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Prefácio

Pergunta-se se pela natureza, ou pela arte torna-se louvável um 
poema. De minha parte, nem o estudo sem rica veia, nem o rude 
engenho vejo a que sejam úteis. Assim, de um, o outro pede 
apoio, e conjuram amigavelmente. 

(Horácio, Arte Poética, v. 408-411).

É assim que Horácio, em sua Arte Poética, estabelece os dois 
principais fundamentos da composição literária: o estudo e o engenho. 
Um está a serviço do outro e conferem à literatura o que ela tem de mais 
elevado, de mais sublime, que faz com que a inteligência humana seja 
ativada, desafiada, questionada. A literatura é, portanto, o resultado do 
estudo e do engenho humanos através da força da palavra escrita, do 
maravilhoso estranhamento da linguagem, da harmoniosa sonoridade 
das rimas, da complexidade da métrica, e do fenômeno fantástico das 
figuras de linguagem. 

Apreciar a literatura e compreendê-la é contemplar o homem 
em seu íntimo; é observar seus comportamentos; é identificar-se com 
ele sendo ele; é rejeitá-lo e condená-lo rejeitando-se e condenando-
se a si mesmo; é admirá-lo no que ele tem de mais semelhante com 
o Criador; e, por fim, é amá-lo como nosso semelhante, já que ele, 
o homem, é o objeto da literatura. Para que uma obra provoque tais 
sentimentos é preciso – dizemos com Horácio – estudo e engenho; é 
preciso – dizemos com Camões – engenho e arte.

Quando Platão e Aristóteles falam de mímesis não querem dizer 
com isso que a literatura é uma simples cópia da realidade, pois, se 
assim fosse, o estudo, o engenho e a arte seriam vãos. Na verdade, ela 
é uma recriação da realidade, pois nasce a partir dela, e possui aquela 
característica peculiar que Aristóteles chamou de “verossimilhança”, ou 
seja, a representação de algo que poderia ter acontecido na realidade. 

DOI: 10.31560/pimentacultural/2020.093.11-13
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Aristóteles nos explica isso dizendo que quanto mais uma imagem for 
semelhante à realidade, mais o homem tem prazer em contemplá-la, e 
mais ele aprende com ela, pois se ela causa prazer, é porque o homem 
conseguiu identificá-la. Do mesmo modo, a literatura traz ao homem 
essa capacidade de apreensão baseada na realidade. 

Mas, para isso, é preciso que estejamos atentos e tenhamos, 
como na metáfora de Machado de Assis, “quatro estômagos no 
cérebro, e por eles [fazer] passar e repassar os atos e os fatos, até 
[deduzir] a verdade, que estava, ou parecia estar escondida.” (Esaú 
e Jacó, Cap. LV). Porque “a literatura” – diz Kafka – “é sempre uma 
expedição à verdade”. E a verdade não é perecível, não passa com 
o tempo e não se fragmenta. Dessa forma, as grandes obras, por 
possuírem verdades, também não perecem. Por que ainda lemos 
Homero? Por que ainda lemos as tragédias gregas? O que buscamos 
quando lemos Dante, Cervantes e Shakespeare? O que tem a nos dizer 
Machado de Assis? Todos esses grandes autores têm algo em comum: 
a universalidade, o estudo e o engenho, a expressão humana na sua 
mais profunda e verdadeira essência, a revelação do homem em suas 
mais variadas facetas, em seus mais recônditos pensamentos. Todos 
eles, pelo estudo e pelo engenho, atingem em cheio o âmago humano. 

Outro importante aspecto da literatura é a capacidade de 
“humanizar” o homem, ou seja, moldar e equilibrar seu espírito 
para uma melhor convivência com o lado corriqueiro da vida. A 
fruição de um poema, de um romance ou da leitura de uma peça 
de teatro provoca uma elevação, uma descarga de emoções que 
proporciona ao homem uma experiência única, mesmo que já 
se tenha repetido várias vezes uma determinada leitura. A essa 
descarga de emoções Aristóteles chamou kathársis, e embora 
ele tenha aplicado o conceito apenas para as tragédias gregas, 
é completamente possível aplicá-lo às obras literárias como um 
todo, porque elas causam em nós o mesmo efeito. 
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Por fim, a literatura é o coração das humanidades. Ela tem o 
poder de transformar, reformular, criar e recriar a linguagem, afastando-a 
do cotidiano e dando a ela ritmos e imagens diferentes. Aí reside seu 
encanto, sua magia. É através desse poder que a literatura tem sobre 
a linguagem que nós formulamos em nossas mentes as imagens que 
não estão impressas nas páginas escritas, e nos elevamos em busca 
do verdadeiro sentido delas. Não há, portanto, no âmbito artístico 
algo tão completo e eficaz sobre o conhecimento do homem como 
a literatura.  Cervantes não poderia ter sido mais feliz ao dizer que “a 
pena é a língua da alma.”

Vanessa Silva Almeida
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Capítulo 1

Os gêneros lírico, épico e dramático

Ana Maria César Pompeu

Orlando Luiz de Araújo

1
Os gêneros 

lírico, épico 
e dramático

Ana Maria César Pompeu

Orlando Luiz de Araújo

DOI: 10.31560/pimentacultural/2020.093.14-35
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Resumo:
As poesias Épica e Lírica são manifestações culturais dos primórdios da 
civilização grega. Representam a evolução do homem grego da sua fase 
heroica para a antropologia trágica e cômica. Apresentaremos uma introdução 
ao estudo da Epopeia (Homero e Hesíodo) e da Lírica grega em seus gêneros 
(jambo, elegia, lírica monódica e coral), seus subgêneros (invectiva, elegia 
simposiástica, fúnebre e comemorativa, partenéion, epinício etc.), bem como 
suas ocasiões de performance e contexto sócio-histórico-cultural. Sobre o 
Drama, trataremos da Tragédia e Drama Satírico e Comédia Antiga, como 
representação do desenvolvimento do homem grego, de sua fase heroica para 
a sua interiorização e responsabilidade na democracia ateniense.

Palavras-chave: 
Gêneros Literários; Epopeia; Lírica; Drama.
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INTRODUÇÃO 

A Epopeia é um gênero poético narrativo, com estilo elevado, 
em metro hexâmetro, e de grande extensão, que canta aventuras 
heroicas, históricas ou míticas, representantes de uma cultura. Na 
Grécia, a poesia épica é a mais antiga forma de literatura que chegou 
até a atualidade. É provável que sua origem remonte aos antigos hinos 
em louvor aos deuses, entoados nos festivais religiosos, da autoria de 
poetas primitivos, de nomes lendários, como Orfeu, Museu e Eumolpo. 

A poesia épica, a exemplo dos hinos, a partir dos quais ela se 
desenvolveu era cantada nos tempos antigos por menestréis 
com o acompanhamento da lira. Ela evoluiu principalmente 
entre os gregos da Ásia Menor. Lá deve ter havido uma grande 
quantidade dessas composições, mas à exceção da Ilíada e 
da Odisseia sobreviveram somente fragmentos dela (v. Ciclo 
Épico). Com o decurso do tempo (provavelmente por volta do 
S. VI a.C.), talvez em parte pela exaustão do assunto original 
a poesia épica cedeu lugar à poesia lírica mais livre, embora 
produzisse ramificações nos poemas épico-filosóficos de 
Parmênides e Empédocles. No S. V PANÍASIS (ou PANÍASSIS) 
de Halicarnassôs, tio de Herôdotos (v.) escreveu um poema 
épico sobre Heraclés, e ANTÍMACOS de Colofon (fl. em 410 a.C.) 
escreveu uma longa Tebaís, COIRILOS de Samos, segundo a 
tradição amigo de Herôdotos e Lísandros, destaca-se por haver 
composto, em sua “Perseís”, sobre um assunto histórico. Na 
época helenística Apolônios Ródio  escreveu a “Argonâutica”. 
No S. V d.C. Nonos escreveu um poema épico sobre os feitos 
de Diônisos, e Quintos de Smirne compôs uma “Pós-Homérica”, 
obra enfadonha tratando do período compreendido entre os 
eventos da “Ilíada” e os da “Odisseia”. (HARVEY, 1987, p. 407).

De acordo com Schüler (1992, p. 9), “A epopeia restaura o 
espanto que se instalou no fundamento da mitologia.”

Não foram os indo-europeus que inventaram a epopeia, 
mas é deles o seu melhor desenvolvimento. Estranharam o 
mundo como ninguém, porque a conquista e o permanente 
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deslocamento no tempo e nas ideias os mantiveram em 
mundos estranhos. Surpreendidos por um mundo em contínua 
mudança, como aproximar-se dele a não ser narrando? Visto 
que o mundo os provocou com força sobre-humana, deuses 
foram os seus primeiros heróis, situados muito acima dos 
mortais em poder e inteligência. Deuses, confundidos com a 
própria natureza, curvaram a abóbada celeste, abriram o solo 
fecundo da Terra, ergueram montanhas, abalaram os mares, 
reduziram à forma o disforme onde quer que atuassem. 
Os poetas narraram os feitos dos heróis em ritmos largos, 
lembrança do movimento dos braços no trabalho. A epopeia 
narra a instável relação do homem com as circunstâncias, que 
podem assumir posição de sujeito. O universo inteiro, no seu 
caráter ameaçador ou acolhedor, confronta o homem como 
outra vontade ou como vontade de outros. O homem luta para 
emergir no mundo gigantesco e poderoso e se manter em pé. E 
o faz na infração. Aos poderes opõe um poder que os afronta, 
haja vista a rebeldia exemplar de Prometeu. Heróis civilizadores, 
como Teseu e Héracles, afrontando limites proibidos, alargam 
o espaço em que se pode viver humanamente. A epopeia se 
define pelos ajustamentos do homem ao mundo em que lhe 
compete viver, conviver e sobreviver. As regras de convivência, 
não sendo biologicamente dadas, requerem-se inventadas e 
incessantemente refeitas.” (SCHÜLER, 1992, p. 9 e 10).

ILÍADA E ODISSEIA

Homero é considerado o autor das duas epopeias gregas mais 
antigas e mais importantes. A Ilíada canta a ira de Aquiles. É composta 
de mais de 15.000 versos reunidos em 24 cantos. 

Canta-me a Cólera – ó deusa! – funesta de Aquiles Pelida,

causa que foi de os Aqueus sofrerem trabalhos sem conta

e de baixarem para o Hades as almas de heróis numerosos

e esclarecidos, ficando eles próprios aos cães atirados
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e como pasto das aves. Cumpriu-se de Zeus o desígnio

desde o princípio em que os dois, em discórdia, ficaram cindidos,

o de Atreu filho, senhor de guerreiros, e Aquiles divino1. 
(HOMERO, Il. I, vv.1-7).

Aquiles, o mais valente e forte guerreiro grego, e Agamêmnon, 
o rei de todos os guerreiros gregos reunidos em Troia, para resgatar 
Helena, esposa de Menelau, irmão de Agamêmnon, raptada por Páris, 
príncipe troiano, entram em conflito no décimo ano de guerra, quando o 
sacerdote de Apolo, Crises, vem ao acampamento grego resgatar sua 
filha, Criseida, presa de guerra de Agamêmnon, que cede sua presa, 
após expulsar o sacerdote de Apolo e receber o castigo do deus, que 
enviou a peste destruidora dos animais e dos guerreiros. Agamêmnon 
toma a presa de guerra de Aquiles em substituição a sua. Com a saída 
de Aquiles da guerra, os Gregos começam a perder a luta. Grandes 
guerreiros Gregos e Troianos são protagonistas da guerra, além de 
Aquiles, Agamêmnon e Páris: Odisseu, Menelau, Diomedes, Pátroclo, 
os dois Ájax; Heitor, respectivamente. 

A Odisseia canta as aventuras de Odisseu, ao retornar de Troia 
para Ítaca. São mais de 12.000 versos hexâmetros dactílicos reunidos 
em 24 cantos.

Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso que muito

peregrinou, dês que esfez as muralhas sagradas de Tróia;

muitas cidades dos homens viajou, conheceu seus costumes,

como no mar padeceu sofrimentos inúmeros na alma,

para que a vida salvasse e de seus companheiros a volta.

Os companheiros, porém, não salvou, muito embora o tentasse,

1. Tradução de Carlos Alberto Nunes.
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pois pereceram por culpa das próprias ações insensatas.

Loucos! que as vacas sagradas do Sol Hiperiônio comeram.

Ele, por isso, do dia feliz os privou do retorno.2

Odisseu vaza o único olho do Ciclope Polifemo, filho de Posídon, 
o deus do mar, que, por isso, retardará em muitos anos o retorno do 
herói a sua casa, em Ítaca. Odisseu passará por muitas provações: 
monstros, a feiticeira Circe, a ninfa Calipso, entre muitos outros, até 
voltar e enfrentar ainda os pretendentes de sua esposa Penélope.

HESÍODO, A TEOGONIA E OS 
TRABALHOS E OS DIAS

Em Hesíodo, a Teogonia canta a origem dos deuses.

A Teogonia, no proêmio hino às Musas, conta a primeira 
epifania das Musas a Hesíodo. Os versos 22-34 descrevem 
a concepção hesiódica da linguagem, e descrevem sua 
experiência da linguagem e o encontro da verdade como 
interpelação de Musas:

Elas um dia a Hesíodo ensinaram belo canto

quando pastoreava ovelhas ao pé do Hélicon divino.

Esta palavra primeiro disseram-me as Deusas

Musas olimpíades, virgens de Zeus porta-égide:

“Pastores agrestes, vis infâmias e ventres só,

sabemos muitas mentiras dizer símeis aos fatos

e sabemos, se queremos, dar a ouvir revelações.”

2. Tradução de Carlos Alberto Nunes.
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Assim falaram as virgens do grande Zeus verídicas,

por cetro deram-me um ramo, a um loureiro viçoso

colhendo-o admirável, e inspiraram-me um canto

divino para que eu glorie o futuro e o passado,

impeliram-me a hinear o ser dos venturosos sempre vivos

e a elas primeiro e por último sempre cantar.

No verso 24, aparece a palavra mýthon. Nesse verso, a palavra 
mýthon é sinônimo de lógos, como é sinônimo de épos. Estas 
palavras mýthos, lógos e épos designam o ato de fala, e 
designam essa experiência da linguagem que se documenta 
nesses supracitados versos de Hesíodo. Esses versos trazem 
implícito um conceito de mito como forma de linguagem. 
(TORRANO, 1998, p.12-13).

Os Trabalhos e os Dias já é considerado um poema didático, 
sobre a agricultura, mas na sua primeira parte narra o mito das Idades 
metálicas e o mito de Prometeu e Pandora, já referido na Teogonia.

POESIA LÍRICA

A Poesia Lírica significava “poesia cantada ao som da lira” 
(HARVEY, 1987, p. 502). A Lírica usou métrica diferente da Poesia 
Épica, para expressar mensagem mais pessoal ou imediata. Surgiu na 
ilha eólica de Lesbos com Terpandro, Safo e Alceu, e, na Jônia, com 
Anacreonte. A lírica de estilo eólico consistia em versos rítmicos curtos, 
acompanhados por instrumentos de cordas.  Eram poemas pessoais, 
expressando emoções.

 Os Dórios desenvolveram um gênero mais complexo de lírica 
coral, para os festivais religiosos. Era acompanhada por instrumentos 
de corda e flauta, e tinha versos mais longos e um ritmo mais próprio 
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para a dança. Os Dóricos desenvolveram uma variedade maior de tipos 
de versos, ampliando ainda mais a categoria da lírica. A Elegia era uma 
dessas formas de ritmo, que tinha sua própria métrica e era entoada 
ao som de uma flauta (elegos). O ambiente natural para a elegia foram 
as festas aristocráticas de bebedeira conhecidas como Simpósio ou 
Banquete, onde escravas tocavam flauta e ofereciam outros prazeres 
aos convivas. (SACKS, 2005).

O poeta de Éfeso, Calino (ca. 640 a.C.) produziu os primeiros 
versos elegíacos que nos chegaram. O espartano Tirteu (ca. de 630 
a.C.) escreveu elegias similares às de Calino. As elegias de Arquíloco 
(ca. de 640 a.C.) são mais ríspidas e pessoais, e as de Anacreonte (ca. 
520 a.C.) expressam uma vida divertida e decadente. 

O epigrama foi uma subcategoria da elegia, que era tipicamente 
um breve poema, composto para inscrição em pedra; o epitáfio ou 
inscrição em lápide, era um tipo de epigrama. Outra métrica lírica 
especializada foi o iambo, usado por Arquíloco, Hipônax (ca. de 
540 a.C.), e outros para satirizar e escarnecer. O metro iâmbico foi 
eventualmente adotado por dramaturgos atenienses para soar natural 
as partes individuais faladas no palco da comédia e da tragédia. 

A terminologia “poesia lírica” também engloba a categoria 
de poesia coral. Os versos, em vários metros, foram escritos para a 
performance pública de um coro (de homens, meninos ou meninas), 
geralmente em um festival religioso. Normalmente acompanhado pelo 
som da lira, o coro (geralmente 30 membros) dançaria e apresentaria 
movimentos interpretativos. 

As muitas categorias de lírica coral incluem o paian, (hino religioso 
de louvor), a canção das virgens (parthenaion), o hino fúnebre (threnos), 
e a ode da vitória (epinikion). O maior poeta coral grego, Píndaro (ca. 
470 a.C.), é mais lembrado por suas odes de vitórias, que comemoraram 
triunfos de vários patronos em festivais pan-helênicos como os Jogos 
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Olímpicos. Outra forma de lírica coral era o ditirambo, uma melodia 
que narrava histórias mitológicas. Em Atenas, os ditirambos eram 
executados em festivais do deus Dioniso e incluíam o uso de máscaras 
e a representação de personagens (SACKS, 2005).

TEATRO GREGO (SÉC. V A.C.)

Os dois grandes festivais atenienses em que havia concursos 
dramáticos eram: As Grandes Dionísias (em março) e Lenéias (em 
janeiro). Nas Grandes Dionísias, o maior festival dramático ateniense, 
onde eram apresentados ditirambos (originalmente eram frenéticas 
canções corais em honra de Dioniso, acompanhadas pelo aulo, uma 
espécie de flauta), tragédias e comédias e o maior poeta em cada 
gênero recebia um prêmio. Três tragediógrafos se apresentavam com 
quatro peças cada: três tragédias e um drama satírico, formando uma 
tetralogia, e cinco comediógrafos, que, em épocas de guerra, eram 
reduzidos a três, com uma peça cada um.

TRAGÉDIA

Tragoidía (tragos ‘bode’, oidé ‘canto’) canto religioso com que se 
acompanha o sacrifício de um bode nas festas de Dioniso. Canto pelo 
prêmio de um bode ou ainda Cantos do Bode (Sátiro). Téspis (535 a.C.) 
é considerado criador da tragédia, introduziu o primeiro ator a conversar 
com o coro. Apesar da explicação etimológica do nome da tragédia, 
o sentido não é muito claro, sendo a presença do bode algo bastante 
intrigante, pois estaria representando o prêmio oferecido ao melhor 
dramaturgo, ou se trata do disfarce dos atores em bode ou, ainda,  o 
bode era a vítima sacrificial durante a cerimônia ritual de purificação. 
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Por ocasião dos festejos dedicados a Dioniso, a tragédia surge 
como parte de uma cerimônia religiosa e se desenvolve sem negligenciar 
a dimensão religiosa. As representações teatrais se desenvolvem no 
próprio teatro de Dioniso onde há um trono para o sacerdote do deus, 
e o altar de Dioniso se localiza no centro da orquestra, um espaço 
circular destinado às danças do Coro. 

