabes aqui!... Não escrevemos da direita para a 

esquerda! Segundo! Essa mão, essa pata esquerda, não é a mão da escrita! Tu a mantenhas fixa sobre o 

teu caderno! E para que não esqueças, estique a mão!” 
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quer admitir que, independente da cor da pele ou do modo de escrever, Gisèle não só é 

capaz de aprender e de criar, como talvez possua talento e aptidão para tal. 

 Retomando a temática do deslocamento, este não se reduz ao sentido geográfico 

do termo, mas também ao deslocamento emocional, afetivo, de tudo o que se é para si 

mesmo, é um estar deslocado de sua verdade pessoal. É isso que se passa à Gisèle 

Pineau quando criança: ao ser definida de modo tão negativo diante da classe, ocorre 

um deslocamento até então não experimentado que a obriga a confrontar a(s) 

imagem(ns) que dela faziam e, por consequência,  de todos os que carregam uma 

determinada cultura. Assim, enquanto a professora a repreende, a pequena Gisèle 

transporta-se em direção a Guadalupe de Man ya, onde as crianças (ti-moun) brincam 

livremente nas ruas ou bebem água de coco, onde a vida é trepidante, barulhenta e 

ensolarada. Mas com um grito, a professora a traz novamente para a França, onde a 

neve cai e a realidade se impõe exigindo que Gisèle estenda a mão, não sem revolta, 

para que possa receber a punição por ser tão diferente de todos. 

 A contraposição dessas duas imagens evidencia a dimensão do deslocamento de 

Giséle e, para a professora, ela se torna a Noire invisible – Negra invisível – com quem 

os colegas não devem falar. Ela tem, no entanto, consciência de si, consciência da sua 

identidade, do seu papel, da sua capacidade e da importância da diversidade e da 

tolerância:  

Je deviens la Noire invisible. Tant pis, j’apprends quand même à lire 

et à écrire de gauche à droite....Tant pis si son regard passe sur moi 

sans me voir, si les enfants me tiennent à l’ecart....Je  souris quand la 

maîtresse dépose son indifférence sur mes épaules. Je n’ai pas besoin 

de son regard pour vivre et grandir... Je suis un grand oiseau, je vole 

vers un pays où toutes les variétés des personnes vivent ensemble : 

Gauchers, Arabes, Noirs, Chinois, Blancs, Africains, Marquise et 

Princesse, Droitiers, Cow-Boys et Indiens. Gens des villes et des 

champs... (PINEAU, 1996, p. 63- 64)
7
 

 

                                                           
7
 Tradução livre: “Eu me torno a Negra invisível. Não importa, mesmo assim, eu aprendo a ler e a 

escrever da esquerda para a direita... Não importa se seu olhar passa sobre mim sem me ver, se as crianças 

se distanciam de mim... Eu sorrio quando a professora depõe sua indiferença sobre meus ombros. Eu não 

preciso do seu olhar para viver e crescer... Eu sou um pássaro, eu voo, em direção a um país onde todas as 

variedades de pessoas vivem juntas: Canhotos, Árabes, Negros, Chineses, Brancos, Africanos, Marquesa 

e Princesa, Destros, Caubois e Índios. Pessoas das cidades e dos campos...” 
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 Deslocada de sua pessoa para retornar a si-mesma, eis o que acontece à pequena 

Gisèle que começa a compreender sua avó e a vê-la com outros olhos. Man Ya, também 

deslocada de seu país Guadalupe do qual sentia muitas saudades, apesar de que lá havia 

o sofrimento e a violência de seu marido Asdrubal. É porque ela compreende que é 

preciso ter raízes, que é preciso experimentar um sentido de pertencimento, que é 

preciso se reconhecer entre os outros. O exílio segundo Julia, ou Man Ya, é ser rotulada 

de perigosa e ignorante em função de sua cor, é não ter sua língua, seus gestos, seus 

hábitos nem compreendidos, nem aceitos pelo outro que, sobretudo, não abre espaço 

para o diverso; é confrontar a indiferença e o desprezo, é suportá-los. Tudo aquilo em 

que ela acredita, é reforçado em face dessas situações: 

Elle veut une seule chose, retourner sur sa terre Guadeloupe...même 

s’il est vrai que cette terre maudite ensorcelle, amarre les destinées. 

Elle ne philosophe pas sur le pourquoi et le comment de l’attachement 

à sa terre. La raison s’affaise devant les sauts du cœur. Il n’y a pas de 

mots, seulement le manque qui aveugle et étourdit. Il n’y a pas de 

grande théories, seulement de candides souvenirs que la mémoire 

travestit, des broutilles agaçantes, une pantomime extatique. La terre, 

comme une mère, qui enfante, nourrit et recueille. (PINEAU, 1996, 

p. 137)
8
 

  

 Enquanto Man Ya define e aceita sua identidade em relação ao sentido de 

pertencimento a sua terra Guadalupe, Gisèle a define em face do racismo, da compaixão 

ou do escárnio; ainda assim, ela não evita a cultura na qual está inserida. Segundo Hall 

(2005, p. 88), na pós-modernidade, as pessoas são obrigadas a negociarem com as novas 

culturas, sem ser simplesmente assimiladas ou sem perder completamente suas 

identidades. Essa nova diáspora lhes faz compreender à co-habitar com mais de uma 

linguagem cultural e mais de uma identidade. Desse modo, para Pineau, a aceitação de 

sua identidade créole se define quando ela se reconhece como um ser que é fruto de 

uma hibridez cultural. Assim, a escritora reconhece a dimensão e a importância do seu 

                                                           
8
 Tradução livre: “Ela quer uma única coisa, retornar para sua terra Guadalupe... mesmo que seja verdade 

que essa terra maldita enfeitiça, retém o que está por vir. Ela não filosofa sobre o porquê e o como do que 

a prende a sua terra. A razão se enfraquece diante das batidas do coração. Não há palavras, somente a 

ausência que cega e atordoa. Não há grandes teorias, somente singelas recordações fantasiadas pela 

memória fantasia, ninharias irritantes, uma pantomima extática. A terra, como uma mãe, que dá a luz, 

alimenta e protege.” 
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papel como um ser crítico, bem como a importância da sua obra como um espaço em 

que essa crítica assume uma forma. 