No entanto, não é somente a cerimônia religiosa que compõe 
as origens da tragédia, as festas cívicas, de caráter político, guardam 
semelhanças com a organização do espetáculo trágico e, não 
podemos esquecer, o festival dedicado a Dioniso é também uma festa 
pública da qual participa toda a cidade. Deste modo, a tragédia torna-
se uma arma poderosa para os governantes, pois leva aos cidadãos 
uma mensagem política, visto que o dramaturgo, ao escrever suas 
tragédias, dirige-se ao público reunido no teatro. 

Logo, a tragédia mantém uma relação bem estreita com a vida 
da cidade, e essa relação é o que o público verá, claramente, nas 7 
peças conservadas de Ésquilo, nas 7 de Sófocles e nas 18 de Eurípides. 
Por meio de suas personagens trágicas, os dramaturgos debatem os 
problemas que afligem a cidade e a vida dos cidadãos, como a questão 
da justiça, do estrangeiro, da guerra e da paz. Para tratar desses 
temas, os autores buscam artifícios que lhes permitam, num exercício 
de aproximação e distanciamento, fazer uma crítica contundente às 
contradições envolvendo o poder e, consequentemente, a vida dos 
cidadãos da pólis. Assim, a tragédia não se apresenta, meramente, 
consoante Vernant (1999, p.10), como “uma forma de arte, é uma 
instituição social que, pela fundação dos concursos trágicos, a cidade 
coloca ao lado de seus órgãos políticos e judiciários [...]”. Podemos 
recorrer à Antígona, de Sófocles, representando a tensão entre o direito 
constituído da pólis e o direito consuetudinário, para corroborarmos a 
afirmação de Vernant. 
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Na tragédia, esta tensão, presente na relação do cidadão com a 
pólis, aparece mais fortemente no seio das relações familiares. Assim, 
na Oresteia, composta pelo Agamêmnon, pelas As Coéforas e As 
Eumênides — única trilogia que chegou até nós —, Ésquilo põe em 
cena o drama familiar da casa dos Atridas, no qual assistimos a um 
desfile de mortes impetradas por parentes. 

Neste desfile, o canto e a dança também tinham papel 
preponderante, pois a representação trágica alterna sua evolução 
entre as partes recitadas e as cantadas e dançadas. Após um prólogo 
recitado, o Coro, no párodo, entrava na orquestra acompanhado por 
um canto em sintonia com a sua marcha. Entre um episódio e outro, 
durante os estásimos, o Coro fazia sua evolução indo da esquerda 
para a direita, cantando a estrofe, e da direita para esquerda, cantando 
a antistrofe, e, por fim, permanecendo em posição estática, para cantar 
o epodo. A saída da orquestra era apenas um desfile solene, sem 
qualquer movimento ou evolução.

Abaixo, segue uma biografia de cada um dos três tragediógrafos, 
cujas peças chegaram até a contemporaneidade. 

Tragediógrafos

Ésquilo (525-456 a.C.) 

Nasceu em Elêusis e iniciou sua carreira de escritor dramático 
por volta da década de 490. Participou da batalha de Maratona 
(490), onde seu irmão Cinegiro morreu como herói, e provavelmente 
também da de Salamina (480). De acordo com tradição persistente, 
mas confusa, Ésquilo foi julgado por ter revelado, em uma peça, os 
ritos sagrados dos Mistérios Eleusinos, mas foi absolvido. Obteve 13 
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vitórias, a primeira delas em 484. Visitou a Sicília e produziu peças para 
Hierão I de Siracusa. Foi em outra visita à Sicília, algum tempo depois, 
que Ésquilo morreu, em Gela. Ésquilo é personagem na peça As rãs 
de Aristófanes, onde seu estilo é parodiado de maneira inteligente e 
afetuosa. Durante parte de sua carreira, Ésquilo representou os papéis 
centrais de suas peças, como era de costume na época. Afirma-se 
que foi o responsável pela redução da parte coralnas tragédias, e 
por introduzir o segundo ator (sem o qual a tragédia dificilmente 
atingiria seu sentido dramático). Mais tarde, segundo alguns, 
introduziu também o terceiro ator, necessário em sua Oréstia. Muitas 
de suas peças, talvez a maioria, pertenciam a tetralogias interligadas. 
Ésquilo teria escrito noventa peças, e mais de setenta títulos são 
conhecidos. Sete obras com o seu nome foram conservadas: Persas 
(472); Sete contra Tebas (467); Suplicantes (466-45); Orestéia (458): 
Agamêmnon, Coéforas e Eumênides; Prometeu Acorrentado (era 
aceita como autêntica, mas hoje começa a ser considerada de um 
período posterior). As peças possuem trama relativamente simples, 
reveste um único evento com profundo significado moral e religioso, 
explorando suas múltiplas causas e implicações. A presença do coro 
é explorada em toda a extensão da peça, e a ação é intencionalmente 
projetada para ele e dele para o mundo. A caracterização tende a 
estar subordinada aos feitos realizados pelas dramatis personae, as 
“personagens da ação dramática”. Todas as peças são dignas de 
nota pela força e pela complexidade das imagens verbais. Os efeitos 
visuais também são usados como elementos narrativos. Em Ésquilo, 
as causas divinas e humanas atuam em conjunto. (BOWDER, 1988, 
p.141-143, com cortes e adaptações)

Sófocles (496/5-406/5 a.C.) 

Nasceu em Colono, perto de Atenas, e pertencia a família rica. 
Ainda jovem teria liderado um coro comemorando a vitória de Salamina 
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(480), mas depois teve que abandonar a carreira de ator de suas próprias 
peças devido à voz fraca. Sua primeira produção ocorreu em 468, 
quando ganhou o primeiro prêmio, embora competisse com Ésquilo. 
Tomou parte ativa na vida pública: ocupou vários cargos, inclusive de 
general ao lado de Péricles, no período de 441/40. Foi sacerdote do culto 
de um herói (talvez Halon), e, quando os atenienses estavam instituindo 
o culto de Asclépio, o deus foi acomodado em sua casa até que se 
terminasse a construção do templo. Como agradecimento por isso, 
Sófocles foi honrado como herói depois de sua morte. Pouco antes 
de sua própria morte, ocorrida em fevereiro de 405, Sófocles vestiu 
todo o coro de preto para prestar homenagem fúnebre a Eurípides, 
seu rival morto. Sua carreira foi extraordinariamente longa, pois ainda 
estava ativo criando obras como Filoctetes e Édipo em Colono, quando 
já contava mais de oitenta anos. Tinha a reputação de ser afável e 
bem-humorado; por isso, sem dúvida, os poetas cômicos não se 
interessaram por ele. Sófocles escreveu 123 peças (conhecem-se mais 
de 110 títulos) e nunca foi colocado em terceiro lugar nas competições, 
embora Édipo rei fizesse parte de um conjunto de peças que ficou 
em segundo lugar. Obteve provavelmente 18 vitórias nas Grandes 
Dionísias e outras tantas nas Lenéias. Parece ser o responsável pela 
introdução do terceiro ator, mas essa mudança também é atribuída a 
Ésquilo, evidentemente deve ter ocorrido durante o período em que os 
dois poetas competiam. Teria aumentado o número de coreutas de 12 
para 15. Se alguma vez escreveu tetralogias, logo desistiu da prática. 
Sobreviveram sete peças: Ajax; Antígona (441); Traquínias; Édipo Rei; 
Electra, Filoctetes (409) Édipo em Colono (401, póstuma). Todas as 
peças de Sófocles apresentam uma seqüência de acontecimentos 
cuidadosamente interligados por princípios de causa e efeito ou por 
motivação humana plausível. Ao mesmo tempo, descobre-se no fim 
que houve a realização de uma profecia ou de um oráculo, ocorrida de 
uma forma que pelo menos algumas personagens não podiam prever 
ou desejar. Assim, enquanto cada peça descreve o sofrimento humano 
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bem como as abruptas mudanças do destino, para o bem ou para 
o mal, tais sofrimentos e mudanças sempre fazem parte de um plano 
geral, que reflete a intervenção dos deuses nos problemas humanos. 
Se os deuses não agem com justiça, em qualquer sentido humano, 
também não agem arbitrariamente ou de modo incompreensível; e 
é isso que, de certa forma, justifica que sejam adorados. Os deuses 
têm conhecimento perfeito, enquanto que os seres humanos, por mais 
que se esforcem por agir de modo correto, são sempre logrados e 
frustrados pelas circunstâncias ou por outros seres humanos. O coro 
ocupa uma posição menos central que nas peças de Ésquilo, mas é 
utilizado com grande perícia numa série ampla de propósitos. Sófocles 
foi muito admirado pelos críticos, inclusive Longino e Aristóteles, que 
considerava Édipo rei a tragédia ideal. (BOWDER, 1988, p.262-265 
com cortes e adaptações).

Eurípides (485/4 (?)-407/6 a.C.) 

Sua família era originária de Flia na Ática, e sem dúvida 
respeitável: não se deve dar atenção às sugestões dos comediógrafos 
de que sua mãe era verdureira. Ao contrário de Sófocles, Eurípides 
pouco participou da vida pública. Em 408/7 viajou para a Macedônia, 
para produzir peças para a corte de Arquelau, e foi aí, na cidade de 
Pela, que morreu. Concorreu 22 vezes nas G. D. (a primeira vez em 455) 
e escreveu 92 peças. Conhecem-se os títulos de cerca de 80 de suas 
peças. Em vida recebeu o primeiro prêmio apenas 4 vezes (a primeira 
vez em 441); após sua morte com as peças que deixou sem serem 
representadas, ganhou mais um. Sobreviveram 18 peças e um drama 
satírico: Alceste(438); Medeia (431); Heráclidas (430/28); Hipólito (428); 
Andrômaca (c.425);Hécuba (424); Suplicantes (c.423); Electra (422/16); 
Heracles (416); Troianas (415); , Ifigênia em Taúride (c.414/13); Íon 
(c.414/13); Helena(412); Fenícias(c.409); Orestes (408), Bacantes e 
Ifigênia em Áulide (póstumas). E ainda: Resos (considerada espúria) e o 
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drama satírico Ciclope. A maioria das suas peças eram independentes, 
não pertencendo a tetralogias. As peças de Eurípides contêm em geral 
unidades estereotipadas: um prólogo explicativo, artificial; pelo menos 
um debate formal (agón); um discurso de mensageiro, geralmente 
detalhado e vívido; e, no final, uma epifania, profetizando os eventos 
futuros. A elegância da construção da trama não era uma preocupação 
muito importante para o autor. Similarmente, em geral, o coro não 
está profundamente envolvido com a ação. A uniformidade geral do 
estilo e da técnica dramática torna ainda mais espantosa a ampla 
variação do caráter e da qualidade das peças. Muitas das peças de 
Eurípides podem ser chamadas de melodramáticas, pois dependem 
de intrigas, de escapadas por um fio, de súbitas mudanças de sorte, 
de nobres atos de auto-sacrifício, de vinganças terríveis e, geralmente, 
de paixões e emoções excessivas, evocadas de modo intenso, mas 
consciente. No que se refere à caracterização, ele tinha especial 
predileção pelo paradoxo e pela ambivalência, provocando conflitos 
de simpatia no público. A influência do desenvolvimento intelectual 
associado aos sofistas pode ser sentida no onipresente amor de 
Eurípides pela retórica, ou nas atitudes céticas e pouco convencionais 
que suas personagens assumem com frequência. Eurípides era o alvo 
preferido do humor de Aristófanes, aparecendo como personagem 
em Acarnenses, Tesmoforiantes e Rãs: ridicularizado como intelectual 
sofista, ateu e inimigo das mulheres, por revelar seus segredos aos 
homens nas tragédias, e de degradar a tragédia ao retratar assuntos 
vulgares e triviais. Depois de sua morte, Eurípides transformou-se 
no mais popular dos tragediógrafos, e exerceu forte influência na 
literatura helenística e romana. Aristóteles critica seus enredos, mas 
considerou-o “o mais trágico dos poetas”. (BOWDER, 1988 p. 152-154, 
com cortes e adaptações)
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COMÉDIA ANTIGA

Susárion (séc. VI-V a.C.) é considerado pelos antigos o inventor 
da comédia. Komoidía, do grego, (kômos ‘folia’, oidé ‘canto’) significa 
festa com música e dança em honra de Doniso.

Aristófanes (ap. 448 a.C.-380 a.C.) O maior comediógrafo 
da Antiguidade. Nove das onze peças, que chegaram até nós, são 
ambientadas na guerra do Peloponeso. Acarnenses (425); Cavaleiros 
(-424); Nuvens -(423); Vespas (-422); Paz (-421); Aves (414); Lisístrata 
(-411); Tesmoforiantes (-411); Rãs (-405); Assembleia de Mulheres 
(-392) e Pluto (-388). A análise das peças de Aristófanes em ordem 
cronológica nos apresenta importantes etapas do desenvolvimento do 
gênero cômico na Grécia antiga, uma vez que se podem separar as 
obras aristofânicas em três momentos principais:

As de primeira fase (Acarnenses - 425 a.C., Cavaleiros 424 a.C., 
Nuvens 423 a.C., Vespas 422 a.C. e Paz 421 a.C.) têm na participação 
coral sua maior força quanto à forma, na divisão das partes da peça, 
que marca o centro com uma parábase, “avanço”, quando o coro retira 
a máscara e fala direto aos espectadores em nome do poeta, tendo a 
temática mais voltada à sátira política;

As de segunda fase (Aves 414 a.C., Lisístrata 411 a.C. , 
Tesmoforiantes 411 a.C. e Rãs 405 a.C.) apresentam certa diminuição 
das formas fixas dos cantos do coro, que, na parábase, já não se 
descaracteriza e fala em seu próprio nome, com a temática ainda 
muito política, mas a crítica se faz de modo mais velado, através de 
disfarces e de fugas;

As de terceira fase (Assembleia das Mulheres 392 a.C. e Pluto 
388 a.C.) apresentam uma mudança maior, uma vez que o cenário da 
guerra do Peloponeso já se desfez com a derrota de Atenas, e não há 
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mais parábase. As peças desta fase já são consideradas intermediárias 
entre a comédia antiga e a nova.

Apresentamos as onze comédias de Aristófanes e a comédia O 
Díscolo de Menandro, com suas principais discussões:

Acarnenses – 425 a.C. O discurso de defesa de Diceópolis diante 
do coro de Acarnenses, considerando a sobreposição de máscaras 
utilizadas pelo protagonista (Diceópolis e sua defesa por fazer tréguas 
com os inimigos de Atenas; o poeta cômico e sua defesa por ter sido 
acusado de falar mal de Atenas diante de estrangeiros na comédia do 
ano anterior; e o Télefo de Eurípides, que se defende por, sendo grego, 
ter feito aliança com os troianos, contra os gregos).

Cavaleiros – 424 a.C. A metáfora náutica utilizada na parábase 
para representar o progresso da carreira do poeta, em consonância 
com a identificação do demagogo Cléon com o monstruoso Tifeu, 
inimigo de Zeus.

Nuvens – 423 a.C. A identificação do coro de Nuvens com a 
poesia cômica (também com o poeta cômico na parábase) e a queixa 
do comediógrafo pelo fracasso de sua “melhor peça”.

Vespas – 422 a.C. O poeta como educador do povo de Atenas 
na identificação de Bdelicléon com Aristófanes e Filocléon com o povo 
ateniense, pela imagem da encenação do tribunal caseiro como a 
paródia da criação poética da comédia.

Paz – 421 a.C. A imagem do vindimador em Trigeu subindo ao 
Olimpo sobre um escaravelho e resgatando a Paz e sua identidade 
com o poeta cômico e sua linguagem escatológica trazendo a Paz à 
cidade de Atenas através do festival dionisíaco.

Aves - 414 a.C. O desaparecimento da voz do poeta na 
parábase e a figura de um poeta como personagem que louva a 
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nova cidade e se mostra carente, ao trocar versos por agasalhos.  
Lisístrata - 411 a.C. As mulheres como porta-vozes do poeta cômico. 
Em que consiste o discurso justo das mulheres para a cidade e por 
que elas têm competência para tal discurso? Qual o (pre)conceito dos 
homens em relação às mulheres, segundo Lisístrata?

Tesmoforiantes -  411 a.C. A criação artificial de um caractere 
feminino por Eurípides na cena cômica e a possível resposta das 
mulheres na parábase ao discurso misógino de Eurípides em Hipólito.

Rãs - 405 a.C.  A importância da mousiké para a cidade no 
resgate do poeta trágico por Dioniso na sua katábasis ao Hades. A 
separação dos justos e injustos no mundo dos mortos pelo coro de 
Rãs e de Iluminados. 

Assembleia de mulheres – 392 a.C. Com o desaparecimento da 
parábase, poderíamos, talvez, ler o discurso de Praxágoras (vv.171-
241), ao ensaiar a sua participação na assembleia, como o discurso 
do poeta para Atenas, já derrotada na guerra do Peloponeso. As 
ideias comunistas das mulheres após assumirem o governo da cidade 
contém semelhanças flagrantes com as ideias contidas no livro V da 
República de Platão.

Pluto – 388 a.C. A transição da Comédia Antiga para a Nova dá-
se pela chamada Média, e Pluto, para alguns estudiosos, já faria parte 
dessa fase; observemos as imitações do drama satírico de Eurípides, 
O Ciclope, na entrada do coro de agricultores conduzido por Carião e 
tentemos fazer um paralelo entre esse gênero tragicômico que parece 
ter sido o drama satírico e a última comédia de Aristófanes que nos 
restou. A discussão sobre o privado e o público já havia aparecido na 
peça anterior, quando um homem se recusa a entregar seus bens para 
a cidade, mas quer usufruir do banquete comum proporcionado pelas 
mulheres, em Assembleia de mulheres. 
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A COMÉDIA NOVA

A Comédia Nova tem como principal representante Menandro, 
o único de quem temos uma peça completa e consideráveis 
fragmentos de outras. Alguns estudiosos consideram quase nula a 
influência de Aristófanes e a Comédia Antiga na Néa, por esta não 
conter a sátira política ou as obscenidades tão características da 
primeira. Podemos demonstrar que tal afirmação não é inteiramente 
verdadeira, apontando as semelhanças entre Cnêmon, o protagonista 
misantropo de Díscolo, e Filocléon, um dos protagonistas de Vespas, 
de Aristófanes, por exemplo, e entre a cena de perseguição inicial 
ao escravo pelo misantropo com a do coro de velhos acarnenses a 
Anfíteo, em Acarnenses. O coro já não tem voz na Néa, verifiquemos 
que nas últimas peças de Aristófanes, ele já tinha perdido a força 
anterior. Observemos o papel de divisor de partes ou atos que assume 
o coro nesta nova fase. 

CONCLUSÃO

A Comédia Nova ou Néa já é um gênero híbrido, por aproximar-
se da tragédia de Eurípides, não mais para parodiá-la ou criticá-la 
como fazia a Comédia Antiga de Aristófanes, mas assimilando algumas 
características de interiorização da paixão ou do páthos amoroso, que 
será desenvolvido no novo gênero Romance grego. Diferentemente 
da Comédia Antiga, a Nova atende às exigências de uma elite letrada, 
pois o grotesco, o obsceno e o elemento desmedido desaparecem 
para dar lugar ao que poderíamos chamar avant la lettre de comédia 
de costumes. De agora em diante, a comédia passa a tratar dos 
problemas domésticos da vida privada. Desse modo, Menandro se 
distancia cada vez mais de Aristófanes e se aproxima de Eurípides 



33

a literatura na teoria e na prática 

s u m á r i o

tomando de empréstimo seus temas, como é possível vermos no Íon, 
uma tragédia na qual estão presentes várias intrigas ao gosto das 
comédias. Essas intrigas serão o alimento para novos gêneros que 
começam a surgir nesse novo mundo em que a força heroica faz parte 
do passado grandioso do homem grego e a pólis deixa de ser o centro 
da vida humana. Dentre esses gêneros, destacamos o romance por 
ser um gênero desde a Antiguidade mal definido e por não ocupar 
um lugar relevante na historiografia literária do Ocidente. Do gênero, 
chegaram, na íntegra, cinco histórias de amor: Quéreas e Caliróe, 
de Cáriton, Efesíacas, de Xenofonte, Leucipo e Clitofonte, de Aquiles 
Tácio, Dáfnis e Cloé, de Longo, e Etiópicas, de Heliodoro. Apesar 
do pouco que nos chegou, o romance é um bom exemplo para se 
observar o surgimento e desenvolvimento do gênero literário, porque 
em seu bojo abriga uma pluralidade de outros gêneros, constituindo, 
assim, uma obra polifônica e dialógica por natureza, já que é fruto do 
cruzamento de diversas fontes. Dessa forma, os gêneros nascem das 
necessidades de expressão humana desde sua fase heroica ligada ao 
divino até sua independência, responsabilidade e interiorização, que 
se dá através do novo diálogo com todas as suas fases e gêneros.

REFERÊNCIAS

ARISTÓFANES. A paz. Tradução de Maria de Fátima Sousa e Silva. Coimbra: 
INIC, 1989.

______. As mulheres no parlamento. Tradução de Maria de Fátima Sousa e 
Silva. Brasília:Editora UnB, 2000.

______. As mulheres que celebram as Tesmofórias. Tradução de Maria de 
Fátima Sousa e Silva. Lisboa: Edições 70, 2001.

______. As nuvens. Tradução de Gilda Maria Reale Starzynski. São Paulo: 
Nova Cultural, 1987.

______. As rãs. Prefácio, tradução do grego, introdução e notas de Américo 
da Costa Ramalho. Lisboa: Edições 70, 2008. 



34

a literatura na teoria e na prática 

s u m á r i o

______. As rãs; As vespas. Tradução de Junito de Souza Brandão. In: 
EURÍPIDES; ARISTÓFANES. Um drama satírico (O ciclope) e duas comédias 
(As Rãs e As Vespas). Rio de Janeiro: Editora Espaço e Tempo, s/d.

______. Cavaleiros. Tradução de Ana Maria César Pompeu e GEA. Fortaleza: 
Substânsia, 2017.

______. Lisístrata. Tradução de Ana Maria César Pompeu. São Paulo: Editorial 
Cone Sul, 1998; Hedra, 2010.

______. Os cavaleiros. Introdução, versão do grego e notas de Maria de 
Fátima de Sousa e Silva. Coimbra: Instituto Nacional de Investigação 
Científica, 1985.

______. Pluto (a riqueza). Introdução, versão do grego e notas de Américo da 
Costa Ramalho. Brasília Editora da Universidade de Brasília, 1999.

______. Tesmoforiantes. Tradução Ana Maria César Pompeu. São Paulo: Via 
Leitura, 2015.

______.As aves. Tradução, introdução, notas e glossário de Henri Bergon. Rio 
de Janeiro : Editora Guanabara, 1987.

ARISTÓTELES. Poética. Tradução de Eudoro de Sousa. São Paulo: Ars 
Poetica, 1992.

BOWDER, Diana. Quem foi quem na Grécia antiga. Sâo Paulo: Ars Editora; 
Círculo do Livro, 1988.

HARVEY, Paul. Dicionário Oxford de literatura clássica grega e latina. Tradução 
de Mário da Gama Kury. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1987.

HESÍODO. Teogonia:  a origem dos deuses. Tradução de Jaa Torrano. São 
Paulo: Iluminuras, 1991. 

HOMERO. Odisseia. Tradução de Carlos Alberto Nunes. Rio de Janeiro: 
Ediouro, 1997.

MENANDRO. O díscolo. In ____ Obra completa. Tradução, introdução e notas 
de Maria de Fátima Sousa e Silva. Lisboa: INCM, 2007.

PLATÃO. A república. Introdução, tradução e notas de Eleazar Magalhães 
Teixeira. Fortaleza: Edições UFC, 2009.

POMPEU, Ana Maria César. Dioniso matuto: uma abordagem antropológica 
do cômico na tradução de Acarnenses de Aristófanes para o cearensês. 
Curitiba: Appris, 2014.



35

a literatura na teoria e na prática 

s u m á r i o

SACKS, David. Encyclopedia of the Ancient Greek World: Editorial Consultant 
Oswyn Murray. Revised by Lisa R. Brody, New York: Facts on File, 2005.

SCHÜLER, Donaldo. Definições do épico. In APPEL, Myrna Bier; GOETTEMS, 
Míriam Barcellos (Orgs.). As formas do épico: da epopéia sânscrita à 
telenovela. Porto Alegre: Editora Movimento; Sâo Paulo: Sociedade Brasileira 
de Estudos Clássicos, 1992, p. 9 e 10.

SPINELLI, Helena de Negreiros. O díscolo: estudo e tradução. 2009. 123 f. 
Dissertação (Mestrado) - Curso de Letras, Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível 
em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8143/tde-09122009-
145805/pt-br.php>. Acesso em: 26 jul. 2019. 

TORRANO, Jaa. Mito e Verdade em Hesíodo e Platão. Letras clássicas, n.2, 
p.11-26, 1998.

VERNANT, Jean-Pierre. As origens do pensamento grego. Tradução de Ísis da 
Fonseca. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 7ª ed., 1999.

_____. O universo, os deuses, os homens. Tradução de Rosa Freire Aguiar. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

_____; VIDAL-NAQUET, Pierre. Mito e tragédia na Grécia antiga. São Paulo: 
Perspectiva, 1999.



36

a literatura na teoria e na prática 

s u m á r i o

Capítulo 2

O caráter mutável dos termos 
literários à luz da teoria do teatro

Arthur Barboza Ferreira2
O caráter mutável 

dos termos 
literários à luz 

da teoria do teatro

Arthur Barboza Ferreira

DOI: 10.31560/pimentacultural/2020.093.36-48



37

a literatura na teoria e na prática 

s u m á r i o

Resumo:
Este trabalho se propõe a discutir o caráter mutável dos termos literários 
a partir da disciplina de Teoria do Teatro. Em primeiro lugar, indaga-se por 
que a disciplina é chamada de “Teoria do Teatro” e não “Teoria do Drama”. 
Em segundo, problematiza-se a conceituação (sem consenso) do termo 
“teatro”. Por fim, explora-se a problemática de terminologias teatrais em geral, 
contrastando o que se pode entender esquematicamente como uma tradição 
metafísica na história da teoria do teatro a uma visão antimetafísica. O trabalho 
conclui que, apesar de os termos relativos à teoria do teatro (e, por extensão, 
à literatura) possuírem um estatuto histórico e, portanto, mutável, eles ainda 
assim são instrumentos indispensáveis ao estudioso de literatura.

Palavras-chave: 
Teoria do Teatro; Termos Literários; Tragédia; Teoria dos Gêneros.
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INTRODUÇÃO 

Este artigo remete à problemática dos termos literários, 
tecendo uma reflexão teórica a partir da disciplina “Teoria do Teatro”, 
ministrada pelos professores Gustavo Ponciano Cunha de Oliveira e 
Miguel D’Abadia Ramos Jubé Júnior no primeiro semestre de 2014, na 
Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás (UFG). Como 
disciplina teórica, o curso de Teoria do Teatro teve como uma de suas 
atividades primárias elaborar perguntas fundamentais com relação ao 
seu objeto de estudo. O primeiro questionamento levantado em sala 
de aula foi quanto ao nome da disciplina: por que o nome “Teoria do 
Teatro” e não “Teoria do Drama”? A pergunta é pertinente, visto que a 
ementa do curso menciona “drama” e “dramático”, mas não menciona 
a palavra “teatro”. A ementa é como se segue: “Conceituação das 
formas e conteúdos do texto dramático a partir de teorias que tenham 
por objeto o drama como forma de expressão literária. O drama no 
processo de ensino e aprendizagem”.

A reflexão a seguir envolve definições de Drama e de Teatro. Em 
seguida, explora-se a problemática da maleabilidade e historicidade 
dos termos. Por fim, sublinha-se a utilidade dos esforços teóricos de 
conceituação de termos, apesar de sua falibilidade. 

CONCEITUANDO DRAMA 

Em face dos questionamentos terminológicos, no decurso da 
disciplina, procurou-se um conceito claro para o entendimento do 
termo “drama”. Com auxílio de um verbete de Maria Helena Serôdio, 
publicado no sítio eletrônico E-Dicionário de Termos Literários, 
constatou-se que o termo “drama” apresenta variadas definições. 
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Após as provocações teóricas e a leitura do verbete, a conclusão foi 
que a definição do termo “drama” referida pela ementa do curso é 
muito particular: corresponde àquela acepção justamente relacionada 
aos gêneros literários. Segundo Serôdio (2009),

na sua relação com a literatura em geral, drama vem referido 
ao modo dramático, compondo juntamente com o lírico e o 
épico (ou narrativo), a tríade que foi, a partir do Renascimento 
e durante algum tempo, incorretamente atribuída a Aristóteles. 
Trata-se, com efeito, de uma elaboração teórica posterior à 
sua Poética, mas tem sido a mais repetidamente glosada, 
embora seguindo diferentes critérios para a sua repartição, 
bem como para o reconhecimento do sentido e valor de seus 
componentes (SERÔDIO, 2009). 

Além dessa referência, o termo “drama” pode remeter ao “drama 
burguês”. Esse termo, relacionado, no contexto do Romantismo, 
à burguesia em ascensão nos séculos XVIII e XIX, designa um 
gênero híbrido entre o a tragédia e a comédia. Ele também passou 
eventualmente a ser chamado de “drama romântico”. Um de seus 
teóricos, Victor Hugo, defende-o no prefácio a Cromwell (1827). O 
drama burguês ou drama romântico se caracterizaria por seu caráter 
emancipado das regras teatrais rígidas, explica Massaud Moisés, no 
verbete “drama” de seu Dicionário de Termos Literários (MOISÉS, 2013, 
p. 135). Desse modo, especulou-se que, para evitar ambiguidades de 
natureza específica, o nome da disciplina adota a palavra “teatro”, 
termo supostamente mais genérico. O termo teatro, conquanto 
também impreciso, seria menos problemático e menos ambíguo. Essa 
questão conceitual, tendo em vista o contexto particular do curso, foi 
endossada pelos docentes. 

A questão, contudo, pode ser problematizada. Antes de tudo, 
vale lembrar a origem da palavra drama. Ela vem do grego drama – 
significando “ação”. Storey e Allan (2005) escrevem: “Drama é ação. 
De acordo com Aristóteles [...], poetas dramáticos ‘representam 
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pessoas em ação’, em oposição a uma narrativa em terceira pessoa 
ou à mistura de narrativa e discurso direto praticada por Homero” 
(STOREY; ALLAN, 2005, p. 1)3. Já o termo teatro – “theátron” – 
significa “lugar de contemplar”. A distinção, para Storey e Allan, é 
bastante límpida: “Drama é fazer e teatro é assistir” (Ibidem, p. xi).4 
Assim, é problemático contrastar drama e teatro tomando o primeiro 
como mais específico e o segundo como mais genérico. A partir de 
simples apontamentos de ordem etimológica, já é possível separar 
satisfatoriamente os dois termos. Essa separação, contudo, não foi 
realizada nem abraçada na disciplina, talvez porque a problemática 
terminológica vai muito além da etimologia. O termo “teatro” assumiu 
outra conceituação endossada pelos docentes. 

CONCEITUANDO TEATRO 

O segundo dos problemas teóricos levantados no decurso da 
disciplina foi o da definição de “teatro”. O termo “teatro” remeteria 
à representação dos atores? Ou, antes, remeteria ao espaço onde 
se dá a representação dos atores? A resposta para essas duas 
perguntas foi negativa no contexto da disciplina. O entendimento 
do termo “teatro” no contexto do curso derivou em certa medida das 
formulações teóricas na Poética de Aristóteles, lida ao longo das 
aulas. Tratando da tragédia, no livro VI da Poética, Aristóteles mostra-
se preocupado com o modo de organização do material do texto 
literário (aliás, daquilo que ele chama de poesia). Essa organização 
do material remete mais especificamente àquilo que ele chama de 

3. “Drama is action. According to Aristotle [...], dramatic poets ‘represent people 
in action’, as opposed to a third-person narrative or the mixture of narrative and 
direct speech as done by Homer”. 
4. “Drama is doing, and theater is watching”. 
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mýthos5, em detrimento de aspectos como o espetáculo cênico 
(ópsis). Com efeito, a concepção teórica mais exposta e abraçada 
ao longo da disciplina, em face do termo “teatro”, é o que se pode 
chamar de concepção “logocêntrica”. Essa concepção entende o 
texto verbal como suficiente para a recepção e o estudo da obra 
dramática (dramática no sentido usado na ementa da disciplina, o 
de gêneros literários). Para esse ponto de vista teórico, se o texto 
verbal não é tout court a própria obra, ele é no mínimo aquilo de mais 
importante nela. Essa filiação teórica logocêntrica já é perceptível 
em Aristóteles: o estagirita situa a arte verbal acima do trabalho 
de encenação, pelo motivo de a encenação ocupar, entende ele, 
grau hierárquico mais baixo nos elementos constitutivos da peça 
dramática. Remetendo especificamente à tragédia, no livro VI da 
Poética, Aristóteles escreve: “Quanto ao espetáculo cênico, decerto 
que é o mais emocionante, mas também é o menos artístico e 
menos próprio da poesia. Na verdade, mesmo sem representação 
e sem actores, pode a tragédia manifestar seus efeitos [...]” 
(ARISTÓTELES, 2010, p. 113).

Assim, reteve-se, do estudo da Poética, para os propósitos da 
disciplina, a concepção teórica logocêntrica de Aristóteles; ou seja, 
o que importa para a recepção e o estudo de obras dramáticas (no 
sentido já apontado) é tão-somente o texto, o produto da elaboração 
verbal do autor da obra dramática. Em suma, a disciplina endossava 
a frouxa noção de que “‘teatro’ é o texto escrito pelo autor”, e que um 
sinônimo de “obra teatral” é “obra dramática”. Assim, os termos drama 
e teatro, que foram limpidamente separados acima, à luz de etimologia 

5. O termo mýthos, em algumas traduções, é traduzido por “fábula”; porém 
uma tradução consagrada no meio acadêmico como a de Eudoro de Sousa 
traduz o termo por “mito”. Aristóteles estabelece uma hierarquia, no livro VI da 
Poética, entre os elementos constituintes da tragédia. Ele elege o mýthos em 
primeiro lugar na hierarquia, seguido de éthos (caráter), diánoia (pensamento), 
léxis (elocução), melopéia e ópsis (espetáculo cênico). 
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e pelas formulações de Storey e Allan, foram usados no decurso da 
disciplina de maneira frouxa/maleável. Essa postura não precisa ser 
necessariamente encarada como um sinal de falta de rigor; antes, ela 
parece conceber uma maleabilidade conceitual dos termos.

O axioma “teatro é texto”, contudo, não deixou de ser contestado 
pelo espírito teórico e inquiridor marcante da disciplina. Em seu 
decurso, a disciplina expôs seus alunos a outras formulações teóricas, 
como a de Bertolt Brecht e de Antonin Artaud, nas quais a encenação 
dos atores é bastante valorizada. Levantou-se, então, a questão de 
“teatro” poder ser a união do texto verbal com a representação. O 
questionamento se chocou com a visão logocêntrica aristotélica de 
texto, mostrando aos alunos não haver definição consensual. O que há 
são numerosas definições divergentes. Ao se ler um livro de Jean-Pierre 
Ryngaert, denominado Introdução à análise do teatro, pôde-se perceber 
que o campo da teoria do teatro é repleto de divergências. A que se 
deve, então, a falta de consenso, após tantos anos de discussão? Ela 
se deve em grande parte pelo caráter histórico dos termos teóricos, 
cujos sentidos estão sujeitos a reformulações ao longo da história das 
teorias. Segundo Ryngaert, em “O que é um texto de teatro”, 

Não se escapa à perspectiva histórica, as definições do texto 
de teatro se estabelecendo em contextos estéticos diferentes, 
em função de novas ideias que fazemos de sua prática. Aqui 
nos limitaremos a colocar alguns grandes eixos de reflexão 
que continuam a alimentar os debates, uma vez que, como 
foi dito, não daremos definição normativa do texto de teatro 
(RYNGAERT, 1995, p. 6).

Quando Ryngaert recusa o trabalho de definição normativa do 
texto de teatro (o que se iguala provisoriamente aqui à própria noção 
de “teatro”), percebe-se nele uma postura contrastante àquela de 
várias teorias de outrora, o que pode estranhar um aluno iniciante de 
literatura: afinal, a atividade teórica não envolveria uma busca tenaz 
pelas definições e pelas “essências” dos termos? Não é bem assim. 
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Ao hesitar ante essa busca pelas definições ou essências, Ryngaert 
parece reconhecer as limitações da reflexão teórica. Ele parece ver 
as limitações das teorias com pretensões universalistas. Sua postura 
responde à fragilidade da noção da imutabilidade dos termos, já não 
definíveis como se pensava em tempos de outrora. É sintomático ele 
usar a expressão “perspectiva histórica”, perspectiva que se opõe à 
noção de essência. 