 

2. Literatura-mundo: o lugar da obra de Gisèle Pineau 

 No primeiro capítulo de sua obra Pele negra, máscaras brancas, Fanon faz 

referência à importância da linguagem para o negro antilhano. Ele diz que “falar é poder 

usar certa sintaxe, possuir a morfologia de uma ou outra língua, mas, sobretudo assumir 

uma cultura, suportar o peso de uma civilização.” (FANON, 1983, p.17). Para ele – em 

razão do extermínio da originalidade da cultura local o que provocou o complexo de 

inferioridade nos negros – os antilhanos foram obrigados a tomarem uma posição diante 

da linguagem, uma vez que todo povo colonizado faz da cultura da metrópole um 

parâmetro a ser seguido. (FANON, 1983, p. 18) 

 Assim, a reprodução da língua francesa seria a regra em detrimento do créole, 

considerada como uma língua de analfabetos. A burguesia martinicana, por exemplo, 

impedia seus filhos de reproduzi-la, como nota Léon Gontran Damas no poema Hoquet, 

citado por Fanon: “... já lhe disse para falar francês / o francês da França / o francês do 

Francês / o francês francês.” (FANON, 1983, p. 20) 

 Algumas décadas separam o texto de Fanon do Manifeste pour une ‘littérature-

monde’ en français (Le Monde, 15 março de 2007) no qual quarenta e quatro escritores 

retomam a questão da língua sob a forma de um manifesto em favor de sua liberação do 

pacto exclusivo com a nação. A partir desse manifesto, algumas idéias e conceitos que 

até então estavam muito bem definidos, são questionados e repensados. É o caso de 

conceitos como comunidade francófona, literatura francófona, línguas nacionais e o 

termo francofonia que, segundo o Trésor de la Langue Française designa o conjunto 

daqueles que falam francês e, mais particularmente, o conjunto dos países de língua 

francesa. Nesse sentido, a França faria parte da francofonia tanto quanto os outros 

países nos quais se fala a língua francesa. Na prática, entretanto, esse termo é, 

frequentemente, objeto de um uso bem mais restritivo: no que se refere aos escritores, 

ele designa como francófono aqueles que são estrangeiros, que vem de outros lugares e 

a quem se sugere não ultrapassar sua situação um pouco distinta em relação aos 

escritores franceses de origem. 
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 Assim, esses 44 escritores entre os quais Édouard Glissant, JMG Le Clézio, 

Gisèle Pineau, Maryse Condé, Tahar Ben Jelloun, Koffi Kwahulé e outros tantos 

querem mostrar que a língua se manifesta de uma maneira independente da nação e que 

o termo ‘francofonia’ não tem mais significação em um mundo que dialoga em um 

vasto conjunto polifônico. Tal termo submete toda a produção literária em francês, 

produzida fora da França, à ideia de que a língua francesa é tão somente uma ferramenta 

de expressão e de criação, quando é mais que isso: é a aceitação e a manifestação de 

uma identidade compósita, híbrida, heterogênea. 

 O termo ‘francofonia’ apresenta os escritores de língua francesa como uma 

variante exótica da metrópole, variante que deve ser tolerada e que os vincula ainda à 

ideia de uma França ‘mãe das artes’ que leva sabedoria aos povos que vivem na 

ignorância. Segundo o Manifeste, “personne ne parle le francophone, ni n’écrit en 

francophone”
9
, o que explica a emergência de uma literatura-mundo conscientemente 

afirmada, aberta e transnacional. 

 Deve-se notar que os conceitos de identidade e de língua estão no centro dessa 

discussão: 

  

La langue se trouve au centre du processus d’identification comme 

instrument de la construction identitaire : non seulement elle est un 

des principaux traits définitoires de l’identité personnelle et ethnique, 

mais elle est aussi notre principale source d’information pour nous 

former une opinion de l’autre ; les traits linguistiques sont des 

marqueurs identitaires dans la perception de l’autre et l’expérience de 

l’altérité, qui n’est pas l’expérience de la différence de l’autre mais la 

rencontre de l’autre. (GUILLÉN, 2009, p. 238)
10

 

 

 Se a língua e uma das principais fontes de informação do outro, assim como um 

meio de ir ao seu encontro, ela deve apresentar a face daquele que a utiliza para que, 

assim, possa refletir sobre suas representações ou questioná-las. É por esse viés que se 

justifica a literatura-mundo crioulizada de Gisèle Pineau: ela mostra a realidade de seu 

                                                           
9
  Tradução livre: “Ninguém fala  o francófono, nem escreve em francófono.” - Manifeste pour une 

“littérature-monde” en français. 
10

 Tradução livre: “A língua se encontra no centro do processo de identificação como instrumento da 

construção identitária: não somente ela é um dos principais traços definidores da identidade pessoal e 

étnico, como também é nossa principal fonte de informação para formarmos uma opinião do outro, os 

traços linguísticos são marcadores identitários na percepção do outro e na experiência da alteridade, que 

não é a experiência da diferença do outro, e sim o encontro do outro. 
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país e faz a crítica dessa realidade. Seguindo o princípio de “donner voix et visage à 

l’inconnu du monde”
11

 a autora faz de seus livros um espaço de enunciação  para as 

vozes daqueles que nem sempre conseguem se fazer ouvir, mas é também um espaço no 

qual essas mesmas vozes elaboram a crítica de si mesmas face às representações e aos 

discursos  instituídos.  

 A língua como veículo de uma identidade cultural representa também a 

identidade nacional e, assim, se coloca como identidade lingüística, isto é: uma nação, 

uma língua. Essa última afirmação é questionada nas obras de Pineau que se utiliza da 

língua créole – de caráter oral e popular – misturada à língua francesa, para assumir 

uma posição crítica face à problemática das representações. Desse modo, e com outros 

intelectuais e escritores, a autora situa suas obras no caminho que prepara a 

emancipação da literatura escrita em língua francesa. Ella a insere no status de 

literatura-mundo, esse conceito que retira as Antilhas Francesas de um locus periférico 

e, portanto, menor, sugerido pelo termo ‘francofonia’. O conceito de literatura-mundo, 

por si só um conceito descentralizador, daria à língua outras fronteiras que não as 

geográficas, isto é, as da imaginação e do espírito. 
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Resumo: O que parece predominar na literatura brasileira contemporânea é a presença 

da indústria cultural na produção e recepção literárias. Neste artigo, tentaremos 

discorrer sobre o conceito formulado por Adorno e Horkheimer na década de 1940 e 

sobre como esse pensamento se aplica hoje no campo literário, tomando como objeto de 

estudo o romance O Xangô de Baker Street (1995), de Jô Soares. O romance é um bom 

exemplo da teoria dos autores alemães e adquire características novas no aspecto 

industrial da literatura. Este artigo concentra as ideias e os resultados finais do projeto 

de iniciação científica apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo (FAPESP). 

Palavras-chave: romance brasileiro; romance policial; literatura contemporânea; 

indústria cultural; cultura de massa. 

 

Abstract: What seems to predominate in contemporary Brazilian literature is the 

presence of the cultural industry in literary production and reception. In this article we 

will try to discuss the concept formulated by Adorno and Horkheimer in the 1940s and 

how this thinking applies today in the literary field, taking as object of study the novel 
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O Xangô de Baker Street (1995), by Jô Soares. The novel is a good example of the 

theory of German writers and gets new features in the industrial aspect of literature. 

This article focuses on the ideas and the final results of undergraduate research project 

supported by Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). 

Keywords: Brazilian novel; detective story; contemporary literature; cultural industry; 

mass culture. 

 

 

Introdução 

 

Em 1995, Jô Soares estreou como romancista com O Xangô de Baker Street, 

livro no qual inseriu personagens históricos e fictícios no cenário do Rio de Janeiro de 

fins do século XIX. Aliando esses dois aspectos, história e ficção, o livro ganhou a lista 

dos best-sellers ao ultrapassar a marca de 620 mil exemplares vendidos no país
3
, 

número considerável em termos de mercado, porém ínfimo perante os mais de 190 

milhões de habitantes do Brasil. De acordo com a pesquisa “Retratos da leitura no 

Brasil”, realizada em 2008 pelo Instituto Pró-livro com 92% da população brasileira 

(mais de 172 milhões de habitantes), 55% se declararam leitores – o que corresponde a 

95,6 milhões de pessoas
4
. É preciso dizer que o escritor latino-americano vive uma 

espécie de condenação eterna a ser “um produtor de bens culturais para minorias, 

embora no caso estas não signifiquem grupos de boa qualidade estética, mas 

simplesmente os poucos grupos dispostos a ler” (CANDIDO, 2006, p. 174). 

A leitura de O Xangô de Baker Street suscita a desconfiança no leitor acerca da 

história escrita por Jô Soares. A inventividade do autor, aliada à pesquisa bibliográfica – 

que pode ser comprovada ao final do romance –, faz conviver, no Rio de Janeiro de fins 

do século XIX, personagens reais e fictícios, como, por exemplo, o imperador Dom 

Pedro II, a atriz francesa Sarah Bernhardt e o detetive mais famoso da literatura, 

Sherlock Holmes, que, nas histórias de Arthur Conan Doyle, nunca esteve no Brasil. Jô 

Soares utiliza o detetive inglês como crítico aos costumes não só da época do Segundo 

Império como também a certos hábitos atuais, como, por exemplo, a predileção pelo que 

vem de fora e a desvalorização do que é característico do brasileiro. O autor utiliza-se 

                                                      
3
V. <http://www.assassinatosnaacademia.com.br/xango.htm>. 

4
 Dados da pesquisa “Retratos da leitura no Brasil”, de 2008. Disponível em: 

<http://www.prolivro.org.br/ipl/publier4.0/dados/anexos/48.pdf>. 
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do formato romance policial, que não deixa de ser narrativa histórica, para enredar os 

personagens fictícios da literatura inglesa no contexto histórico do Segundo Império 

brasileiro. Marisa Lajolo, sobre a presença da história na literatura nos diz que 

 
[...]. Um dos formatos preferidos por escritores de todos os tempos e lugares é o 

romance que traz para seus enredos episódios e personagens históricos. A história 

da França, por exemplo, emerge desta vertente cheia de reis intrigantes, de 

ministros conspiradores, de revoluções populares. Escritores como Alexandre 

Dumas inspiravam-se em figuras e em episódios da história de seu país para 

escrever seus maiores sucessos, romances cujo enredo temperava fatos e 

personagens verdadeiros com grandes doses de imaginação. (LAJOLO, 2004, p. 

116). 

 

Além da narrativa policial com seus elementos característicos – o detetive 

consagrado e seu assistente, a inteligência dedutiva disposta a desvendar a série de 

crimes que preocupavam o Rio de Janeiro, os assassinatos aterrorizantes, a análise das 

pistas deixadas pelo criminoso, entre outros, temos também a observação de um autor 

do presente sobre aspectos do passado que se refletem no contexto atual, se pensarmos 

sobre o modelo no qual o Brasil de hoje se espelha, sobretudo aos moldes dos norte-

americanos e da cultura em língua inglesa de modo geral, resultantes da massificação de 

um tipo de atitude em relação aos meios de produção e à cultura genericamente falando. 

Isso revela um aspecto funcional do romance, que é criticar determinados costumes e 

não ser somente uma leitura descartável ou passageira. Sobre função literária, Antonio 

Candido, no ensaio “A literatura e a formação do homem” quem nos diz o seguinte:  

 
[...] a ideia de função provoca não apenas uma certa inclinação para o lado do 

valor, mas para o lado da pessoa; no caso, o escritor (que produz a obra) e o leitor, 

coletivamente o público (que recebe o seu impacto). De fato, quando falamos em 

função no domínio da literatura, pensamos imediatamente: 1) em função da 

literatura como um todo; 2) em função de uma determinada obra; 3) em função do 

autor – tudo referido aos receptores. (CANDIDO, 2002, p.78). 

 

O Xangô de Baker Street sofre o impacto das opiniões negativas, desde sua 

publicação, com considerações sobre a origem da composição até a avaliação da 

qualidade literária. Embora não seja nossa tarefa contestá-las, a investigação da 

estrutura do livro e o restabelecimento das relações envolvidas na trama podem 

vislumbrar novas perspectivas críticas para resultados apresentados pela literatura 

brasileira contemporânea, levando-se em conta a amplitude das referências histórico-

literárias brasileiras e, sobretudo, a utilização original de modelos literários, resultado de 

assimilação das fontes através de aspectos renovados das mesmas. 
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Consideramos este estudo importante no âmbito da literatura contemporânea e 

da entrada da produção literária nova no campo dos estudos acadêmicos, uma vez que, 

conforme é possível constatar em congressos sobre esse tema, há cada vez mais estudos 

sendo realizados com obras ainda mais recentes do que O Xangô de Baker Street. 

Compreender a maneira como a indústria cultural está presente na literatura é 

importante para entender o processo de renovação/continuidade de nossa produção 

literária, ainda que nossos autores não tenham mais o trabalho de consolidar uma 

literatura nacional, mérito devido aos escritores que hoje são considerados como 

clássicos. 

 

Leituras da História na ficção contemporânea 

O romance histórico brasileiro contemporâneo tem como característica a 

utilização fictícia de personagens e acontecimentos do passado que resulta em uma 

maneira interessante de produzir literatura a partir da manipulação da História. O 

indivíduo é levado a um turismo temporal através da leitura de um romance histórico. 

Para citar alguns dos mais conhecidos, temos Agosto (1990), de Rubem Fonseca, 

Galantes memórias e admiráveis aventuras do virtuoso Conselheiro Gomes, o Chalaça 

(ou simplesmente O Chalaça), de José Roberto Torero, de 1994, Boca do Inferno 

(1989), de Ana Miranda, entre outros. A releitura de fatos históricos chama a atenção do 

leitor talvez por utilizar uma visão descompromissada com personalidades que são de 

certa maneira desconhecidas e por isso a “versão” que os escritores dão a certos 

personagens torna-se original. Em O Xangô de Baker Street é possível perceber e 

reconhecer os recursos narrativos dos quais Jô Soares utilizou-se para compor seu 

romance de estreia.  