HISTÓRIA VS. ESSÊNCIA

Tentativas de definições terminológicas remetendo a uma 
“essência” podem ser encontradas já na Poética: “[...] agora vamos 
falar da tragédia, dando da sua essência a definição que resulta de 
quanto precedentemente dissemos. É, pois, a tragédia imitação de 
uma acção de carácter elevado [...]” (ARISTÓTELES, 2010, p. 110). A 
definição de tragédia por Aristóteles é de caráter metafísico; metafísico 
no sentido de a tragédia supostamente guardar algo de essencial, eterno 
e imutável. É esse tipo de definição que alimentou teorias literárias por 
milênios. No século XIX e principalmente no século XX, no entanto, a 
metafísica é atacada por diversas correntes de pensamento, como os 
estudos linguísticos estruturalistas e os estudos culturais. Definições 
terminológicas passam a ser praticadas com maior cautela e hesitação, 
tendo em vista o que Ryngaert chama acima de “perspectiva histórica”. 
Em contraste com Aristóteles, é assim que Raymond Williams, um dos 
principais expoentes dos estudos culturais, reconhece a definição de 
tragédia: histórica, cultural e mutável. Segundo ele,

A experiência trágica [...] por causa de sua importância central, 
comumente atrai as crenças e as tensões fundamentais de 
um período, e a teoria trágica é interessante principalmente 
neste sentido: por meio dela compreendemos muitas vezes 
mais a fundo o contorno e a conformação de uma cultura 
específica. Se, todavia, pensamos nela como uma teoria sobre 
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um fato único e permanente em sua natureza, só podemos ter 
como resultado, ao final, conclusões metafísicas que estão 
implicadas em qualquer dessas premissas. Central entre elas 
é a que diz respeito a uma natureza humana permanente, 
universal, e essencialmente imutável (suposição que se 
alimenta de um tipo de cristianismo, estendendo-se então 
à antropologia “ritual” e à teoria geral da psicanálise). Dada 
esta configuração, a explicação da tragédia tem de ser feita, 
forçosamente, em termos dessa essência humana imutável ou 
de algumas de suas faculdades. Mas, se rejeitarmos a premissa 
(perseguindo um tipo diferente de cristianismo, uma diferente 
teoria psicológica e a evidência da antropologia comparada), 
o problema necessariamente se transforma. Tragédia passa a 
ser então não um tipo de acontecimento único e permanente, 
mas uma série de experiências, convenções e instituições. Não 
se trata de interpretá-las como uma referência a uma natureza 
humana permanente e imutável. Pelo contrário, as variações 
da experiência trágica é que devem ser interpretadas na sua 
relação com as convenções e as instituições em processo 
de transformação. O caráter universalista da maior parte das 
teorias sobre a tragédia localiza-se então no polo oposto de 
nosso necessário interesse (WILLIAMS, 2002, p. 70).

Ainda em contraste com a visão essencialista de Aristóteles 
sobre a tragédia, pode-se apontar um estudo de Gerd Bornheim. Esse 
escritor brasileiro escreve: 

Resumindo a nossa análise: a natureza híbrida do homem se 
debate entre aqueles dois polos aos quais nos referimos e que 
são os pressupostos últimos do trágico: o homem e o mundo 
dos valores que constitui o seu horizonte de vida. Ou melhor: 
o trágico reside no modo como a verdade (ou a mentira) do 
homem é desvelada. E o que vale para a tragédia grega vale 
também para o fenômeno trágico como tal. Queremos dizer 
que naqueles dois pressupostos se encontram os critérios que 
permitem avaliar o sentido da evolução do fenômeno trágico. 
Evidentemente, não se trata de essências permanentes, mas 
de realidades históricas. Na medida em que os dois polos 
mudam de natureza, se metamorfoseiam, é o próprio sentido 
do trágico que se transforma. Na medida em que os dois 
polos perdem sentido, o fenômeno trágico deixa de existir 
(BORNHEIN, 2007, p. 80).
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Como na citação de Williams, a citação acima de Bornheim 
apresenta a concepção de um caráter mutável na tragédia, uma “evolução”, 
rechaçando ao mesmo tempo a noção de “essências permanentes”. 

Percebeu-se, ao longo da disciplina, que definições/conceitos 
e termos estão sujeitos à evolução semântica. É de se considerar, 
porém, sua importância para o fazer teórico. Eric Bentley, num ensaio 
em que sustenta haver duas tradições na moderna dramaturgia – a 
“naturalista” e a “anti-naturalista” – identifica malefícios no uso dos 
termos literários; todavia, ele sublinha a sua utilidade àqueles que 
entendem suas limitações.

[...] O problema com os termos literários é que, à medida que 
se tornam importantes, tornam-se inúteis, e à medida que se 
tornam exatos, tornam-se inaplicáveis. Um termo literário é 
como uma criatura instável. Muda de cor quando é observado. 
[...] Um livro didático pode construir um edifício de verborragia 
que pouca relação terá com a experiência literária. Por outro 
lado, no entanto, tais termos podem ser muito úteis àqueles que 
conhecem suas limitações [...] (BENTLEY, 1991 [1946, p. 47).6

Problemas terminológicos não se restringiram, portanto, a apenas 
um ou dois momentos da disciplina Teoria do Teatro, mas a percorreram 
constantemente. Uma das lições talvez implícitas da disciplina é que 
não se pode estudar teoria sem estudar termos, conceitos, definições, 
por mais imperfeitos que eles sejam. Além do mais, percebeu-se que a 
problemática dos termos não reside necessariamente neles mesmos, 
mas no que as teorias podem fazer ao se apropriarem deles. O uso de 
termos por teorias não é imparcial e possui amiúde objetivos políticos 

6. “The trouble with literary terms isthat in proportion as they become impressive 
they become useless, in proportion as they become exact they become 
inapplicable. A literary term is a shifty creature. It changes color while you watch 
it [...] A textbook can constructo na edifice of verbiage that has little relation to 
literary experience. On the other hand, such terms are useful enough to those 
who know their limitations” (BENTLEY, 2010 [1946], p. 24). 
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e persuasivos. Seu uso causa a impressão de se ter conhecimento 
técnico sobre determinada matéria.  Muitas teorias se apropriam de 
termos específicos e os traduzem, certas vezes inconscientemente, 
segundo seus próprios interesses políticos. Essas traduções 
terminológicas podem levar a sérios equívocos, como visto no escrito 
“O Sistema Trágico Coercitivo de Aristóteles”, de Augusto Boal. Esse 
escrito segue, em determinado momento, uma tradução equivocada 
do termo aristotélico hamartía, entendendo-o como “única impureza 
que existe no personagem” (BOAL, 1991, p. 49). Tal impureza seria 
exemplarmente castigada no decorrer da tragédia – no caso de Édipo, 
seria a vontade irrefreável de poder –, exercendo o efeito catártico 
na plateia, objetivo máximo da tragédia, segundo Boal (1991). Esse 
efeito catártico teria, segundo o autor, a função de manter o status quo 
social por meio do efeito estético de terror causado no espectador, que 
guardaria um sentimento de empatia ante a personagem castigada. 
Entretanto, a tradução do termo hamartía seguida por Boal a relaciona 
ao éthos, isto é, ao caráter da personagem, tendo o termo hamartía 
sido traduzido como “impureza da personagem”. 

A tradução desse termo entra em choque com outra tradução, 
mais metodicamente elaborada, por Filomena Hirata, em seu texto “A 
hamartía aristotélica e a tragédia grega”. Hirata (2008) relaciona o termo 
grego não ao éthos, como faz Boal, mas ao mýthos. A hamartía seria 
então parte da estrutura da obra, parte do processo de organização 
do material. Conforme Hirata, a visão de tragédia para Aristóteles é 
inexorável. “Tudo seria uma peça bem unida: essa unidade residindo 
na textura, na coerência e não necessariamente em uma pessoa ou no 
solitário herói trágico (...)” (HIRATA, 2008, p. 83). Assim, as conclusões 
teóricas de Boal (1991) acerca do papel coercitivo da tragédia são 
colocadas facilmente em xeque, já que para Aristóteles, argumenta 
Hirata, a tragédia objetiva mais a organização do material (mýthos) do 
que o efeito estético da catarse.  
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Vê-se com o exemplo acima que uma teoria pode se tornar falaz 
a partir do uso de uma tradução errônea de determinado termo. Esse 
foi outro aspecto observado no decurso da disciplina. Por essa razão é 
que, ao se estudar a Poética, utilizou-se a terminologia original para se 
evitar leituras de segunda mão quanto aos elementos constitutivos da 
tragédia. Esses elementos são mýthos, éthos, diánoia, léxis, melopeia 
e ópsis. A utilização da terminologia grega na disciplina sublinha 
prudentemente a historicidade desses termos, nem sempre traduzíveis 
ou devidamente traduzidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tentou-se evidenciar com este trabalho que estudar teoria do 
teatro é enfrentar termos, ora considerados universais/”essenciais” por 
certos autores como Aristóteles, ora considerados mutáveis/históricos 
para outros autores, como Raymond Williams. O estudo teórico 
implica as problemáticas de se lidar com termos, mas os termos são 
indispensáveis às teorias e não devem ser desconsiderados, haja vista 
sua importância para os estudos de literatura.

Essa lição não se encerra no âmbito da teoria do teatro, mas 
se liga também à teoria literária de um modo geral. Como Rosenfeld 
(1985) aponta, há imperfeição na teorização sobre os gêneros literários, 
mas ainda assim ela é legítima e pertinente, pois não deixa de ser útil. 

Por mais que a teoria dos três gêneros, categorias ou 
arquiformas literárias tenha sido combatida, ela se mantém 
[...] inabalada. Evidentemente ela é, até certo ponto, artificial 
como toda a conceituação científica. Estabelece um esquema 
que a realidade literária multiforme, na sua grande variedade 
histórica, nem sempre corresponde [...] Ainda assim o uso 
da classificação de obras literárias por gênero parece ser 
indispensável, simplesmente pela necessidade de toda ciência 
de introduzir certa ordem na multiplicidade dos fenômenos. 
(ROSENFELD, 1985, p. 16).
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Resumo:
Parece haver uma interrogação balizar que inquieta aqueles que se dedicam 
aos estudos literários: como dar conta das noções de referência, de real e 
de verdade no interior da ficção? A se apreender o mundo ficcional como 
um mundo, é incontornável dele se aproximar considerando que há ali um 
jogo, cuja regra é ditada pelo motivo do possível que torna toda referência no/
do mundo ficcional verdadeira e real ─ mesmo que o objeto sobre o qual se 
debruça a ficção inexista em seu exterior. Assim, é proposta desse capítulo 
pensar as noções de referência, de real e de verdade a partir de um motivo 
nuclear ─ pedra-de-toque desse capítulo: o “como se”, de R.Barthes a P. 
Ricoeur e J.Rancière, passando por G. Genette, U. Eco e W.Iser, entre outros.

Palavras-chave: 
Ficção; Referência; Real; Verdade.
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INTRODUÇÃO 

Em exergo

Nesta coletânea, que intitulo Livro de leituras [...], não tenho 
pretensão alguma de citar obras e autores para deles fazer 
a crítica/a análise [...] mas, antes, de apontar para o que o 
fato literário tem de nebuloso, de fugidio, de incompreensível 
sob seus ares tranquilizadores de fenômeno classificado 
(ROBERT, 1977, p.5).

Proponho que a passagem de Livro de leituras sirva como 
moldura de uma reflexão que se dedicará a enunciar algumas hipóteses 
sobre uma interrogação balizar que, aberta ou veladamente, assombra 
todos aqueles que se dedicam aos estudos literários: como dar conta 
das noções de referência, de real e de verdade no interior mesmo 
da ficção? Nesse sentido, e antes de tudo, parece-me incontornável 
que se apreenda o que Marthe Robert chama de “fato literário” sob a 
perspectiva de uma abertura, pois que ele é matizado pela fugacidade, 
pela imprecisão, e por um jogo entre dizível e indizível, entre legibilidade 
e ilegibilidade. O que equivale a dizer que o texto literário não deveria 
ser compreendido como uma identidade ─ ou ligado a uma identidade 
─ e, por conseguinte, como uma unidade, definida e configurada de 
modo único e totalizante. Pelo contrário, e a passagem em exergo é 
paradigmática a esse respeito, o texto literário é variável, móvel, aberto 
para uma prática criativa e para uma leitura em ato. O que então se 
impõe é um texto literário possível ─ e veremos mais adiante que o 
possível será assumido como marca própria ao literário ─ que interpela 
possibilidades de leitura. 

Esboçam-se assim certos protocolos, protocolos de leitura 
que devem ser considerados em toda aproximação hermenêutica de 
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textos inscritos no mundo da ficção. Antes de tudo, e como bem afirma 
Maria Augusta Babo, o livro ─ aqui, o livro que enuncia ficções ─ só tem 
razão de ser se convidar à sua leitura. Em seu A escrita do livro, Maria 
Augusta Babo chama a atenção para a relação inextricável que se 
estabelece entre livro e escrita. E, notadamente, entre escrita e leitura. 
Embora pareça um truísmo, não é possível considerar a escrita (e o 
texto) sem o livro, o que significa dizer que a escrita/o livro não existe 
sem a leitura. Em outras palavras, a relação é aquela de um devir, devir-
livro inextricável do devir-leitor. 

Como recusar tal observação? É relevante, pois, entender a 
escrita, que aqui será da ordem do literário, em sua relação quase que 
física com aquela figura que toma entre as mãos o livro, que o folheia, 
que o percorre a seu ritmo, que passará a se deixar por ele habitar, 
inquietar, tranquilizar, e assim por diante. Muitos teóricos da leitura, 
e do texto, apontam para as diversas entradas que se oferecem ao 
leitor, entradas que não podem se declarar ─ e ser declaradas ─ como 
“principal”. Entradas que dependem do lugar em que se loca o leitor, 
e, sobretudo, da natureza de leitura que se efetuará. Ou, ainda, de 
sua relação com certo contexto ─ pois que toda escrita “circula”, pois 
que é “infinitamente recontextualizável e recontextualizada”, segundo 
os termos de Maria Augusta Babo (1993, p.123).

DIÁLOGO(S) PRUDENTE(S) EM CENA

A partir do que foi acima observado, posso, então, propor como 
hipótese norteadora aquela de que o objeto literário se configura em 
diálogo com o imaginário que, de um lado, é aquele configurado pelo 
próprio texto, e, de outro, aquele do leitor e de seu repertório, que 
mobilizarão e movimentarão o imaginário ficcional. Importa ainda 
assinalar que o imaginário não tem modelo e, sobretudo, não se 
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constitui como uma sua imitação fiel. Entretanto, há de se considerar, e 
eis algo bastante relevante, que no interior mesmo dessa pluralidade de 
interpretações que se anunciam, é o texto quem indicará os caminhos 
a seguir. Para tanto, impõe-se percorrer aqui algumas propostas, 
bastante úteis, aliás, de Umberto Eco, em texto incontornável para os 
estudos literários: Seis passeios pelos bosques da ficção.

Antes de tudo, esclareça-se a metáfora empregada logo à 
entrada, no título da obra. Embora diga respeito ao texto narrativo, a 
imagem pode abarcar o poiético como um todo, no sentido em que 
ela aponta para a colaboração entre leitor e texto literário ─ o leitor é, 
segundo Eco, “ingrediente fundamental” (1994, p.7), ele faz parte do 
processo mesmo do mythos, sem ele não há mythos... A ele cumpre, 
por conseguinte, preencher os espaços deixados em branco, em 
suspense, espaços lacunares disseminados ao longo desse mesmo 
mythos, optando por essa ou por aquela direção. Donde a liberdade 
hermenêutica, para não se dizer pluralidade, que se insinua junto às 
textualidades. Convém, contudo, assinalar que essas liberdade e 
pluralidade que permitem escolhas diversificadas e sempre possíveis 
inscrevem-se no próprio texto, são por ele e somente por ele orientadas 
─ o que evita um dos maiores perigos a espreitar o exegeta literário, 
aquele da superinterpretação7. Para poder proceder a escolhas 
razoáveis, “algumas mais razoáveis que outras”, como diz Umberto 
Eco (1994, p.14), escolhas que são ditadas por “critérios que limitam a 
interpretação” (ECO, 1993, p.42), devem acima de tudo aceitar regras 
estabelecidas pelo jogo do ficcional. A primeira e mais importante: a 
“suspensão da descrença” (ECO, 1994, p.84), isto é, a aceitação de 
que se lê uma história imaginária e de que, por isso mesmo, a “obra de 
ficção nos encerra nas fronteiras de seu mundo, e, de uma forma ou 

7. Leia-se, com proveito, ainda uma vez, as contribuições de Umberto Eco em 
Interpretação e Sobreinterpretação (COLLINI, 1993). 



54

a literatura na teoria e na prática 

s u m á r i o

outra, nos faz levá-la a sério” (ECO, 2014, p.84). Mesmo que a estranheza 
tome o lugar daquilo que era desejado ou esperado. Mesmo que o que 
se lê rompa então com as expectativas e, nesse sentido, movimente-se 
em um universo de referências inesperadas ─ ou de referências prévias 
que foram suspensas. Referências inesperadas que, em grande parte, 
foram refratadas, fragmentadas, reconfiguradas pelo texto literário ─ a 
se lembrar que, segundo Marthe Robert, o “fato literário” é nebuloso... 

Ainda mais porque é relevante considerar, mesmo que isso 
pareça óbvio, que o material mesmo do texto literário é a linguagem 
e que essa linguagem “é um mentir” (QUIGNARD, 2002, p.49) ou, 
ainda, que a melhor maneira de dizer a verdade é se movimentar no 
interior da mentira, como dirá o literato francês Louis-René des Forêts. 
Mentira, dissimulação, simulacro, phantasmagoria... fictio, em suma, 
todos termos de um mesmo registro, o poiético.  Ou, ainda, segundo 
os termos de Umberto Eco, “fantasmas da verdade” (ECO, 1994, p.94) 
ou, se quisermos jogar com a expressão, glosando-a, “fantasmas 
de verdade”. Nesse sentido, o leitor deve aceitar as “afirmações 
ficcionais” como “verdadeiras dentro da estrutura do mundo possível 
de determinada história” (ECO, 1994, p. 94), tanto mais porque se deve 
igualmente considerar que há alguma relação entre real e ficcional, em 
um jogo de verossimilhança no interior mesmo da inverossimilhança, 
em um jogo entre verdade e mentira. A esse respeito, vale lembrar, 
Eco observa ainda que esse pacto é aceito por uma figura de leitor 
nomeada “leitor-modelo”, aquele que, no tempo da leitura, não traz para 
o mundo ficcional informações equivocadas sobre o mundo real (ECO, 
1994, p.99) ─ contrariamente ao que faz o denominado leitor empírico, 
que usa do “texto como veículo para suas próprias paixões, as quais 
podem vir de fora do texto ou ser suscitadas por acaso pelo texto” 
(ECO, 2013, p.41); o leitor-modelo, diferentemente do leitor-empírico, 
aceita que o que lê não corresponda ao que sucede no mundo real. 
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Cabe, pois, ao leitor escolher se compactuará com essa re-
invenção de mundo. Pode-se assim dizer que, para que a ficção se 
torne possível e seja concebida como real e verdadeira, é preciso 
que o leitor se instale no interior do mundo ficcional e aceite as 
regras do jogo proposto pela ficção, isto é, de que ela trabalha com 
referências e verdades. 

MUNDO(S) RECONFIGURADO(S)

É no modo imaginário que reencontramos o real e pela ficção 
que nos aproximamos da verdade que é um pacto com a ilusão 
(DES FORÊTS, 2003, p.33). 

O leitor assim configurado pelo texto ─ segundo Eco, o “texto 
é um mecanismo concebido a fim de produzir seu leitor-modelo, 
leitor capaz de produzir conjecturas sobre ele” (ECO, 1993, p.84) ─ 

aceita, pois, que o fato literário é um ato de fingir; ou, se se preferir, 
uma encenação. Assim o pensa Umberto Eco e, igualmente, o teórico 
alemão Wolfgang Iser. Para esse último, essa encenação inscreve-se 
no que ele chama “como se”: 

O texto ficcional contém muitos fragmentos identificáveis 
da realidade, que, através da seleção, são retirados tanto 
do contexto sociocultural, quanto da literatura prévia ao 
texto. Assim retorna ao texto ficcional uma realidade de todo 
reconhecível, posta entretanto agora sob o signo do fingimento. 
Por conseguinte, este mundo é posto entre parênteses, 
para que se entenda que o mundo representado não é o 
mundo dado, mas que deve ser apenas entendido como se 
o fosse. Assim se revela uma consequência importante do 
desnudamento da ficção. Pelo reconhecimento do fingir, todo 
o mundo organizado no texto literário se transforma em um 
como se. (ISER, 2002, p.973).
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A passagem de Iser (2002) merece atenção detida. Ela elabora 
a hipótese de uma presença identificável do real tal como poderia 
ser apreendido pelo leitor, quaisquer que sejam sua natureza e sua 
competência. Entretanto, o que de mais relevante aí se enuncia, 
graças a um semantismo que põe em cena a fictio, é ainda uma vez 
a confirmação de que a ficção suspende toda referência absoluta 
à realidade. Se referência há, ela se dá no registro mesmo dessa 
suspensão, que inscreve o “fingimento”, o “fingir”, o “fictício” na re-
presentação, no possível ou, ainda, se se preferir, no virtual, no sentido 
em que existe por intermitência. Pois que, ainda nos termos de Iser 
(2002), em outra passagem esclarecedora, “o mundo representado no 
texto não designa um mundo existente [...]”, tanto mais porque com 
“o como se o mundo representado há de se tomar como se fosse um 
mundo” (ISER, 2002, p.977).