No início do livro, Jô Soares utiliza uma citação de Wittgenstein (Humor não é 

um estado de espírito, mas uma visão de mundo), que dá o tom do romance. Com a 

visão de humorista, o autor pode recontar a história de dom Pedro II, Sarah Bernhardt, 

entre outros e criar, de maneira inimaginada por Arthur Conan Doyle o relato da 

“vinda” de Sherlock Holmes e do doutor Watson ao Brasil em 1886. 

 No Rio de Janeiro do século XIX, a atriz francesa Sarah Bernhardt, que 

conseguiu o status de celebridade à época, estava em excursão pelo Brasil. 

Concomitantemente, o roubo de um violino Stradivarius, pertencente a Maria Luísa 

Catarina de Albuquerque, a Baronesa de Avaré, preocupava o imperador Pedro II, que o 

havia presenteado à jovem viúva. A partir desses acontecimentos, o romance se inicia, 
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sempre com algum recurso irônico / humorístico sem se perder o suspense 

indispensável para um romance policial. 

Chegando a terras brasileiras, Sherlock Holmes recebe um telegrama do 

delegado Mello Pimenta, escrito em inglês precário, no qual era solicitada ajuda para 

desvendar os misteriosos assassinatos de jovens moças, o que obrigou Holmes e Watson 

a acumularem as duas investigações. Sherlock Holmes concilia o trabalho com as 

belezas tropicais e, durante sua passagem pelo Brasil, experimenta o sabor da feijoada e 

da água de coco, os poderes da cannabis e o amargo gosto de não poder desvendar os 

mistérios ocorridos em terras tropicais.  

Personalidades foram retratadas de maneira relativamente semelhante ao que 

acontecia na Corte ou inteiramente desconstruídas, desde o imperador Pedro II, 

passando por Sherlock Holmes e situações da época. A começar pelo infalível detetive, 

Jô Soares faz uma releitura do símbolo máximo da Razão na literatura ao dar a Holmes 

características bem diferentes das originalmente pensadas por Conan Doyle, como, por 

exemplo, a capacidade dedutiva. Ainda em Londres, a governanta de Holmes e Watson 

traz um telegrama do imperador para o detetive que, antes de ler, percebe um pingo 

amarelado na blusa da Sra. Hudson, deduzindo que, contrariando ordens médicas, ela 

havia comido ovos no café da manhã. Ao que a governanta o adverte: “– Bem, senhor 

Holmes, na verdade, isso que o senhor chama de mancha amarela é um broche de ouro, 

que pertenceu à minha mãe. Mas o engraçado é que realmente comi uma omelete hoje 

cedo.”. E o detetive completa: “– É evidente. Minhas deduções estão sempre certas. O 

seu broche é que está errado. Pode ir.” (SOARES, 2006, p. 32). Diferentemente do que 

acontece em Um estudo em vermelho, quando Watson e Holmes se conhecem: “– Dr. 

Watson, Sherlock Holmes. – Stamford nos apresentou. – Como está? – ele perguntou, 

cordialmente, [...]. Percebo que esteve no Afeganistão.” (DOYLE, 2008, p. 16). Mais 

adiante, o doutor Watson mostra-se intrigado com a figura de Holmes: 

   

– Espere um pouco – perguntei repentinamente, parando e voltando-me para 

Stamford –, como ele soube que eu estive no Afeganistão? 

Ele sorriu de modo enigmático. 

– Essa é uma característica de Holmes. Muitas pessoas já quiseram saber como 

ele descobre as coisas. 

– Ah! É um segredo então? – Exclamei, esfregando as mãos. – Muito 

interessante. Agradeço por ter nos apresentado. Você sabe: ‘Para conhecer a 

humanidade, estude o homem’. 
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– Estude Sherlock Holmes, então – disse Stamford, enquanto se despedia. – 

Você terá nele uma matéria bastante complicada. E aposto que ele aprenderá 

mais sobre você do que o contrário. Até logo. 

– Até logo – respondi e entrei no hotel, bastante interessado em meu novo 

conhecido. (DOYLE, 2008, p. 21-22). 
 

O contraste entre as características originais do Sherlock Holmes de Conan 

Doyle e o de Jô Soares revelam a inversão de algo já consagrado na literatura policial 

que é o caráter infalível do detetive, como é possível perceber em outras passagens do 

romance. 

A composição das personagens revela uma leitura do autor sobre personalidades 

da época, como Olavo Bilac, perseguido pela censura, Sarah Bernhardt, que arrastava 

multidões por onde passava e que, para os padrões da época, era uma celebridade quase 

à maneira como conhecemos hoje. Chamam a atenção também as descrições – em sua 

maioria em tom jocoso – de Dom Pedro II. O monarca, muito ilustrado pela imprensa 

no século XIX, foi assim retratado no romance, em passagens nas quais os personagens 

dirigiam-se ao imperador em tom de brincadeira, como, por exemplo, quando Pedro II 

surpreende-se com uma dedução de Sherlock Holmes e é advertido por Watson: “– 

Elementar, meu caro Pedro...” (SOARES, 2006, p. 329). 

 Dom Pedro II, sabidamente caricaturizado na imprensa do século XIX, foi 

também satirizado por Jô Soares em seu romance. Quando foi à casa da baronesa de 

Avaré, o imperador, ao perguntar por notícias sobre roubo do violino a Maria Luísa, 

alheia ao que estava acontecendo, depara-se com a seguinte situação: 

 

D. Pedro entrou na biblioteca ainda abatido pelo encontro com a imperatriz. Maria 

Luísa fez uma reverência exagerada. O imperador detestava esses deboches: 

– Já sei, já sei... Chega, Maria Luísa. Não é hora para brincadeiras. Você já leu os 

jornais? 

– Claro, achei divertidíssima a caricatura sua que o Agostini publicou na Ilustrada. 

A barba talvez esteja um pouco longa. 

– Não é disso que estou falando. Refiro-me à nota que Múcio Prado publicou sobre 

o violino roubado. 

 – O violino? Para mim são águas passadas. Já me amofinei o bastante por causa 

deste furto. Afinal, vão-se os anéis, ficam os dedos... 

D. Pedro sempre se surpreendia com a capacidade que a baronesa tinha de mudar 

de humores. O Stradivarius não passava de um brinquedo. Um brinquedo caro, 

nada mais. Também, era fácil pensar só nos dedos quando os anéis tinham sido 

ganhos (SOARES, 2006,  p. 44-45). 

 

 De acordo com Lilia Moritz Schwarcz, em As barbas do imperador, as 

caricaturas do imperador 
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[...] descreviam um “Pedro Banana”, um “Pedro Caju”; resultado sobretudo 

da indiferença com que o monarca encarava os negócios de Estado, ou da 

atitude oscilante que começava a ostentar publicamente. Desde os anos 50 a 

imprensa gozava no Brasil de grande liberdade, e é por isso mesmo que o 

próprio imperador era um dos alvos mais constantes de ataques e desenhos 

satíricos. [...] Entre eles destacam-se [...] A Semana Ilustrada e O Mosquito, 

e outros mais recentes, como O Mequetrefe, O Fígaro e a Revista Ilustrada. 

(SCHWARCZ, 2006, p. 416). 

 

O escritor manipula duas figuras que ultrapassam os limites da ficção e da 

história para escrever o romance. Uma delas é o próprio Sherlock Holmes, que alguns 

acreditam ter existido, e o mítico assassino Jack, o Estripador. Este último, cujo 

paradeiro é desconhecido e cujas histórias fazem parte do imaginário popular, teve a 

versão da origem de seus crimes contada de maneira inovadora por Jô Soares. É 

possível pensar na figura do detetive inglês composto para O Xangô de Baker Street 

como um resultado de assimilação do herói marioandradiano, Macunaíma, no que diz 

respeito a uma revisão da malandragem na literatura (ROCHA e BETELLA, 2011, p. 

160-166). 

 Não podemos deixar de observar que o romance de maior sucesso de Jô Soares 

contribui para uma revisão do gênero policial e do romance histórico. Na trama 

brasileira, o personagem do detetive inglês contraria algumas regras do gênero 

tradicional que prima pela investigação de crimes, pois esse Holmes revisado e passado 

a limpo vai aos poucos deixando a racionalidade de lado para assumir determinados 

comportamentos e hábitos tropicais, entre os quais o figurino mais leve, o aperitivo, a 

amante. Comportamentos esses que não são encontrados nas histórias originais de 

Sherlock Holmes e que fogem ao estilo do romance policial. Recompondo a figura do 

detetive, o autor demonstra o valor da assimilação da influência da personagem inglesa, 

porém responde adequadamente com o resultado da recepção. Manipular duas figuras 

como Sherlock Holmes, exemplo maior de detetive na literatura, e Jack, o Estripador, 

símbolo máximo de assassino serial (e provavelmente o mais bem-sucedido, tanto no 

que diz respeito ao mistério que oculta sua origem e identidade quanto à publicidade da 

imprensa) em uma mesma história confere uma versão e uma visão originais sobre a 

trajetória desses dois personagens, indiscutivelmente tributários da indústria cultural. 
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Há, portanto, duas espirais desenvolvidas de modo a pensar as questões 

suscitadas pelo romance: a primeira, que poderia ser como uma escada de descida, diz 

respeito à composição da trama e das personagens, ou seja, à ficção propriamente dita, 

mantendo em cada degrau uma referência literária ou histórica acondicionada de 

maneira calculada, surpreendendo o leitor com a precisão das coincidências e com o 

desempenho do fluxo da fábula. Já a segunda espiral, como uma escada de subida, tem 

como estrutura imediata a volta ao passado como contexto da ficção, no entanto a visão 

de fundo (que inclui a primeira espiral) possibilita a compreensão de um processo social 

e histórico, capaz de revelar os problemas do presente. 

 

Presença da Indústria Cultural na literatura contemporânea 

Atualmente, a imposição do mercado sobre a obra de arte faz com que seus 

produtos estejam atrelados ao caráter comercial e de produção em grande escala, o que 

não é regra. Além do entretenimento da produção massificada, é possível obter 

conhecimento com a leitura de um best-seller. Na visão de Walnice Galvão, 

 

O leitor de best-seller sabe que pode esperar duas coisas. A primeira é uma área do 

saber bem explorada, através de enciclopédias, dicionários e manuais. O objetivo é 

dar-lhe o simulacro da ampliação do conhecimento, pois na cultura do time is 

money, não pode haver ócio, um ínterim em que não estejamos fazendo uma 

aquisição. (GALVÃO, 2005, p. 46). 

 

O conceito de Indústria Cultural foi desenvolvido a partir do pensamento dos 

filósofos alemães Theodor Adorno e Max Horkheimer que, fugindo da guerra, 

depararam-se com o conturbado momento sociopolítico pelo qual os Estados Unidos 

passavam. Para criticar a produção massificada da música (sobretudo o jazz), do cinema 

e do rádio ambos escreveram o ensaio “A indústria cultural: o esclarecimento como 

mistificação das massas”, na década de 1940. 

O domínio da indústria cultural sobre as artes deve-se ao avanço tecnológico – 

da televisão à internet. Se pensarmos no caso de Jô Soares, veremos que o autor utiliza 

como meio de divulgação de seus romances o seu Programa do Jô, além do trabalho 

feito pela editora que o acompanha desde 1995, a Companhia das Letras, que organiza 

sessões de autógrafos, como quando o autor lançou seu Assassinatos na Academia 

Brasileira de Letras na própria instituição, em 2005. Ou, ainda, no lançamento de As 
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esganadas, que recebeu especial atenção de vários programas de televisão e foi assunto 

em diversos jornais impressos e digitais. 

Em nosso caso, podemos observar, a partir da leitura de O Xangô de Baker 

Street, que o leitor encontra no romance um retrato do Rio de Janeiro do século XIX, no 

qual pode ampliar seu conhecimento sobre parte do Segundo Império, junto com a 

descrição de hábitos e peculiaridades de personalidades da época. Percebe-se que, ao 

instigar o receptor em seus conhecimentos sobre o passado histórico, político e social, a 

ficção oferece informações como uma espécie de desafio à completude (provocado, 

especialmente, pela utilização da ironia e das inserções e misturas de personagens e 

situações imaginadas e reais na trama) e, portanto, estamos diante de um romance no 

qual nem tudo é somente entretenimento, ainda que este compareça através de figuras 

carismáticas cuja popularidade foi alcançada através de formas culturais selecionadas e 

interpretadas pelos meios de comunicação. 

Nesses tempos de indústria cultural, a interferência na literatura é perceptível. 

Não contamos mais com escritores como, por exemplo, Euclides da Cunha e Guimarães 

Rosa, cujo empreendimento criador passava pelo impulso de estabelecer uma literatura 

que representasse o país e, por outro lado, não se manifestavam a multiplicidade, a 

rapidez e a simultaneidade de informações. É preciso considerar que, devido ao avanço 

tecnológico, a produção literária sofreu alterações. Estamos em uma época na qual é 

cada vez mais difícil incentivar o exercício da leitura e, neste ponto, boa parte da 

literatura de massa pode ser vista com bons olhos, uma vez que os autores cumprem um 

papel social na formação de leitores. Hoje em dia, ao ato de ler volta-se para escritos 

minimalistas e, muitas vezes, minimamente elaborados, como, por exemplo, 

microtextos escritos em Twitter. 