O filósofo francês Paul Ricoeur, em seu incontornável Temps 
et récit ─ no volume que aqui me interessa, o volume I ─ ratifica 
essa perspectiva e a ela propõe desdobramentos que interessam 
sobremaneira aos estudos literários. Como definir esse mundo 
encenado pelo texto literário? A começar por compreendê-lo 
como “mundo da obra” ─ e, mesmo, faça-se a hipótese, mundo 
em obra, no sentido do verbo obrar ─, “mundo fictício do texto”, 
trabalhado, movimentado por atos de linguagem. O que significa 
dizer que as obras de ficção carregam em si uma re-significação, 
re-figuração de mundo. 

Re-figuração: vale lembrar que o termo carrega outro, relevante 
para o registro da ficção, aquele de figura. Figura, cuja presença deveria 
ser obrigatória no léxico daqueles que se dedicam à compreensão 
do fato literário. A se seguir as balizas enunciadas pelo incontornável 
capítulo “De Terêncio a Quintiliano”, do texto intitulado Figura, de Erich 
Auerbach, pode-se dizer que figura está inscrita em um movimento 
entre des-figuração e con-figuração e, mesmo, trans-figuração ─ que 
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sejam permitidos todos esses hífens forçados. Figura não é, nem 
signo, nem forma, mas sua latência e sua potência. Que se move ao 
lado de imago, de phantasma, de miratio... de fictio. Ela trabalha, por 
isso mesmo, em regime dialético, pois que se inscreve entre o concreto 
e o abstrato, entre o material e o conceitual, entre o ser e o parecer, 
entre a realidade e a representação, entre a verdade e a ilusão. Se se 
quiser, sua possibilidade, sua virtualidade. Figura como dinâmica da 
expressão ─ Paul Ricoeur, a esse respeito, observa que as ficções são 
instâncias de inovação semântica que permitem o advento de um outro 
mundo, com todos os atributos de mundo e que rearticula de modo 
dinâmico versões da verdade e do real que podem ser concordantes 
e/ou incompatíveis com a ideia que o leitor se faz de verdade e de 
real. Ainda segundo Ricoeur, graças a esse devir-ficção do mundo, ou, 
simplesmente dito, graças à literatura, a vida pode se tornar ato, ação, 
experiência. A vida não é vida senão quando posta em intriga ─ a noção 
proposta por Ricoeur, em “A intriga e a narrativa histórica”, capítulo de 
Temps et récit I, é aquela da mise en intrigue, que corresponde ao que 
ele chama de mimesis II, isto é, a configuração poética do mundo, 
que equivale à configuração do mundo ficcional; ali, a mimese inventa 
quase-coisas. A mimesis II é, pois, segundo Ricoeur, a expressão do ato 
poiético propriamente dito, o processo de composição ou construção 
de intriga. Por isso mesmo, e como seu resultado, a ficção é uma 
proposta de mundo cuja finalidade está em retornar à própria vida ─ 
nos termos nocionais de Ricoeur, trata-se agora da mimesis III, e que, 
uma vez mais, considera a instância leitoral. De certa maneira, o que 
se insinua aqui é a hipótese de que não é a literatura que imita a vida, 
mas a vida que imita a literatura ─ eis aí uma possibilidade que pode 
efetivamente ser assombrosa, no sentido de mirabilia, de ad-miratio, 
termos que igualmente integram o espectro semântico de figura. Diga-
se, ainda, que a ficção trabalha no registro da miragem, uma vez que o 
poiético inventa ilusões. Devir-mundo fictício, pois, “reino do como se 
[...], reino da ficção” (RICOEUR, 1983, p.125). Não seria então demais 
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afirmar que o fato literário abre para uma fantasmagorização do mundo 
e de seus habitantes. O que se põe por isso mesmo em obra é aquela 
fusão entre real e invenção poiética, entre visão poiética e representação 
do real/da realidade. Entre desfiguração, refiguração, transfiguração e, 
mesmo, entre fabulação e refabulação, o literário pode pleitear novas 
realidades, novas referências. Não se trata, entenda-se, de dar conta 
do real mas, antes, de recompô-lo. Graças a essa recomposição ─ e 
convida-se o leitor a refletir sobre o termo “recomposição” (re-com-
posição, com todos os hífens forçados que auxiliam a dar conta de seu 
alcance) ─, pode-se (a) tudo inventar, inventando-se por conseguinte 
novas verdades. Essas novas verdades são oblíquas ─ assim o dirá, por 
exemplo, o poeta Manoel de Barros ─, donde a ubiquidade do mundo 
inventado. Wolfang Iser pode uma vez mais vir em auxílio, quando 
define o fictício como uma “forma de passagem que se move entre o 
real e o imaginário”, como “processos de comutação” ─ o fictício seria, 
assim, o que está no entre, o que está em devir. Que enfim se realiza 
no imaginário, dimensão afinal última do texto, Leia-se com proveito 
a definição de Iser sobre tal noção:  “Ora é um transbordar, ora um 
mundo de imagens, ora a capacidade de concretizar o que é ausente 
mediante um panorama de ideias. (ISER, 2006, p.209)”.

MUNDOS (COM)POSSÍVEIS

A noção mesma de real tem componentes imaginários. 
(MORIN, 1981, pp.78-79).

O fictício e a imaginação em obra na invenção poiética abrem 
uma fissura no real, atravessam-no, ali instalando o reino da ficção 
─ termos de Paul Ricoeur, lembre-se ─, o reino do como se. Por isso 
mesmo, os acontecimentos encenados nesse reino relacionam-se com 
um real, com uma referência e uma verdade que lhe são próprias. Não 
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há, pois, porque insistir em apreender o mundo poieticamente instituído 
como uma cópia, ou cópia estática. Aliás, Aristóteles não enunciou 
a atividade poética como uma cópia, muito menos como uma cópia 
estática ─ ‘A função do poeta é dizer, não o que realmente aconteceu, 
mas o que poderia acontecer na ordem do verossímil e do necessário’ 
(ARISTÓTELES, 1991, p.28/1451a36). O que está efetivamente em jogo 
é, pois, o possível. O mundo da ficção seria, nesse sentido, um mundo 
possível. O teórico romeno Thomas Pavel é aqui bastante útil para que 
se compreenda o que é esse mundo possível e como ele movimenta 
a noção de referência e, lateralmente, de real e de verdade. Leia-se a 
passagem emprestada de L’univers de la fiction: 

A referência funciona nos mundos ficcionais enquanto 
permanecerem  compossíveis ao mundo real [...] A literatura 
mistura sem cessar o mundo real e o mundo possível: ela se 
interessa aos personagens e aos acontecimentos reais, e a 
personagem ficcional é um indivíduo que teria podido existir 
em um outro estado de coisas [...] Os textos de ficção utilizam, 
pois, os mesmos mecanismos referenciais que os empregos 
não ficcionais da linguagem, para referir mundos ficcionais 
tidos como mundos possíveis. Os leitores são colocados no 
interior do mundo da ficção e, durante o jogo, aceitam esse 
mundo como verdadeiro [...] até que haja alguma suspensão 
da incredulidade (PAVEL, 1988, p.63).

Dito de outro modo, um mundo possível ─ mundo ficcional 
inscrito no possível, repita-se ─ dá-se segundo modos pelos quais o 
mundo poderia ser globalmente, e o condicional é aqui relevante. Isso 
leva à afirmação de que os mundos possíveis poderiam ser tão reais 
quanto aquele em que vivem os leitores. E, nesse sentido, igualmente 
verdadeiros, pois a verdade ficcional é uma verdade modal, possível, 
assim como a referência é possível na ficção. Como então negar que 
os possíveis tornam-se objetos que existem objetivamente?  Como diz 
Thomas Pavel, “a ficção nos instala alhures, no seio dos mundos por 
ela evocados” (PAVEL, 2006). Eis porque fadas, vampiros, mutantes, 
gigantes, Dom Quixote, Capitu, Raskolnikov, Julien Sorel, Catherine 
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Harrington, Headcliff, Sherlock Holmes, Ursula Iguarán, e tantas outras 
entidades ficcionais existem. É afinal como diz Umberto Eco: a literatura 
é uma “máquina para produzir mundos possíveis” (ECO, 2008, p.145).

PARA CONCLUIR, COM MANOEL DE BARROS...

O arranha-céu sobe no ar puro lavado pela chuva 
E desce refletido na poça de lama do pátio. 
Entre a realidade e a imagem, no chão seco que as separa. 
Quatro pombas passeiam. (BANDEIRA, 2001, p.146).

Manuel Bandeira, que nos serve de epígrafe para essa 
conclusão, compreendeu que entre a “realidade” e a “imagem” 
pode se instituir todo um mundo, poiético, com suas entidades, suas 
espacialidades e suas temporalidades. Na mesma linhagem, um 
outro Manoel, Manoel de Barros compõe sua obra poética a partir da 
convicção daquele como se de que se falou nas páginas acima. Para 
o poeta mato-grossense, o como se manobra, manipula, movimenta 
─ no sentido de motus, isto é, a um tempo motivo e movimento ─ 
o real, o fictício e o imaginário. Em Memórias inventadas, lê-se a 
seguinte proposição poética, que emoldura todo o volume e que 
serve de epígrafe para toda a obra de Manoel de Barros: “Tudo o 
que não invento é falso” (os itálicos são meus), em uma inversão que 
parece ratificar aquelas propostas que afirmariam que não é o mundo 
que inventa a literatura mas, antes, é a literatura que inventa o mundo. 
Nesse sentido, em Memórias inventadas, o mundo inventado é aquele 
de um lugar preciso, a infância, lugar originário precisamente da/de 
invenção, pois que (re)configura os elementos de um mundo que 
aparece a posteriori, graças à escritura. Vale, aliás, lembrar que Paul 
Ricoeur enunciava essa propriedade da linguagem como mediação, 
como meio, “no qual e pelo qual o sujeito se põe e o mundo se 
mostra” (RICOEUR, 1969, p.252). A poética manuelina institui-se 
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justamente aí, nesse intermédio em que os signos adquirem aspectos 
transmudados; em que se reinventa as coisas e sua natureza 
concebendo para elas novas referências, nova verdade e, por isso 
mesmo, nova realidade. Leia-se, então, a fim de ratificar esse mundo 
configurado pelo como se, “Uma didática da invenção”:

Desinventar objetos. O pente, por exemplo. Dar ao pente 
funções de não pentear. Até que ele fique à disposição de ser 
uma begônia. Ou uma gravanha. Usar algumas palavras que 
ainda não tenham idioma. (BARROS, 1993, p.11).

Há de se apreender o título, “Uma didática da invenção”, 
segundo o viés da reinvenção poética, aquela que rompe, não apenas 
com o canônico mas, sobretudo ─ e é isso que interessa à reflexão 
que aqui se propôs ─, com a referência e com aquela cópia estática 
do real. Em Manoel de Barros, o procedimento é aquele de uma des-
invenção do ato poético que se descola da referência por demais 
desgastada, oferecendo como resultado dimensões diversas do real e 
da verdade. E tudo graças a palavras renovadas que escapam da tão 
nefanda gramaticalização da língua ─ diferentes daquelas “palavras já 
muito usadas, como velhas prostitutas, decaídas”, mortas “por clichê” 
(BARROS, 2010, p.137) ─ e da linguagem. Trata-se, enfim, de desfazer-
se dos clichês, desfazer-se do instituído. E inaugurar um novo mundo 
da ficção, onde tudo é verdadeiro e real. Mundo da ficção que pode 
ser aquele da “despalavra”.

É ainda como diz Manoel de Barros, dessa feita em “Desobjeto” 
─ e com ele convida-se o leitor a prosseguir, abrindo-a, essa reflexão 
sobre a natureza do mundo da ficção.

O menino que era esquerdo viu no meio do quintal um pente. O 
pente estava próximo de não ser mais um pente. Estaria mais 
perto de ser uma folha dentada. Dentada um tanto que já se 
havia incluído no chão que nem uma pedra um caramujo um 
sapo. Era alguma coisa nova o pente. O chão teria comido logo 
um pouco de seus dentes. Camadas de areia e formigas roeram 
seu organismo. Se é que um pente tem organismo.
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O fato é que o pente estava sem costela. Não se poderia mais 
dizer se aquela coisa fora um pente ou um leque. As cores a 
chifre de que fora feito o pente deram lugar a um esverdeado 
musgo. Acho que os bichos do lugar mijavam muito naquele 
desobjeto. O fato é que o pente perdera sua personalidade. 
Estava encostado às raízes de uma árvore e não servia mais 
nem pra pentear macaco. O menino que era esquerdo e tinha 
cacoete pra poeta, justamente ele enxergara o pente naquele 
estado terminal. E o menino deu pra imaginar que o pente, 
naquele estado, já estaria incorporado à natureza como um rio, 
um osso, um lagarto. Eu acho que as árvores colaboravam na 
solidão daquele pente. (BARROS, 2008, p.27).
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Resumo:
Este artigo analisa a autoria a partir da perspectiva do adulto que escreve 
e da criança que lê. Para isso, fez-se um breve percurso histórico a fim de 
se compreender a infância enquanto construção social, observando-se as 
multiplicidades de infâncias existentes e, posteriormente, investigando os 
motivos que levam determinado texto a ser denominado “infantil”. Foram 
analisadas peculiaridades desses textos, tomando como corpus o romance 
Coração de mosaico, publicado em 2017, de Marília Lovatel, e os contos 
Antônio da Cachorrinha e o desencantamento das princesas, 2018, de Efigênia 
Alves, e O monstro monstruoso da caverna cavernosa, 2004, de Rosana Rios. 

Palavras-chave: 
Autoria; Literatura infantil; Linguagem; Contexto. 
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INTRODUÇÃO

Diante da heterogeneidade do público com o qual o profissional 
docente lida em sua rotina e sendo seu o papel de seduzi-lo para o 
desenvolvimento de práticas leitoras, faz-se necessário que este 
conheça alguns aspectos que perpassam o seu principal objeto de 
trabalho destinado a essa finalidade: o livro. 

Desse modo, é necessário que o professor compreenda 
questões mais teóricas a respeito, por exemplo, da autoria dos textos 
que ele lê com os alunos, não no âmbito biográfico, como ocorre 
ainda em práticas escolares associadas à imagem criadora cuja 
propriedade do texto é objeto de controvérsias nos estudos literários. 
Refere-se ao sujeito adulto advindo de um contexto localizado e 
impregnado de ideologias, na escolha deste autor por determinados 
recursos, como linguagem, imagem, temas e outros critérios 
constitutivos do processo de criação dos livros que compõem o 
arcabouço da chamada literatura infantil.

Estas ponderações iniciais justificam a relevância do presente 
trabalho, visando suscitar outras possibilidades de reflexão sobre os 
estudos teóricos voltados para o gênero em tela, longe, naturalmente, 
de pretender esgotar tais discussões. Sendo o foco deste estudo a 
autoria daquele que escreve literatura infantil, parte-se da hipótese 
de que há uma escrita infantil. Mas, afinal, existe uma escrita que se 
diferencie das demais para receber esta adjetivação? Se sim, o que 
marca essa diferença? Gregorin Filho (2010) diz que tal diferença 
é marcada pela manifestação textual na qual o leitor aproxima-se 
das personagens, do tempo, do espaço e de outros elementos que 
compõem a tessitura textual.

Este estudo tem como objetivo analisar a autoria pensando nos 
dois polos: o adulto que escreve e a criança que lê. Para isso, será feito 
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um breve percurso histórico para compreender a infância enquanto 
construção social. Assim, será possível observar as multiplicidades de 
infâncias existentes e, posteriormente, investigar os motivos que levam 
determinado texto a ser denominado “infantil”. 

Em seguida, serão analisados aspectos como as peculiaridades 
da linguagem dos textos que são destinados a este público, tomando 
como corpus o romance Coração de mosaico, de Marília Lovatel, e os 
contos Antônio da Cachorrinha e o desencantamento das princesas, 
de Efigênia Alves, e O monstro monstruoso da caverna cavernosa, de 
Rosana Rios.  

Considera-se haver uma espécie de acordo estabelecido entre 
enunciador e enunciatário por meio de recursos linguísticos e visuais 
(jogo de cores e imagens) usados para que o texto se assemelhe ao 
universo infantil e, assim, conferir o status de literatura infantil para que 
possa apresentar-se como um gênero diferenciado. Sobre os textos 
visual e verbal, Gregorin Filho (2010, p. 9), consente que “[...] o texto 
‘infantil’ pressupõe um leitor competente, intersemioticamente, isto é, 
um leitor que saiba ler e relacionar as temáticas concretizadas nesses 
dois tipos de texto”.

Estas considerações atestam a importância do uso do texto 
literário no processo de desenvolvimento cognitivo da criança, 
já que ele incita uma interpretação desses vários recursos nele 
apresentados. Tais recursos têm o intuito de aproximar-se o máximo 
possível do mundo pueril. 

A escolha do autor pelo seu público configura-se como um 
ponto-chave para motivar a produção do texto literário: ele escolhe 
o seu público leitor, no caso, o infantil, e, a partir daí, seleciona a 
manifestação textual adequada para uma criança. Essa questão 
atravessa, naturalmente, o objetivo de agradar também ao interesse 
do público adulto, afinal, é este o principal elo entre o livro e a criança. 
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Assim, o texto infantil seria produto daquilo que toda uma estrutura 
social define: pais e demais responsáveis pela formação da criança, 
especialmente professores. 

A CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE INFÂNCIA

A própria noção de infantil foi um construto histórico e social, 
conforme mostra o estudo do francês Philippe Ariès (1981), cujo 
trabalho é considerado pela crítica pioneiro na análise da concepção 
da infância, e faz uma abordagem sobre este assunto defendendo 
que o surgimento da noção de infância somente teve início no período 
compreendido entre o final do século XVII e início do século XVIII. O 
historiador lembra o conceito que se tinha de infância antes e após o 
referido período, sendo, portanto, este período um divisor de águas na 
mudança de intepretação dessa idade.

Na Europa, durante a Idade Média, predominou o sistema de 
linhagens, centralizado nas relações de parentesco e empregado 
quando se tinha como meta a manutenção da propriedade e a 
transmissão da herança. Logo, supõe-se o domínio de uma pequena 
camada socialmente privilegiada, que amplia seu poder pela expansão 
dos vínculos familiares. 