Atualmente, a ordem é ser lido, ainda que, para isso, seja preciso vender alguns 

milhares de exemplares; os escritores de hoje precisam vender seus livros e para isso 

contam com o auxílio da internet e de feiras literárias. Além disso, os prêmios 

financeiros que os escritores podem receber são atraentes e possibilitam dedicação 

exclusiva à carreira literária. 

Com as facilidades de divulgação, o leitor tem mais opções e, conhecendo a 

produção clássica e a menos valorizada literatura contemporânea, pode comparar e 

compor suas afinidades literárias. As críticas ao que é produzido recentemente reforçam 

a qualidade das obras canônicas da literatura brasileira, como de fato são, porém 

afastam o leitor que ainda não tem intimidade com grandes nomes da nossa literatura. 
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Ao mencionar a distância que separa certos grupos da literatura erudita, Antonio 

Candido considera a absorção dos mesmos pelos meios de comunicação de massa, e 

conclui que não só a alfabetização inclui esses leitores entre os homens cultos, pois o 

resultado dessa inserção sofre a “interferência maciça do que se poderia chamar o know-

how cultural e dos próprios materiais já elaborados de cultura massificada, provenientes 

dos países desenvolvidos” que difundem seus valores, porém em alguns casos 

reorientam as opiniões de acordo com interesses políticos (CANDIDO, 2006, p. 175). 

Assim,  

 

[...] numa civilização massificada, onde predominem os meios não literários, 

paraliterários ou subliterários [...], tais públicos restritos e diferenciados tendem a 

se uniformizar até o ponto de se confundirem com a massa, que recebe a influência 

em escala imensa. E, o que é mais, por meio de veículos onde o elemento estético 

se reduz ao mínimo, podendo confundir-se de maneira indiscernível com desígnios 

éticos ou políticos [...]. (CANDIDO, 2006, p. 175-176). 

 

Pensando em O Xangô de Baker Street, devemos considerar a inventividade de 

Jô Soares ao dar uma nova roupagem (talvez esta seja uma definição literal para a 

criação da personagem) a Sherlock Holmes e, além disso, levar em conta a reflexão que 

essa personagem fictícia provoca no leitor. Neste aspecto, Edu Teruki Otsuka nos diz 

que 

 

[...] o uso de recursos tomados de empréstimo a outros meios ou à literatura de 

massa não constitui, por si só, critério seguro para o julgamento da obra. Seria, 

portanto mais apropriado tentar observar o rendimento literário dos procedimentos 

em obras específicas. O modo como cada escritor trabalha seus materiais em cada 

obra particular é que seria decisivo, e não o simples fato de usar ou não elementos 

explorados pela indústria cultural. (OTSUKA, 2001, p. 54). 

 

Assim, é importante considerar o produto final, a obra em si e o que ela tem a 

nos dizer. Uma leitura atenta de O Xangô de Baker Street revela que, embutida na figura 

do infalível detetive está a visão crítica do humorista e escritor sobre certas coisas (do 

âmbito social, especialmente) que estavam – e ainda continuam – fora de seus devidos 

lugares. 

É possível dizer que a forma escolhida por Jô Soares responde aos anseios 

literários de seu tempo, que precisa lidar com uma tradição nacional de assimilação de 

literaturas estrangeiras e também com as técnicas aperfeiçoadas pela nossa literatura na 

constituição de uma forma de arte autônoma feita por brasileiros para brasileiros, para 
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utilizar uma expressão de Antonio Candido. Nessa tarefa, o romance se posiciona num 

determinado posto da prosa de ficção brasileira contemporânea com vigor de 

continuidade dos modos de representação formados desde o final do século XX. A 

empreitada resultou na obra promotora das releituras de um tempo (literário e histórico), 

de um gênero, de uma tradição literária, de personagens (literários e históricos) 

consagrados, de uma trama famosa, de um método de escrita. Embora não representem 

a condição individual e social de seu tempo, marcada pelo isolamento e alienação (ao 

contrário disso, o romance de Jô Soares prima pelo esforço de aclimatação, tanto no 

âmbito da trama quanto da fábula), tais leituras revelam a experiência de nosso tempo, 

seja através das transformações que põem em evidência, seja devido aos elos mantidos 

com a indústria cultural, consolidada no Brasil pelo menos desde a década de 1970. 

Conforme observa Otsuka, 

 

A modernização social e a autonomização da esfera literária não ocorreram aqui da 

mesma maneira como na Europa. Assim, por exemplo, a oposição entre arte alta, 

de elite, e arte baixa, de massa, tendo por base o desenvolvimento da cultura de 

massa, é complicada pela consolidação tardia da indústria cultural e pela 

sobrevivência da cultura genuinamente popular, de origem pré-capitalista, 

produzida pelo próprio povo. (OTSUKA, 2001, p. 52). 

 

O que talvez seja inadmissível é permitir que uma expressão literária passe “da 

segregação aristocrática da era das oligarquias para a manipulação dirigida das massas, 

na era da propaganda e do imperialismo total” (CANDIDO, 2006, p. 176). Tais 

condições são apenas mais fatores de complicação para a utilização de teorias que 

tentam explicar os fenômenos relativos à indústria cultural na literatura brasileira 

contemporânea, embora o estudo desse período praticamente obrigue a pensar na 

sociedade de consumo, na cultura massificada, no entretenimento. É necessário discutir 

os fatores socioeconômicos envolvidos no que tanto pode ser consumo indevido quanto 

democratização da leitura. Cabe também avaliar os interesses envolvidos na produção 

que representa a indústria cultural brasileira (da qual O Xangô de Baker Street seria um 

baluarte), pois há que se considerar as regras de mercado e as intenções do autor em 

formar seus leitores inovando artisticamente, duas instâncias de complicada 

convivência. 

 

Jô Soares: o Umberto Eco brasileiro? 
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A comparação entre Jô Soares e Umberto Eco, evidentemente guardadas as 

proporções, é pertinente, sobretudo pelo estilo de ambos os autores, pelo gosto em 

ficcionalizar a História e também pelas altas vendagens de seus romances. O italiano, 

professor aposentado da Universidade de Bolonha, começou a fazer sucesso como 

escritor com O nome da rosa (1980) e lançou recentemente O Cemitério de Praga 

(2011); Jô Soares, famoso por seus programas humorísticos e nas últimas décadas por 

seu programa de entrevistas, adquiriu fama através da televisão e pela proposta de 

criticar o momento pelo qual o Brasil passava, sobretudo na década de 1980 através do 

humor. Jô Soares consegue fazer aqui no Brasil algo semelhante ao que fazem Umberto 

Eco na Itália e James Ellroy nos Estados Unidos, por exemplo. 