Para tanto, o casamento era visto como uma forma de efetivação 
dos interesses, consequentemente, as crianças eram negligenciadas e 
excluídas das tomadas de decisão. Estas, neste período, eram tratadas 
sem distinção dos adultos, logo, a literatura produzida também não 
fazia diferença entre estas idades. A ascensão da burguesia contribuiu 
para o despertar de um interesse especial pela criança. Esta, a partir 
de então, passou a ser trazida ao centro das considerações.
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Nesse período também a ciência passou a voltar-se para a 
análise da infância, tornando essa categoria alvo de pesquisas. Por 
meio de contribuições da filosofia da educação, de Jean-Jacques 
Rousseau, da psiquiatria, através da recém-surgida psicanálise, com 
Freud, e das descobertas da psicologia do desenvolvimento, com 
Vigotski, o interesse pelos estudos acerca da infância teve ascensão.   

O conceito de infância evoluiu com as novas projeções 
intelectuais, passando a ser também um objeto ativo de socialização e 
tendo suas características representadas em diferentes perspectivas. 
A partir disso, nota-se um olhar voltado para esta fase da vida humana 
no sentido de cultivar a valorização do infante com suas peculiaridades. 

Essas mudanças, na visão de Ariès (1981), ocorrem em razão 
das alterações que a sociedade veio enfrentando ao longo dos tempos, 
e a criança sofre as consequências sendo marginalizada social e 
culturalmente. Tudo isso acarreta o que Neil Postman (2005) chama 
de “desaparecimento da infância”, ou seja, em razão dos conflitos 
gerados pelas mudanças sociais, a concepção de infância vem 
perdendo seu sentido para a mídia, a erotização precoce e o aumento 
da participação infanto-juvenil em criminalidade, para citar os sinais 
comprobatórios mais perceptíveis. 

Os fatos supracitados contribuíram para que fosse construída 
uma imagem da criança como um ser muito dependente do adulto, 
logo, sem autonomia. Consequentemente, o infante é sempre obrigado 
a seguir as normas e, como ainda é um ser em processo de formação, 
cabe a ele obedecer aos ditames prescritos pela instituição familiar. 
Para Del Priore (1992), os adultos são verdadeiras instituições, pois 
historicamente as crianças foram vítimas da escola, da Igreja, do 
próprio sistema econômico, enfim, de entidades regidas por categorias 
hegemônicas que as aprisionavam.
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Todos esses tratos direcionados à criança variaram bastante 
conforme o contexto econômico do qual fazia parte cada uma e essa 
situação ainda é realidade nas sociedades modernas. Tendo em vista as 
disparidades econômica, social e cultural nas quais vivem as crianças 
e que todas essas desigualdades contribuem para a construção de 
diferentes conceitos de infância, conclui-se que o termo não pode 
ser singularizado, o que resulta na dificuldade do professor em fazer 
seleção de livros, tendo em vista o fato de lidar com uma pluralidade 
de infâncias. Fica evidente, assim, que o professor necessita de uma 
boa formação que o assegure a realização do seu trabalho diante de 
um público tão heterogêneo. 

AUTORIA: ANÁLISE DA CATEGORIA A 
PARTIR DO CORPUS SELECIONADO

Conforme já discutido, após a evolução da pedagogia por 
volta do século XVIII, os livros de literatura infantil passaram a ter 
finalidades moralizantes para moldar a educação das crianças e 
atender as exigências provocadas pelas novas configurações da 
escola e do modelo de família. 

A produção literária contemporânea, entretanto, revela não 
haver mais preocupação voltada para tais questões. Os autores destes 
textos produzidos hoje, pelo menos do corpus em estudo, apontam 
para nuances variadas que destoam de quaisquer finalidades de 
cunho moral, mas, naturalmente, deixam entrever em seus textos suas 
percepções acerca do seu contexto. 

Autor e público estão imbricados em uma relação mútua, uma 
vez que aquele escreve buscando atender o gosto deste, que, por 
sua vez, espera identificar-se com a produção daquele e ter suas 
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expectativas atendidas. É, portanto, uma relação de parceria. Desse 
modo, indaga-se: pode-se dizer que em obras nas quais se percebe 
a presença de um cunho marcadamente social, não estaria impressa 
a percepção de um sujeito, ou autor, sobre esta mesma sociedade na 
qual estas obras transitam? 

É bastante improvável que não exista nada do autor (seu 
locus, suas interpretações acerca da vida, do mundo e do próprio ser 
humano) em um texto produzido por ele. Osman Lins (1974) defende 
que a obra deve apresentar associações com o meio social no qual 
está situada. Quando o autor tem uma visão limitada de mundo, sua 
obra fica sem projeto, pois se torna vaga. Ele pode até concluí-la, 
mas continuará sem planejamento, uma vez que a cosmovisão do 
indivíduo é que contribui para a qualidade do seu trabalho, tornando-
se um escritor de boas obras. 

Não significa que, necessariamente, este planejamento deverá 
ser seguido na íntegra, mas ele norteia o trabalho de criação do 
escritor, abrindo espaço para o exercício da capacidade imaginativa, 
tão necessária à construção de um bom texto. Esta visão de mundo 
ampliada abre um leque de possibilidades para o exercício da 
imaginação, a qual também serve para orientar o caminho dos 
elementos internos da obra.

A cultura reivindicada por este teórico se expressa, por exemplo, 
em Coração de mosaico, cujo enredo convida o leitor a um passeio 
pela arquitetura íbero-americana de mosaicos e conhecer um de seus 
maiores nomes: Antoni Gaudí. Mas esta imersão cultural não se limita 
ao mundo dos mosaicos e azulejos. Também ocorre por meio de 
referências feitas a Monet, famoso pintor francês. 

E, quando ninguém mais falava sobre o coração de mosaico, 
a Suzana viu, da janela da sala de aula dela, uma ponte verde 
sobre o lago Giverny. Nessa cidade fica a casa de Monet. E 
os impressionantes jardins, mostrados nos sites de pesquisa. 
(LOVATEL, 2017, p. 25) 
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Esta trama gira em torno de um contexto escolar, familiar (pai, 
mãe, filho e avô) e uma paixão adolescente. O núcleo familiar descende 
de espanhóis e portugueses. Parte da infância do protagonista, Valdir, é 
revisitada através de suas memórias, especialmente pelos momentos 
vividos e pelos ensinamentos do avô falecido, personagem por quem 
o menino nutre grande carinho e saudade. Logo de início, nota-se que 
a rotina dessa família é atravessada por um difícil contexto financeiro: 
o pai trabalha fazendo azulejos e a mãe ajuda da forma como pode 
para contribuir na renda. É esse o principal fator que motiva o menino 
a querer estudar e ter um futuro diferente do que os pais tiveram. 

Assim como é comum à criação de muitas crianças, Valdir 
vivia recebendo ordens e conselhos dos adultos, especialmente 
de seu avô. É a comum cena do adulto visto como detentor de 
sabedoria guiando o infante, ainda inexperiente e, portanto, carente 
do direcionamento daquele, segundo esta concepção ideológica que 
perpassa muitas sociedades. 

A capa do livro tem ilustrações coloridas em forma de mosaicos, 
antiga arte íbero-americana. No corpo, há poucas ilustrações e sem 
cores, apenas em um tom azul. A opção temática exprime uma 
erudição por parte do enunciador. Dentro de um âmbito mais didático, 
o texto sugere uma abertura para um trabalho interdisciplinar com 
crianças/adolescentes que, longe da intenção de reduzir a literatura 
à condição de panfletária, podem ser inseridos em uma discussão 
de história ou geografia, por exemplo. O enunciatário é, portanto, 
convidado a fazer uma imersão cultural, conhecendo um pouco da 
cultura da América Ibérica. 

O fato de o enredo tratar de uma paixão adolescente, de certo 
modo, instiga uma identificação do enunciatário com o livro, uma vez 
que sentimentos dessa natureza, como paixão, inseguranças e medos 
são comuns nesse período de saída da infância. O livro traz elementos 
bem familiarizados com o atual universo do público ao qual ele se 
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destina, como selfies, o uso de smartphones para fotografar, postar e 
esperar muitas curtidas, bem como a contestada exposição nas redes 
sociais, ou seja, situações que são bastante comuns nessa faixa etária 
hoje e, certamente, também para a autora.

Coração de mosaico é, desse modo, um texto que faz uma 
interessante mescla entre tradição - pelas referências a grandes artistas 
e às suas respectivas modalidades de arte, no caso, especialmente, 
de Galdí, produtor de uma arte já tão antiga que é, praticamente, 
desconhecida para muitos hoje - e modernidade, por meio dos 
personagens adolescentes com seus hábitos. O final também apresenta 
a tradição das clássicas histórias que terminam com casamentos e 
os personagens “foram felizes para sempre”. O livro não usa estes 
termos, mas, de modo semelhante, termina com o casamento entre o 
protagonista e sua amiga, os dois muito apaixonados e felizes. 

Quanto ao segundo livro, trata-se de um conto, Antônio da 
Cachorrinha e o desencantamento das princesas. É todo ilustrado, 
colorido e inicia com uma abertura já bem conhecida de muitos contos 
clássicos infantis: “Há muitos e muitos anos [...]” (ALVES, 2018, p. 05). 
Tempo e espaço são indefinidos, é dito apenas que a história ocorreu 
há muito tempo e é protagonizada por Antônio da Cachorrinha que 
resolve sair pelo mundo aventurando-se em fazer novas descobertas. 
Ele é o típico personagem esperto e previsível no sentido de que deixa 
entrever que, logo desde o início, vai se dar bem em todas as situações 
que surgirem em seu caminho. 

Algo interessante e que merece destaque no conto é o fato de 
a autora trazer à narrativa elementos típicos de sua região nordestina, 
como o mufumbo, planta nativa da caatinga, assim como a própria 
culinária (tapioca, cuscuz) e animais como o capote. Essa inserção 
de elementos locais na produção literária é algo defendido por Osman 
Lins (1974) que faz uma crítica aos
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intelectuais que vivem e agem no país como se habitassem em 
Eton, praticando uma espécie de radioamadorismo das letras, 
ligados à distância com personalidades estranhas à nossa 
verdadeira aventura e ignorando o que vibra em derredor 
de si. [...] O mundo pesa, mas pesa também o país em que 
nascemos, onde vivemos – sendo loucura pretender levitar. 
(OSMAN LINS, 1974, p. 51).

O crítico acredita que os autores, em geral, precisam estabelecer 
um elo com o local, trazendo ao centro de sua produção elementos 
peculiares ao próprio contexto. Há, no conto, presença de humor, 
tanto expresso nos nomes dos personagens, Antônio da Cachorrinha, 
Raimundo Serra e Chico Arvoredo, como no exagero em certas 
situações: “Olhando para ele, nem era tão forte não, mas conseguia 
mudar uma montanha de um lugar para outro” (ALVES, 2018, p. 06). 
Rimas e termos estranhos ao universo do leitor também conferem 
humor e ludicidade ao conto: 

— Pelas barbas amarelas do sonhamaco, Raimundo Serra, caia 
dentro do meu saco.” [...]

— Sei bem onde Orobongo mora, Chico Arvoredo, caia nesse 
saco agora. [...]

— Pititi, patatá, venha logo sem demora, Antônio da cachorrinha, 
caia no meu saco agora! (ALVES, 2018, p. 26).

Além destes elementos, o universo ficcional construído no 
conto aproxima-se do leitor infantil, também, por meio de termos já 
consagrados nos textos deste gênero, como reino perdido, tesouro 
escondido, princesa encantada, bruxa. É um conto que instiga 
bastante o imaginário infantil ao mencionar histórias de mistério que 
são repassadas, especialmente, por pessoas idosas. É o arquétipo do 
velho sábio que manifesta sua sabedoria por meio de narrativas orais, 
como se pode observar na citação: 

Mas a boa velhinha, percebendo que ele não havia entendido 
nadinha, disse: —Corajoso jovem, conta a lenda que há 
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muitos anos, uma dona bruxa destruiu o bondoso rei e suas 
três lindas filhas. Da noite pro dia, desapareceu o castelo 
com rei e tudo, não se sabe como. E desde esse tempo, 
quem aparece por essa estrada e segue até a fumacinha não 
volta nunca mais. Muitos já passaram por aqui e se foram 
para sempre. (ALVES, 2018, p. 08).

O mesmo ocorre nesse outro trecho, porém agora contado 
pelo próprio narrador: “Ah! Dentro da casa moravam quatro mulheres, 
iguais a outras, mas sabiam fazer feitiçarias. O pior de tudo: elas 
transformavam gente em porco e comiam assado.” (ALVES, 2018, 
p. 12). Estas lendas, contadas ora pelos personagens, ora pelo 
narrador, fazem parte do arcabouço das típicas narrativas orais que 
são repassadas de geração para geração; elas aguçam a imaginação 
e extraem encantamento do pequeno leitor ao deparar-se com 
histórias que causam suspense, medo e apreensão e, desse modo, 
autor e leitor tornam-se imbricados nesse universo do faz-de-conta, 
tão necessário à verossimilhança da narrativa. 

Convém, neste ponto, trazer à baila da discussão as 
considerações de Umberto Eco (1994) sobre o que ele chama de 
acordo ficcional. Segundo ele, para o texto ser crível, é preciso haver 
uma espécie de acordo entre autor e leitor, em que este deve concordar 
que o que está sendo narrado é uma história imaginária, enquanto o 
autor finge dizer a verdade. Ambos aceitam o acordo ficcional e fazem 
de conta que o narrado, de fato, aconteceu.

Sobre o trecho que segue, pode-se inferir uma intertextualidade 
com o clássico conto Chapeuzinho vermelho na seguinte passagem: 
“— Sejam bem-vindos, meus netinhos! Como vocês estão grandinhos, 
vamos entrar?      - Disse a velha, fingindo carinho grandão, desses de avó 
boa.” (ALVES, 2018, p. 12). A imagem da avó afetuosa, além de outros 
elementos tradicionais, é mantida neste conto contemporâneo. Assim, 
do mesmo modo que o livro anterior, nota-se que este também faz uma 
mescla entre tradição e moderno. 
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A linguagem informal e com muitas marcas de oralidade, 
presentes no conto, torna ainda mais tênue a linha entre autor e leitor. 
Há repetições, como se nota nos trechos que seguem: “— É que os 
capotes ficam gritando ‘tô fraco, tô fraco’ e eu não consigo dormir. [...] 
— Matei capote, mas amanhã eu como carne, mas amanhã eu como 
carne.” (ALVES, 2018, p. 16).

Tratando, por fim, de O monstro monstruoso da caverna 
cavernosa, pode-se considerá-lo um livro de ruptura com os contos 
tradicionais. O enredo se passa, especialmente, na Caverna Cavernosa, 
morada do Monstro Monstruoso, protagonista do conto, e no alto de 
Montanha Montanhosa. Esta, pressupõe-se pelo que é contado, fica 
nos arredores de uma pequena cidade, localizada em uma região 
qualquer; não uma precisão. O imaginário da criança/leitor é aguçado 
também pela riqueza de imagens e cores vibrantes que ajudam a 
compor o microcosmo do conto.  

Todos os personagens fogem às expectativas do leitor infantil, 
normalmente acostumado a ler contos tradicionais com príncipes e 
princesas apresentando posturas diferentes – princesa delicada que 
vive à espera de um príncipe encantado, bonito e valente que vai 
chegar para salvá-la, assim como um monstro malvado, ou uma bruxa, 
que causam medo.

No caso do conto em questão, verifica-se a abordagem de 
questões éticas8, como a empatia pelo próximo: quando a princesa 
se compadece das lamentações do príncipe e planeja uma maneira 
de fazer com que eles três, príncipe, monstro e princesa, tornem-se 

8. Em 20 de dezembro de 1996, foi promulgada a Lei n. 9.394 e após a 
criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, houve a inserção dos Temas 
Transversais, que, a partir de então, deveriam ser inseridos nas discussões da 
escola através de questões como a formação étnica e social do povo brasileiro. 
A partir daí, houve ampla produção de textos para crianças com estes temas.
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independentes financeiramente para não precisarem continuar nas suas 
associações fazendo coisas que não gostam. Ela propõe a abertura de 
uma sorveteria que será administrada com a cooperação de todos. 

Cada personagem carrega consigo as problemáticas oriundas 
das exigências sociais que tentam encaixá-los em padrões: os 
monstros devem ser malvados e devorar princesas, mas o monstro 
Monstruoso não, ele adora devorar sorvetes. Outra expectativa é a de 
que as princesas devem ser belas e morar em um castelo, no entanto, 
a princesa do conto não atende aos padrões estéticos, o que fica 
subentendido quando o príncipe chega a confundi-la com o monstro, 
demonstrando, assim, que ela foge à regra.

A princesa prefere morar com o Monstro na Caverna, sendo, 
portanto, desprendida do luxo e do conforto da tradicional vida de 
princesas, segundo deixa explícito na sua fala: “[...] Você não imagina 
como é chata a vida num castelo. A gente passa o tempo todo só 
bordando fazendo doces e jogando lencinhos para os príncipes nos 
torneios”. (RIOS, 2004, p. 18). 

Ainda no imaginário social, os príncipes devem ser valentes 
e bem resolvidos, o do conto, no entanto, é medroso, inseguro e 
atrapalhado. Desse modo, todos os personagens aparecem em 
versões mais humanizadas, realistas e rompem com as expectativas 
depositadas em torno de cada um.

Com estes exemplos, observa-se que nos textos considerados 
de literatura infantil mais recentes, as crianças compartilham das 
mesmas discussões dos adultos e, assim, os temas não se diferenciam 
dos textos literários considerados específicos para o público adulto, 
já que os temas giram em torno de valores humanos, de cunho 
universal, e não de valores específicos ao universo da criança. Sobre 
os textos literários infantis, Marisa Lajolo e Regina Zilberman (2007, 
p. 19) afirmam que 
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estes deixam transparecer o modo como o adulto quer que 
a criança veja o mundo. Em outras palavras, não se trata 
necessariamente de um espelhamento literal de uma dada 
realidade, pois, como a ficção para crianças pode dispor 
com maior liberdade da imaginação e dos recursos da 
narrativa fantástica, ela extravasa as fronteiras do realismo. 
E essa propriedade, levada às últimas consequências, 
permite a exposição de um mundo idealizado e melhor, 
embora a superioridade desenhada nem sempre seja 
renovadora ou emancipatória.

Destarte, embora os valores morais impressos nos contos 
modernos sejam bem diferentes dos valores dos textos do século 
XVIII, eles continuam se fazendo presentes, naturalmente com 
outras perspectivas, haja vista ser o público adulto que seleciona 
as manifestações neles impressas. A literatura infantil, conforme já 
discutido, surgiu motivada por interesses da burguesia, fato que gera 
desconfiança por parte dos estudiosos da crítica e da teoria literária 
em relação a sua qualidade artística, havendo ainda as exigências 
mercadológicas às quais ela também se submeteu. 

Desse modo, este gênero parece ter sido sempre subjugado 
a outras instâncias superiores e, consequentemente, dobrável aos 
interesses destes. Porém, a despeito de quaisquer indícios que 
caminhem para classificá-la como “literatura menor”, o fato é que, por 
conter todos estes pontos fomentadores de discussões, a literatura 
infantil torna-se espaço favorável ao levantamento de questões em 
torno do fazer literário, do tipo de público leitor, dos fatores sociais 
que interferem na qualidade do texto, enfim, diversas possibilidade 
são suscitadas quando se adentra ao estudo desta literatura e isso, 
de certo modo, contribuiu para a consolidação de sua autonomia 
enquanto gênero merecedor de estudos à parte.

Lajolo e Zilberman (2007) atestam a significativa mudança 
enfrentada pela literatura infantil ao afirmar que a produção voltada 
“para a infância solidificou-se nos últimos anos, não só em termos 
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de quantidade [...] e diversidade, como em termos de qualidade, 
desvencilhando-se do recorte didático e pedagógico.” (LAJOLO; 
ZILBERMAN, 2007, p. 143). Buscando estas considerações no 
conto, não se percebe uma preocupação com o repasse de 
ensinamentos morais, o que se nota é um estímulo sobre o repensar 
questões comuns à sociedade contemporânea, como os papéis da 
mulher e do homem, e questionar várias posturas de personagens 
cuja presença é comum nos clássicos, porém a partir de outros 
enfoques sugeridos pelo enredo. 

Tem-se um príncipe que é medroso, uma princesa com viés 
empreendedor que idealiza a abertura de uma sorveteria e chefia duas 
figuras masculinas, o monstro e o príncipe, um monstro simpático e 
bonzinho que não quer devorar princesas e adora sorvetes. Há, no 
conto, uma gama de valores sociais modernos, como a posição da 
mulher atuante no contexto social e protagonista da própria história, 
assim como padrões estéticos postos em xeque. Estes pontos são 
abordados nas entrelinhas do conto, revelando os atuais valores da 
sociedade, situada aqui no contexto ocidental e, por isso, selecionados 
pela autora para serem apresentados ao público infantil.

É uma narrativa que não busca dar respostas prontas ao leitor, 
mas induzi-lo a reflexões diversas, como: Por que um monstro de 
aparência tão assustadora, como os tradicionais dos demais contos, 
não é malvado e devorador de princesas? Por que uma princesa opta 
por deixar a vida no castelo por uma comum fazendo e vendendo 
sorvetes com dois sujeitos atrapalhados? Por que o príncipe, que 
deveria ser corajoso, mostra-se, no entanto, chorão e medroso? 
Por que os dois, príncipe e princesa, não terminam casados, como 
costuma acontecer para que os finais sejam felizes? As respostas a 
estes e a outros possíveis questionamentos são buscadas pelo leitor 
por meio de inferências que ele precisa fazer para compreender a 
abrangência do conto. 
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Outro aspecto de grande relevância percebido nos contos 
contemporâneos diz respeito à linguagem, uma vez que 

marca bastante típica dos livros infantis de 1960 para cá é a 
incorporação da oralidade, tanto na narrativa quanto na poesia. 
A tentativa de fazer uso de uma linguagem mais coloquial é 
outra forma de a literatura para crianças aproximar-se tanto das 
propostas literárias assumidas pelos modernistas de 22, quanto 
da herança lobatiana. (LAJOLO; ZILBERMAN, 2007, p. 151).

Mais adiante, estas mesmas autoras afirmam que “[...] a 
linguagem distanciou-se do padrão formal culto, indo buscar na gíria 
de rua, em falares regionais e em dialetos sociais a dicção adequada 
aos novos conteúdos.” (LAJOLO; ZILBERMAN, 2007, p. 151). No 
conto, há muitas dessas marcas de coloquialidade, sendo estas 
empregadas, também, para conferir ludicidade, pelas repetições, 
monstro monstruoso, caverna cavernosa, montanha montanhosa, 
princesa principesca, assim como recursos onomatopaicos e 
interjeições, conforme abaixo: 

E, abrindo sua enorme boca, soltou um berro de monstro, 
assustador – GRRRRRAAAAAAUUUURRRRRR!!! 

(RIOS, 2004, p. 6-7) 

[...]

Socoooooooooooooooooooorro!!! Tem um monstro querendo 
me devoraAAAAAAAAAAAAAAAAAr!!! 

(RIOS, 2004, p. 15).

Estes recursos conferem ludicidade ao conto e induzem o 
imaginário do leitor de modo que este se aproprie das peculiaridades 
de cada personagem: “Ora bolas, devorar princesas! Elas têm um 
gosto horrível! Por que não me deixam tomar sorvetes em paz? Ora 
bolas, bolas, bolas...” (RIOS, 2004, p. 8). Em outro trecho, há “Ah! 
Você é o carteiro. Vai perguntar outra vez se eu tenho carteirinha 
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de monstro, vai?”. Em ambas as passagens, são observados 
traços desses recursos linguísticos de repetições e várias marcas 
de oralidade nas falas dos personagens, conferindo também certo 
caráter humorístico à narrativa. 

Por meio desse tom coloquial, a autora confere um caráter 
moderno à narrativa. Ela inspira-se na tradição dos clássicos enredos 
para compor o seu, mas não para reproduzi-la, e sim propor inovações 
ambientadas no contexto contemporâneo. A tradição aqui é empregada 
apenas para romper, de modo mais contundente, com o horizonte de 
expectativas do leitor.    

Observe a seguinte passagem: “Bem, agora esta história está 
chegando ao fim. Se fosse uma história de amor, e não uma história de 
monstros, eu arrumaria um namoro e um casamento entre o Príncipe 
e a Princesa. Mas isso você mesmo pode imaginar, se quiser.” (RIOS, 
2004, p. 29). Há, neste trecho, uma linguagem convidativa interessada 
em estabelecer diálogo com o leitor, incitando-o a criar um possível 
desfecho para a história, como se a leitura fosse um ato de parceria 
entre aquele que lê e aquele que escreve. 

No final, há o questionamento “Felizes para sempre?” (RIOS, 
2004, p. 29), como uma retomada à conhecida frase dos finais dos 
contos; em seguida, o próprio narrador responde: “Nem tanto. Às 
vezes, o Príncipe e a Princesa brigam, como todo mundo.” (RIOS, 2004, 
p. 30). A resposta deixa entrever uma humanização dos personagens, 
apresentando-os em estreita relação com pessoas reais, que enfrentam 
problemas de diversos tipos, porém, nem por isso deixam de ser 
felizes, cada um a seu modo. 

O conto apresenta um interessante e incomum desfecho, ao 
dizer que, por não tratar-se de uma história de amor, não há namoro 
nem casamento entre o príncipe e a princesa, como é de se esperar 
nos contos clássicos, deixando em aberto o seu final, caso o leitor 
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queira criar algo diferente do que está sendo proposto. A indagação 
fica em aberto, deixando sua resposta por conta daquele que lê. 

Assim, muitas outras indagações, embora implícitas, são feitas 
no conto e a maioria tem sua resposta deixada a critério do leitor. É 
como se o sujeito autoral exigisse a coparticipação do sujeito que lê, 
propondo a construção de um texto em parceria. 

Considerações finais

Com base nas análises feitas nos três livros, foi possível chegar 
a algumas conclusões, entre elas: o romance Coração de mosaico e 
o conto Antônio da cachorrinha e o desencantamento das princesas, 
embora não usem a mesma linguagem dos clássicos finais, encerram 
com um sentido muito semelhante, ao deixar explícita uma felicidade 
iniciada pelo rito de matrimônios. 

Diferentemente, o conto O monstro monstruoso da caverna 
cavernosa propõe uma ruptura com esses finais clássicos e encerra 
de um modo inesperado exatamente por ser bastante normal ao 
cotidiano de quaisquer pessoas comuns: o narrador relata que os três 
personagens seguem a vida levando sua rotina de trabalho na sorveteria 
com amizade, risos e, de vez em quando, desentendimentos. Seria um 
final mais aproximado da provável realidade do leitor.

Nos dois contos, o leitor é envolvido pelo humor, já no romance, 
este é tocado pela carga de sentimentos, como saudade, tensão, 
quando uma personagem é sequestrada e os outros saem à sua 
procura, e a paixão, que culmina no final inesperado em que, ao 
contrário do que o leitor imagina, o protagonista casa-se com uma 
pessoa diferente da que ele, inicialmente, julgou ser apaixonado. 
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O romance aborda temáticas mais aproximadas do cotidiano de 
seu público, no caso especial dos adolescentes, ao trazer situações 
que envolvam o uso de celulares e redes sociais. Antônio da cachorrinha 
e o desencantamento das princesas, embora contemporâneo, leva 
o leitor a retomar cenas, personagens e linguagens dos contos 
clássicos. Entretanto, mesmo com situações incomuns do ponto 
de vista real, tanto ele quanto O monstro monstruoso da caverna 
cavernosa têm verossimilhança, exprimindo um acordo ficcional bem 
feito entre as autoras e seu leitor situado na mesma sociedade da 
qual elas fazem parte. 

Não se pode negar que na obra literária consta a visão de mundo 
de quem a escreve, bem como suas impressões sobre o contexto 
histórico e social de sua época. A distância entre os textos literários 
classificados como “infantil” ou “infanto-juvenil” é tão pequena que se 
torna algo sem muita importância, tendo em vista o leitor estar diante de 
textos que podem agradar tanto um quanto outro público, ou mesmo 
ao público adultos, sendo, portanto, inútil especificar idades às quais 
os livros poderiam ser destinados. 

O que toca o público, afinal de contas, é a forma como a tessitura 
narrativa é moldada, os recursos linguísticos, semânticos e imagéticos, 
e não necessariamente, a imagem das ilustrações coloridas, haja vista 
o romance discutido, por exemplo, não trazer, em seu corpo, tais 
detalhes cromáticos e nem por isso deixa de figurar como um texto de 
significativo alcance no gosto leitor. 

Talvez uma aplicação prática por meio de um trabalho realizado 
em sala de aula pudesse dar um resultado mais preciso de qual seria a 
reação do público infantil diante dos três textos. Entretanto, não sendo 
esse o intuito do presente estudo, por limitar-se a discussões de âmbito 
mais teórico, ficam colocadas aqui as discussões que foram feitas com 
o objetivo de que estas possam servir de norte para fomentar novas 
reflexões em torno da categoria autoria.   
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Resumo:
Esse capítulo discutirá a aproximação entre os conceitos de visibilidade 
e visualidade. Nossa reflexão revelou que eles são regidos pelo modo de 
mostrar, que consiste na criação de imagem ou cena por meio de elementos 
verbais. No entanto, quando regida pelo modo de mostrar, a visibilidade se 
apresenta mais geral em relação a visualidade, que centra sua atenção a 
referências visuais de elementos do pictórico, numa aproximação entre a 
escrita e a pintura. Além disso, a visibilidade também pode ser regida pelo 
modo de ver, que diz respeito a criação da imagem ou de imagens, como 
primeira fase do processo criativo de um autor, enquanto a visualidade é 
regida pelo modo de mostrar.

Palavras-chave: 
Literatura; Visibilidade; Visualidade.   
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INTRODUÇÃO 

Italo Calvino e as Seis propostas para o próximo milênio 

Italo Calvino, filho de italianos, nasceu em 15 de outubro de 1923 
em Santiago de Las Vegas, Cuba. Mas, ainda na infância, mudou-
se com a família para a Itália onde viveu a infância e adolescência 
em San Remo. Suas primeiras obras, publicadas no final dos anos 
quarenta, inserem-se no movimento neorrealista, retratando uma Itália 
pós-guerra, a exemplo de As Trilhas dos Ninhos de Aranha (1947) e 
Ultimo viene il corvo (1949). Nos anos cinquenta abandona esse 
movimento neorrealista, optando pelo realismo fantástico em obras 
como O Visconde Partido ao Meio (1952), O barão nas árvores (1957) 
e O Cavaleiro Inexistente (1959), que compõem a trilogia Os nossos 
antepassados. Nesse período ainda publicou A especulação imobiliária 
(1957). Nos anos sessenta saíram a público Marcovaldo (1963), As 
cosmicômicas (1965) T zero (1967), já na década de setenta publicou 
Os maiores difíceis (1970), As cidades invisíveis (1972), O castelo dos 
destino cruzados (1973), Se numa noite de inverno um viajante (1979) e 
nos anos oitenta nos brindou com Mr. Palomar (1983). Após sua morte 
em 1985 vieram a lume novos textos, a exemplo de:  Sob o sol jaguar 
(1988), A estrada de San Giovane (1990), Um general na biblioteca 
(1993) e Perde quem ficar zangado primeiro (1998). 

Além das obras literárias, foram publicados discursos sobre 
literatura e sociedade reunidos na obra Assunto encerrado, cuja 
publicação italiana foi em 1980. Em 1984 publica uma coleção de 
ensaios, reunidos em Coleção de areia. Após o seu falecimento 
em 1985, alguns de seus ensaios foram publicados em Porque ler 
os Clássicos (1991), enquanto a obra Mundo escrito e mundo não 
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escrito (2012) comporta alguns artigos, conferências e entrevistas. 
No entanto, nos interessa a obra póstuma Lezioni americane: sei 
proposte per il prossimo millenio, publicada em 1988 na Itália e 
traduzida para o português nos anos noventa sob o nome Seis 
propostas para o próximo milênio. 

Calvino preparou as conferências que integram essa obra para 
o ciclo de palestras que faria em Harvad no ano letivo de 1985-86, 
mas não pode realizá-las devido a sua morte subida. Sobre o título, 
é importante informar que embora se refira a seis propostas, o autor 
terminou apenas cinco delas: leveza, rapidez, exatidão, visibilidade e 
multiplicidade. A sexta trataria da “consistência” e seria escrita quando 
o autor já estivesse em Harvard, mas não houve tempo. Elas, segundo 
o autor, abordariam “alguns valores ou qualidades ou espeficidades 
da literatura que me são particularmente caros, buscando situá-los na 
perspectiva do novo milênio”. (CALVINO, 1990, p.13).

A partir desse ponto, apresentaremos de modo não aprofundados 
quatro das propostas do autor italiano, dedicando o tópico seguinte 
a visibilidade, que será, posteriormente, comprada a outro conceito 
aplicado à Literatura, a visualidade. 

A primeira conferência aborda a Leveza, precisamente a 
oposição leveza-peso, mas, embora ressalte que ambos tenham seu 
valor, a reflexão de Calvino recai sobre o primeiro termo, que não deve 
ser associado a vagueza ou ao aleatório, pois a leveza se relaciona 
a precisão e determinação. Ao refletir sobre a presença da leveza 
em sua escrita, o autor confessa que em sua trajetória como escritor 
esforçou-se “por retirar peso, ora às figuras humanas, ora aos corpos 
celestes, ora às cidades; esforcei-me sobretudo por retirar peso à 
estrutura da narrativa e à linguagem” (CALVINO, 1990, p. 17). Mas, 
de que maneira se presentifica a leveza num texto? Vejamos o poema 
“Em Liberdade”, de Rosa Morena. Nele, a “realidade” apresenta-
se como uma figura-peso, tendo em vista ela ser um obstáculo à 
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liberdade, alcançada pela aquisição da capacidade de voar, verbo 
que comporta a noção de “se sustentar no ar”. 

Os pés 

Atropelando

A realidade 

Voaram 

Observa-se que no início do poema o termo “pés” constrói-se 
como figura do peso, pois manifesta a capacidade de “atropelar”, 
ou seja, de colidir com agressividade, o que nos leva a imaginar 
que eles sejam dotados de corporeidade/peso, que desaparece ao 
final do poema, permitindo-lhe voar. Assim como “pés” apresenta 
corporeidade, a realidade também se apresenta como possuidora 
de uma corporeidade/peso sem a qual não haveria o atropelamento. 
Logo, é a presença do peso/realidade, que é possível construir a 
noção de leveza/liberdade nesse poema, pois há uma subtração do 
peso que permite o voo. 

A segunda palestra enfatiza a Rapidez em oposição ao 
retardamento. Sem a pretensão de negar os prazeres da lentidão, o autor 
centra sua atenção na rapidez enquanto ritmo, tempo, encadeamento, 
velocidade (mensurada e mental) e concisão. Essas noções podem 
ser observadas no poema “Em Movimento”, de Rosa Morena:

Relógio

Tempo

Velocidade

Ta

Qui

Car

Dia
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O texto acima é regido pela concisão, que encadeia a noção 
de tempo e velocidade. Tempo real, marcado pelo verso “relógio”, 
cuja a aceleração ocorre na perspectiva do homem em processo 
de taquicardia. Termo silabado na vertical, que, podemos inferir, faz 
menção ao tempo da taquiarritimia.

A terceira conferência aborda a Exatidão, que, segundo o autor, 
significa três coisas: 

1) Um projeto de obra bem definido e calculado; 2) A evocação 
de imagens visuais nítidas, incisivas, memoráveis; temos em 
italiano um adjetivo que não existe em inglês, “icastico”, do grego 
εἰκαστικός; 3) Uma linguagem que seja a mais precisa possível 
como léxico e em sua capacidade de traduzir as nuanças do 
pensamento e da imaginação. (CALVINO, 1990, p.73-74).

O primeiro nos parece fazer referência ao planejamento da obra, 
que se reflete no objeto construído, a narrativa. O segundo significado 
diz respeito ao investimento semântico das figuras, que permite uma 
associação com elementos do mundo natural, por isso a necessidade 
da nitidez. O terceiro se preocupa com a construção linguagem, mais 
precisamente com a possibilidade de cercar a imaginação por meio 
da palavra. Ao refletir sobre a busca de exatidão em sua prosa, o autor 
exemplifica com uma passagem d’As cidades invisíveis, em que Marco 
Polo procura fazer ver a Kublai Cã que suas conquistas não eram o 
emblema do nada, representado pelo tabuleiro a sua frente, pois 
aquele objeto segredava histórias invisíveis. A partir do referido trecho, 
Calvino chega à seguinte conclusão: 

A partir do momento em que escrevi esta página percebi 
claramente que minha busca da exatidão se bifurcava em 
duas direções. De um lado, a redução dos acontecimentos 
contingentes a esquemas abstratos que permitissem o cálculo e 
a demonstração de teoremas; do outro, o esforço das palavras 
para dar conta, com a maior precisão possível, do aspecto 
sensível das coisas. (CALVINO, 1990, p.90).
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A quarta conferência aborda a visibilidade, que será tratada 
no próximo tópico, como já mencionado. Passemos a quinta e última 
conferência, a Multiplicidade. A partir dela postula uma concepção de 
romance com uma grande rede que constitui o que ele chama de hiper-
romance no qual várias histórias se entrecruzam. O autor cita duas de 
suas obras que se estruturam por essa multiplicidade: Se numa noite 
de inverso um viajante, o qual a presentes “dez inícios de romance, que 
pelos meios mais diversos desenvolvem um núcleo comum, e que agem 
sobre um quadro que o determina e é determinado por ele” (CALVINO, 
1990, p.137) e O castelo dos destinos cruzados, “que procura ser uma 
espécie de máquina de multiplicar as narrações partindo de elementos 
figurativos com múltiplos significados possíveis como as cartas de um 
baralho de Tarot”(idem). 

Outro exemplo de multiplicidade pode ser observado na obra 
A memória das coisas (2015), de Marilia Lovatel, no qual se percebe 
“...o habilidoso coro de vozes e a concepção metalinguística da 
composição (sobretudo pelo depoimento do próprio livro, no final), que 
pode ser entendida como um conjunto de contos ou — eu arriscaria 
sem qualquer hesitação — como um romance” (LEITE, 2015, p. 
08). Essa possibilidade ocorre porque os contos apresentam, como 
protagonistas, “coisas” que pertenceram ou estiverem relacionadas 
a várias gerações de uma mesma família, apenas sugerida pelo 
entrelaçamento das histórias dos objetos. 