Acompanhando uma espécie de tradição, a literatura brasileira ainda mantém 

suas fontes de influência em modelos estrangeiros. Antonio Candido, em “Literatura e 

subdesenvolvimento” sintetiza a dependência cultural na América Latina da seguinte 

maneira: 

As nossas literaturas latino-americanas, como também as da América 

do Norte, são basicamente galhos das metropolitanas. E se afastarmos 

os melindres do orgulho nacional, veremos que, apesar da autonomia 

que foram adquirindo em relação a estas, ainda são em parte, reflexas. 

No caso dos países de fala espanhola e portuguesa, o processo de 

autonomia constitui, numa boa parte, em transferir a dependência, de 

modo que outras literaturas europeias não metropolitanas, sobretudo a 

francesa, foram se tornando modelo a partir do século XIX, o que aliás 

ocorreu também nas antigas metrópoles, intensamente afrancesadas. 

Atualmente é preciso levar em conta a literatura norte-americana, que 

constitui um novo foco de atração. Esta é a que se poderia chamar de 

influência inevitável, sociologicamente vinculada à nossa 

dependência, desde a própria colonização e do transplante por vezes 

brutalmente forçado das culturas. (CANDIDO, 2006, p. 182). 

 

Evidentemente, o processo ao qual se refere Antonio Candido é bastante amplo e 

relativo à historiografia literária. Contudo, é possível visualizar as marcas da trajetória, 

especialmente na última fase apontada pelo crítico, na literatura contemporânea. 

Acrescentamos que a mídia, o poder do best-seller, a divulgação de seus números e os 

fenômenos interartes (como as adaptações de obras literárias para o audiovisual, seja 

cinema ou televisão) acrescentaram imensa contribuição para as “influências 

inevitáveis”, ao mesmo tempo em que se justificam. Assim, se o romance tem sucesso 

de venda normalmente a vendagem “pede” uma adaptação que, posteriormente, poderá 

contribuir para novos leitores se interessarem pelo livro e pelo autor.  
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No contexto brasileiro, Jô Soares é normalmente considerado um intelectual, ou 

ao menos um exemplo de personalidade inteligente da televisão. De qualquer forma, 

está há muito tempo integrado na área das artes e da cultura, especialmente pelo apego a 

essas esferas manifestado pelo escritor que, não obstante as polêmicas sobre seu 

exibicionismo e capacidade de falar mais que seus entrevistados em seu talk-show, não 

esconde a satisfação com a empatia que exerce sobre o público, graças à versatilidade 

mantida durante pelo menos cinquenta anos de veículos de mídia. As boas relações com 

estes últimos, as afinidades com diversas áreas da cultura e o diálogo com elas 

proporcionaram uma organização tremenda para a atuação como escritor. De redator de 

programas de humor e dramaturgo a autor de romances carregados de pesquisa como O 

Xangô de Baker Street, o percurso a se considerar sofreu uma gama variada de 

influências sobre os procedimentos literários e conteúdos, com pouca intervenção 

acadêmica.  

A propósito, de um modo geral os estudos acadêmicos mostraram receio com a 

obra literária de Jô Soares justificando-se com os temas preferidos do escritor, ligados à 

recriação da história cultural e política através da trama policial e do arcabouço 

intertextual. Assim, temas que se repetem, notoriamente influenciados pelas práticas da 

literatura de massa estrangeiras, a representação falseada de um universo brasileiro, com 

pouca análise social e muitos estereótipos teriam afastado a pesquisa acadêmica, que 

pouco se deteve sobre os fenômenos envolvidos na construção de um escritor de best-

seller brasileiro. Os fatos ligados a esta condição são inúmeros, e sem dúvida passam 

pela transformação envolvendo a propaganda, porém é preciso destacar a criação de um 

universo para o qual o público brasileiro estava preparado quando O Xangô de Baker 

Street é publicado. Mais que conhecedor de Arthur Conan Doyle, o leitor em potencial 

conhecia o Jô e os enredos policiais, o que facilitou a penetração de todos os elementos 

importados (um violino, um personagem literário e um assassino inglês etc.) e da 

releitura de um período significativo atravessado pela cidade mais famosa do Brasil. 

Com esse efeito, aliado à forma de construção do romance, as academias não poderiam 

ter outra reação, de acordo com o costume de não se debruçar sobre variações de 

prestígio e fenômenos de popularidade. 

Na Itália, o octogenário Umberto Eco pode hoje em dia afirmar que conseguiu 

demonstrar a possibilidade da convivência entre erudição acadêmica e literatura de 

entretenimento capaz de levar o leitor à reflexão sobre os êxitos e desastres humanos. 

Na verdade, o escritor italiano é o resultado de dois profissionais diferentes: o professor 
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de semiótica da Universidade de Bolonha formado em filosofia medieval e literatura na 

Universidade de Turim com muitos títulos honoris causa e o romancista de sucesso, 

cujo primeiro livro vendeu mais de nove milhões de cópias até hoje. Na carreira do 

jovem Eco também há jornalismo e mídia: uma passagem pela emissora de televisão 

RAI e a editoria de prestigiada casa milanesa. Nos últimos anos, foi crítico contumaz 

dos procedimentos do então primeiro ministro Silvio Berlusconi através de artigos na 

imprensa. Contudo, seus ensaios e colunas sobre cultura de massa, semiótica, estética e 

crítica literária parecem unir a destreza de prosador à erudição do acadêmico. Prova 

disso é uma de suas formulações mais conhecidas, a noção de “obra aberta”, segundo a 

qual os textos literários formam campos de sentido que, por sua vez, permitem diversas 

possibilidades de interpretação. 

Quando escreveu O nome da rosa (assim como Jô Soares, Umberto Eco também 

se tornou um escritor de ficção na idade madura), o ficcionista utilizou estudos, 

esquemas de personagens, imagens e uma infinidade de informações históricas 

medievais para compor um dos enredos mais famosos da literatura contemporânea. Não 

se esqueceu de dialogar com referências literárias do século XX, como Jorge Luis 

Borges (símbolo da “angústia da influência” para Eco) e o protagonista de Conan 

Doyle. Nada mais lógico que o escritor italiano declare que escreve sobre livros. Não 

por acaso, trinta anos depois da primeira experiência, Eco publica O cemitério de 

Praga, que segue o modelo dos folhetins de Alexandre Dumas e Eugène Sue. A trama, 

localizada no século XIX, enfoca um inventado falsário preconceituoso que convive 

com personalidades reais, e vem ilustrada à maneira dos folhetins, deixando 

transparecer o gosto popular da época. Anos depois de formular em Apocalípticos e 

integrados (1964) a possibilidade de relação dialética, ativa e consciente entre arte e 

condicionamentos da indústria cultural, com a possibilidade de veiculação de valores 

culturais, Umberto Eco reúne extração histórica, textos polêmicos (Os protocolos dos 

sábios de Sião), mistério, formas híbridas de narrativa (o entrecho é o diário do 

protagonista), entre outros intertextos, com disposição para provar novas concepções 

“integradas”. 

Com Jô Soares, a mistura de romance histórico e policial foi revitalizada no 

Brasil. Sátira social, romance de costumes, cenas de humor e trama detetivesca são as 

tônicas que permanecem, guardadas as variações de trama e intertextos, em toda a obra 

do escritor. Contudo, a imagem reforçada pela presença constante na televisão ressalta o 

prestígio do ícone e influencia o leitor, o que pode ser benéfico ou não para os 
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resultados da leitura, que pode levar a uma reflexão sobre as matrizes da ficção e sua 

composição. A título de comentário, vale lembrar que Jô Soares ainda representa uma 

das personalidades autorais importantes em sua editora paulistana. Um bom exemplo 

disso está na ocasião da divulgação de As esganadas (2011), quando a editora organizou 

sessões de autógrafos e divulgou amplamente o romance em seu website. O próprio 

editor publicou em seu blog um artigo ressaltando a alta vendagem do romance de Jô 

Soares ao lado dos números da biografia de Steve Jobs
5
. Não é necessário comentar que 

o apelo comercial não sabe utilizar a dialética entre literatura de massas e valores 

culturais. 

 

Conclusão 

A literatura produzida nas últimas décadas no Brasil está intimamente ligada aos 

meios de comunicação em massa e isso muitas vezes afasta o leitor de determinadas 

obras justamente por causa das avaliações feitas pela crítica e que tendem a ser 

superficiais, uma vez que o gênero policial é uma realidade ainda muito revisitada fora 

do Brasil e, aqui mesmo temos o patriarca desse tipo de escrita, Rubem Fonseca, muito 

influente sobre os autores que partilham desse estilo, inclusive o próprio Jô Soares que 

confessa a presença de Fonseca em seus romances, sobretudo em O Xangô de Baker 

Street
6
. 

Apesar de o que chamamos de literatura brasileira contemporânea ainda ser um 

pouco confusa, devido em muito ao conceito de pós-modernidade – que dificulta e torna 

imprecisa a classificação de gêneros e autores, temos em José Paulo Paes e em seu 

ensaio “Por uma literatura brasileira de entretenimento (ou: O mordomo não é o único 

culpado)”, uma visão otimista e sensata sobre literatura de massa. Paes retoma o 

pensamento de Umberto Eco , no qual é preciso diferenciar “cultura de entretenimento” 

de “cultura de proposta”. A primeira daria menor importância à originalidade, enquanto 

a segunda representaria uma visão de mundo singular e inconfundível e estimularia a 

faculdade crítica. Acreditamos que o conceito de cultura de proposta é melhor aplicável 

no caso de O Xangô de Baker Street, uma vez que o romance conjuga críticas aos 

costumes do século XIX que se refletem nos hábitos atuais e a releitura de personagens 

                                                      
5
 V. Jô e Jobs. Disponível em: http://www.blogdacompanhia.com.br/2011/12/jo-e-jobs/ 

6
 V. Espaço Aberto Literatura – entrevista com Jô Soares. Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=Afev8CYOOMw>. 

http://www.youtube.com/watch?v=Afev8CYOOMw


   Revista Litteris –   ISSN: 19837429    n. 10 – SETEMBRO  2012  -  Linguagens 

Revista Litteris   -Número 10 - Ano 4 

www.revistaliteris.com.br 

 

464 

consagrados da história – tudo isso organizado sob a ótica de humorista, atividade 

diretamente ligada a Jô Soares. 

José Paulo Paes fala ainda em “miopia” da crítica para questões que fujam ao 

quadro da literatura erudita. Por esse motivo, seria preciso fazer um levantamento da 

literatura de entretenimento para tirar conclusões mais precisas. Essa miopia ou visão 

distorcida talvez seja uma tentativa de tirar de cena escritores e seus livros, porém não é 

possível ignorar que os altos números de vendagem atingem igualmente uma massa de 

leitores e isso não deve ser ignorado em um país que a leitura ainda é para poucos. Paes 

encerra seu pensamento com a ideia de que “nenhuma cultura realmente integrada pode 

se dispensar de ter, ao lado de uma vigorosa literatura de proposta, uma não menos 

vigorosa literatura de entretenimento.” (PAES, 2001, p. 37). 

O romance policial parece ser um ótimo “funcionário” da indústria cultural à 

medida que os crimes chamam muito a atenção do grande público, devido em muito à 

ampla divulgação nas mídias falada e escrita. Os crimes na literatura são reflexo da 

violência do cotidiano e, relatados em forma de romance, são muito mais rentáveis. 

 A teoria de Adorno e Horkheimer dos anos 1940 suscitou estudos críticos sobre 

a nova maneira de produzir e de veicular cultura; é preciso considerar o contexto 

histórico de ambos os pensadores e tentar imaginar o quão impressionante era o início 

da cultura de massa nos Estados Unidos, que viria a se espalhar pelo mundo, 

configurando o que conhecemos por globalização. É possível perceber nos escritos 

recentes uma visão menos contundente às artimanhas da indústria cultural. Cada estudo 

sobre essa realidade à qual a obra de arte em vários sentidos não escapa é uma 

constatação da importância do pensamento dos filósofos alemães e uma atualização da 

configuração que a indústria cultural adquire com o passar do tempo. Tomando o 

contexto brasileiro, temos os estudos de Edu Otsuka, Walnice Galvão, Fabio Durão e 

Waldenyr Caldas, para citar alguns nomes que se dispõem a repensar o conceito 

formulado por Adorno e Horkheimer e como ele se aplica atualmente por aqui. 

Podemos concluir que o romance policial seja capaz de suprir, além da 

necessidade de ficção, a necessidade de histórias fictícias sobre crimes com as quais o 

brasileiro está cada vez mais acostumado, seja na forma de notícia de jornal, de 

reportagem de televisão ou de romance policial. Basta pensar na visibilidade cada vez 

maior que júris sobre crimes de mobilização e comoção nacionais têm, dando ao 

julgamento ares de “microssérie” transmitida pela televisão. 
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Além disso, o romance policial contemporâneo revisita a história do Brasil e, 

ainda que de maneira ingênua, toca em problemas que não foram resolvidos séculos 

atrás. Outra tendência é revisitar personagens da história da literatura brasileira, como, 

por exemplo, Leonardo, de Memória de um Sargento de Milícias e Capitu, de Dom 

Casmurro, nos romances contemporâneos Era no tempo do rei (2007) e Capitu: 

memórias póstumas (1998), de Ruy Castro e Domício Proença Filho, respectivamente. 

É uma maneira de reverenciar personagens e escritores canônicos que, na escrita de tais 

autores, ganham nova leitura. 
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