O motorista freou, apertando o solado gasto do sapato contra o 
pedal e, com firmeza, acionou o freio de mão. O proprietário da 
residência veio ao nosso encontro (...) O homem apontou para 
as caixas de papelão no jardim. Havia mais dentro de casa, 
espalhadas pela sala, escritório, cozinha, garagem e quartos. 
(...) Entendi, naquela hora, no olhar vazio do dono da casa, que 
não eram somente os objetos, eram as histórias, as vidas que 
eu levava. Fui tomado por uma forte emoção, por uma sensação 
que eu desconhecia. Aquilo me surpreendeu. Sou um velho 
caminhão. Rústico. (LOVATEL, 2015, p.13-14 – O caminhão).
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Quando o caminhão encostou á frente da casa, comecei a ser 
escrito. No início, eu não passava de uma lista de objetos. Um 
controle para que os pertences da família não se perdessem na 
mudança. As caixas de papelão eram muitas. Tudo precisava 
estar embalado, conferido, reunindo de acordo com a natureza. 
Frágeis como boneca, a pipa, o abajur, a sombrinha. Valiosos 
ou fáceis de perder como o camafeu e o relógio. Insubstituíveis 
como os quadros, o barato que pertencera a empregada 
desaparecida, e o adornado com botões herdado do irmão 
artista. Nada ficaria para trás.  As ferramentas ou a foice velha 
recebida por empréstimos do sogro fazendeiro. (LOVATEL, 
2015, p.93 – O Livro).

Tanto no primeiro trecho, cuja protagonista é o caminhão, como 
no segundo, em que o protagonismo é reservado ao livro, temos como 
centro temático a mudança, vista de fora (caminhão) e por dentro (livro). 
Cada um dos 27 contos que compõem essa coletânea se articula num 
mesmo núcleo familiar apenas sugerido, como pano de fundo da 
lembrança de cada objeto. É nessa articulação que compreendemos 
a manifestação multiplicidade referida por Calvino. 

A QUARTA CONFERÊNCIA: VISIBILIDADE 

Calvino (1990, p.99) inicia a quarta conferência com uma 
citação de Dante “chove dentro da alta fantasia”, associando a 
expressão “alta fantasia” a imaginação, “lugar dentro do qual chove”. 
Nessa perspectiva, ainda se referindo a Dante e sua Comédia Divina, 
o autor afirma que:  

O poeta deve imaginar visualmente tanto o que seu personagem 
vê, quanto aquilo que acredita ver, ou que será sonhado, ou 
que recorda, ou que vê  representado, ou lhe é contado , assim 
como deve imaginar o conteúdo visual das metáforas visuais de 
que se serve precisamente para facilitar essa evocação visiva.
(CALVINO, 1990, p.101).  
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Percebe-se que Calvino discorre sobre um processo anterior a 
escrita, pois o poeta deve ser capaz de imaginar não apenas o seu 
personagem, mas imaginar visualmente o que esse personagem 
imagina, sonha, como representa o que lhe é contado. E para evocar 
uma imagem visiva, deve também pensar sobre o significado das 
metáforas visuais que pode vir a fazer uso ou criar. É nesse sentido 
que chove dentro da imaginação. Porém, esse não é o único tipo de 
imaginação — o que parte da imaginação a expressão verbal —, há 
também “o que parte da palavra para chegar à imagem visiva”, que, 
no nosso entendimento, se aproxima do conceito de visualidade, a 
ser explorado posteriormente.  Nesse segundo tipo, é a leitura de uma 
cena ou notícia que nos leva a imaginá-la, “conforme a maior ou menor 
eficácia do texto”. (p.101). 

Em outra passagem, o autor se pergunta “de onde vem as 
imagens que chovem na fantasia?”. Uma das possibilidades apontadas 
pelo autor é que se trata de “processos que, embora não partam do céu, 
exorbitam das intenções e de nosso controle, assumindo a respeito do 
indivíduo uma espécie de transcendência” (CALVINO, 1990, p.104).  O 
autor não retoma essa reflexão, embora aponte que essa problemática 
não esteve apenas no âmbito da literatura, mas de outras áreas como 
os estudos da inteligência, da filosofia e psicanálise. Em seguida, 
passa a discorrer sobre o seu processo criativo: 

(...) na origem de cada um dos meus contos havia uma imagem 
visual (...) A partir do momento em que a imagem adquire uma 
certa nitidez em minha mente, ponho-me a desenvolvê-la numa 
história, ou melhor, são as próprias imagens que desenvolvem 
suas potencialidades implícitas, o conto que trazem dentro 
de si. Em torno de cada imagem escondem-se outras, forma-
se um campo de analogias, simetrias e contraposições. 
(CALVINO, 1990, p.106).  

São imagens que se relacionam a outras, num encadeamento 
ainda desordenado entre o material conceitual e o imagético. A 
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ordenação desse material constitui uma segunda fase do processo 
criativo do autor, como podemos verificar na passagem a seguir: 

Na organização desse material, que não é apenas visivo mas 
igualmente conceitual, chega o momento em que intervém 
minha intenção de ordenar e dar um sentido ao desenrolar 
da história — ou, antes, o que faço é procurar estabelecer os 
significados que podem ser compatíveis ou não com o desígnio 
geral que gostaria de dar à história, sempre deixando certa 
margem de alternativas possíveis. (CALVINO, 1990, p.106).  

É nesse momento que a escrita, enquanto tradução da imagem, 
adquire importância, pois, enquanto material conceitual, é preciso 
encontrar uma equivalência entre imagem visual e a impostação 
estilístico-linguística. Logo, é função da escrita criar estratégias que 
possibilitem ao leitor ver a cena/ação descrita ou fornecer informação 
suficiente que possibilite ao leitor criar uma imagem visual a partir do 
texto, como se afirma no trecho a seguir.  

Ao mesmo tempo, a escrita, a tradução em palavras, adquire 
cada vez mais importância; direi que a partir do momento em 
que começo a pôr o preto no branco, é a palavra escrita que 
conta: à busca de um equivalente da imagem visual se sucede 
o desenvolvimento coerente da impostação estilística inicial, até 
que pouco a pouco a escrita se torna a dona do campo. Ela é 
que irá guiar a narrativa na direção em que a expressão verbal 
flui com mais felicidade, não restando à imaginação visual 
senão seguir atrás. (CALVINO, 1990, p.106).  

Após essa declaração, o autor sintetiza essa ideia enfatizando 
que em seu processo criativo “procura unificar a geração espontânea 
das imagens e a intencionalidade do pensamento discursivo” 
(p.108), ou seja, mesmo que inicie por uma imagem visiva, em algum 
momento é o pensamento discursivo, imposto pelo raciocínio, que 
comanda sua escrita. 

Retornando a reflexão sobre a imaginação, o autor a define 
como um “repertório do potencial, do hipotético, de tudo quanto não 
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é, nem foi e talvez não seja, mas que poderia ter sido” (CALVINO, 
1990, p.109). Somente após essa conceituação, o autor introduz 
o termo visibilidade: 

Se incluí a Visibilidade em minha lista de valores a preservar foi 
para advertir que estamos correndo o perigo de perder uma 
faculdade humana fundamental: a capacidade de pôr em foco 
visões de olhos fechados, de fazer brotar cores e formas de 
um alinhamento de caracteres alfabéticos negros sobre uma 
página branca, de pensar por imagens. Penso numa possível 
pedagogia da imaginação que nos habitue a controlar a própria 
visão interior sem sufocá-la e sem, por outro lado, deixá-la cair 
num confuso e passageiro fantasiar, mas permitindo que as 
imagens se cristalizem numa forma bem definida, memorável, 
autossuficiente, “icástica’’. (CALVINO, 1990, p.106).

Se percebe que o autor coloca a visibilidade em relação a 
imaginação, sem a qual não seria possível. Essa cristalização das 
imagens é uma forma de dar visibilidade a imagem visiva, abstrata, 
mas autossuficiente. Calvino termina essa conferência com uma fala 
sobre a imaginação e escrita, que reputamos importante: 

Seja como for, todas as “realidades” e as “fantasias” só 
podem tomar forma através da escrita, na qual exterioridade 
e interioridade, mundo e ego, experiência e fantasia aparecem 
compostos pela mesma matéria verbal; as visões polimorfas 
obtidas através dos olhos e da alma encontram-se contidas 
nas linhas uniformes de caracteres minúsculos ou maiúsculos, 
de pontos, vírgulas, de parênteses; páginas inteiras de sinais 
alinhados, encostados uns aos outros como grãos de areia, 
representando o espetáculo variegado do mundo numa 
superfície sempre igual e sempre diversa, como as dunas 
impelidas pelo vento do deserto. (CALVINO, 1990, p.104).

Nesse trecho se fala da importância da escrita na estruturação/
recriação das realidades ou das fantasias. 
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VISUALIDADE E VISIBILIDADE: APROXIMAÇÕES

No texto de Calvino, a visibilidade resulta da imaginação 
criadora e de estratégia estilístico-linguística. Ela se constrói, por um 
lado como modo de ver (imaginação visiva) e por outro lado como 
modo de mostrar (lógica discursiva). Acreditamos que, enquanto 
lógica discursiva, o conceito de visibilidade se aproxima do conceito 
de visualidade. 

Sobre a definição de visualidade, num artigo intitulado “A 
visualidade no conto de Moreira Campos”, Leite Junior (2013) apresenta 
esse conceito como uma qualidade pictórica, ou seja, como inserção 
de elementos das artes plásticas, que estariam no cerne dos estudos 
de visualidade. Segundo o teórico,

...considero como qualidade pictórica o apelo às referências 
visuais, podendo se manifestar mais ou menos explicitamente 
pelo emprego do léxico comum às artes visuais ou mesmo 
pela composição análoga àquela usada nas artes plásticas, 
sobretudo quando a descrição é usada como estratégia 
discursiva (LEITE JUNIOR, 2013, p.1)

Vejamos o trecho inicial do poema O ano de 1993, de 
Saramago, no qual essas referências visuais constroem uma cena 
de devastação, de absurdo. 

As pessoas estão sentadas numa paisagem de Dali com 
a sombras muito recortadas por causa de um sol que 
diremos parado.

Quando o sol se move como acontece fora das pinturas a nitidez 
é menor e a luz sabe muito menos o seu lugar. 

Não importa que Dali tivesse sido mau pintor se pintou a imagem 
necessária para os dias de 1993.
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Este dia em que as pessoas estão sentadas na paisagem entre 
dois prumos de madeira que foram uma porta sem paredes 
para cima e para os lados. 

Não há portanto casa nem sequer a porta que poderia 
não abrir precisamente por não haver para onde abrir. 
(SARAMAGO, 2005, s/p).

Observa-se que usa como estratégia para a construção ou 
aproximação do absurdo a referência de Dali. Esse absurdo também 
é construído pela menção a “sombras recortadas” e “sol parado”, cuja 
luz e nitidez das cores são mais nítidas no quadro que numa situação 
real. A ideia de devastação se constrói pela ausência de “paredes para 
cima e para os lados”, “casas”, ou “abertura”, que colocam o indivíduo 
em situação de penúria.

Vemos, portanto que ambos conceitos visibilidade e visualidade 
se aproximam pela lógica discursiva, quando se cria imagens, cenas 
por meio do linguístico, mas se afastam quando ao foco. Na visibilidade 
temos a criação de imagens visivas de maneira generalizada, sem 
destacar um elemento ou conjunto de elementos, já a visualidade tende 
a ser associada ao pictórico, numa aproximação entre escrita e pintura.  

Considerações finais

Nesse capítulo procuramos aproximar dois conceitos, o de 
visibilidade, proposto por Italo Calvino, que o associa a noção de 
imaginação, e o de visualidade, associado ao pictórico. Vimos que 
apesar estarem situados no sentido da visão, são apresentados de 
formas diferentes, enquanto a visibilidade se associa a imaginação, 
que pode ser ponte para o processo criativo, regulado, posteriormente, 
por uma lógica discursiva, imposta pela expressão verbal. A visualidade 
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centra sua estratégia discursiva na representação de elementos 
plásticos, como formas e cores, a exemplo da pintura. 

Mas, ao aproximar esses conceitos, se percebe que ambos 
são regidos pelo modo de mostrar, embora a visibilidade esteja 
parcialmente regida, pois ela também sofre regência do modo de ver, 
a partir do qual se visibiliza uma imagem ou várias como primeira fase 
do processo criativo, a exemplo de Calvino, como já referido. 
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Resumo: 
O presente trabalho toma como base o filme O labirinto do Fauno (2006) 
de Guillermo del Toro – El labirinto del Fauno (2006) – à luz do conceito de 
grotesco. O filme é uma narrativa que se passa no ano de 1944, na Espanha, 
que tem como protagonista Ofélia, uma menina de aproximadamente 10 
anos que descobre um labirinto, a partir do qual um mundo de fantasias se 
abre, trazendo consequências para todos à sua volta. O mundo habitado por 
seres maravilhosos apresenta a predominância do grotesco como aspecto 
constituinte das personagens. Nesse sentido, observamos que o disforme e 
o hibridismo são as principais características dessa constituição do grotesco. 
Desse modo, o objetivo é mostrar como esse aspecto está presente no filme. 

Palavras-chave:
Grotesco, Disforme, Hibridismo, Kayser, Bakhtin.
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INTRODUÇÃO

De acordo com Massaud (2013, p.217) “Grotesco – grottesco, 
grotta, gruta”, inicialmente, era como se designava a estranha 
decoração de figuras disformes e fantásticas que os antigos 
realizavam nas paredes das grutas, descobertas no final do século 
XV, nas Termas de Tito, em Roma. Assim, o vocábulo, que deriva 
do italiano grottesco, tem origem no latim grotta, e significa gruta, 
ou pequena caverna, passando, porém, a significar um rompimento 
com a simetria e o ideal de beleza, ao representar figuras hibridas e 
disformes na aceitação do imperfeito. 

De uma formal geral, o grotesco é entendido como uma 
subcategoria do cômico, outras vezes é postulado como algo 
confusamente entrelaçado ao fantástico. Desta feita, ao abordar o 
conceito, faz-se necessário observar as várias nuances que esse termo 
agrega no decorrer dos períodos. Dada a sua pluralidade, tal vocábulo 
significa mais do que o bizarro, o disforme, o ridículo. O termo se 
revestiu e adquiriu uma polissemia de significados, e tornou-se uma 
categoria estética primando por representar figuras disformes.

Ao longo do tempo, o vocábulo “grotesco” passa a ser 
associado ao universo significativo do feérico e do disforme. É a partir 
desse campo semântico que o presente trabalho tem por objetivo 
examinar o grotesco no filme O labirinto do Fauno escrito e dirigido pelo 
diretor mexicano Guillermo Del Toro em 2006.  A obra fílmica possui 
diversos personagens grotescos, como o próprio Fauno. Além disso, 
pode-se considerar grotesco não apenas o mundo fictício em que a 
personagem Ofélia transita, mas também a sua realidade e o período 
em que o filme é ambientado. 

Buscamos, portanto, compreender a utilização estética desse 
gênero no referido filme, de modo a possibilitar ao espectador 



102

a literatura na teoria e na prática 

s u m á r i o

transitar e apreciar algo distante do seu cotidiano, tendo em vista que, 
muitas vezes, apenas a menção da palavra grotesco pode despertar 
uma sensação de repulsa por se tratar da deformação, tanto do ser 
humano quanto de personagens. Nessa perspectiva, entendemos 
que o filme O labirinto do Fauno procura desmitificar a impressão que 
se têm sobre o grotesco, a partir da apresentação das deformidades 
dos seres ficcionais.

Para analisar tais questões, o trabalho está embasado em Kayser 
(2013) e Bakhtin, cujas teorias, embora divergentes, correlacionam-
se quanto a abordagem sobre o tema. Por um lado, o teórico Mikhail 
Bakhtin apresenta uma faceta humorística do grotesco, o rebaixamento 
espiritual e corporal do que supostamente é elevado; por outro, temos 
a interpretação de Wolfgang Kayser, propondo que as principais 
características do grotesco são o fantástico, o fabuloso, o heterogêneo, 
a deformação, o bizarro, o belo, o estranhamento do mundo, assim 
como “o caráter insondável, abismal, o interveniente horror em face 
das ordens em fragmentação [...] o contraste pronunciado entre forma 
e matéria” (KAYSER, 2013, p. 56).

APRESENTAÇÃO DO FILME “O 
LABIRINTO DO FAUNO” 

O filme O labirinto de Fauno inicia com a seguinte frase: 
“Espanha, 1944. A guerra civil acabou. Escondidos nas montanhas, 
grupos armados seguem combatendo o novo regime fascista que luta 
para sufocá-los”. Essa introdução revela o contexto sócio-histórico 
da narrativa cinematográfica. Naquele período, a Espanha estava 
sob um regime fascista, e a população vivia constantemente sendo 
reprimida e ameaçada pelo governo. A distribuição de remédios, 
alimentos e suprimentos em geral, era repassada de forma escassa 
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e restrita aos pequenos agricultores, revelando o grande colapso que 
o país atravessava.

O labirinto do Fauno utiliza como ambiente o cenário da Espanha 
durante a ditadura de Francisco Franco, período denominado como 
franquismo. A referência histórica expressa apenas um pano de fundo, 
pois o real propósito do filme é narrar a história da personagem Ofélia, 
uma garota de aproximadamente 10 anos que descobre um labirinto 
próximo a sua casa para qual se mudou com a mãe gestante, casada 
com Vidal, um capitão das forças armadas que constantemente caça os 
camponeses refugiados que ainda resistem à repressão e submissão 
das forças armadas. 

Imersa nesse contexto social, a menina passa a vivenciar dois 
mundos: o primeiro é o mundo realista-naturalista que está pautado 
na guerra civil espanhola, cheio de regras e representado por Vidal; O 
segundo é um mundo realista-maravilhoso, como é possível observar 
no trecho a seguir: 

Dizem que, há muito tempo... No Reino Subterrâneo, onde 
não existe nem a mentira nem a dor, vivia uma princesa que 
sonhava com o mundo dos humanos. Ela sonhava com o céu 
azul, a brisa suave e o sol brilhante. Um dia... Enganando toda 
a vigilância, a princesa escapou. Uma vez no exterior, a luz do 
sol a cegou... E apagou de sua memória qualquer indício do 
passado. A princesa esqueceu quem era e de onde vinha. E 
seu corpo sofreu com o frio, a doença e a dor. E com o passar 
dos anos, ela morreu. Entretanto, seu pai, o Rei, sabia que a 
alma da princesa retornaria... Talvez em outro corpo... Em outro 
tempo e em outro lugar. Ele a esperaria até seu último suspiro... 
Até que o mundo parasse de girar. (O LABIRINTO DO FAUNO. 
Direção: Guillermo del Toro. Produção: Álvaro Augustín, Alfonso 
Cuarón, Bertha Navarro, Guillermo Del Toro E Frida Torresblanco. 
Espanha (2006). DVD (112 minutos), color. 

Este reino subterrâneo, que pertence ao mundo realista-
maravilhoso, está carregado de fantasias que se abrem à menina, 
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trazendo consequências para todos à sua volta. Este mundo é 
representado pelo sapo, pelo Homem Pálido, pelo Fauno, e pelas fadas, 
que, inicialmente, também são seres grotescos. Ofélia acaba usando 
esse mundo maravilhoso para se livrar, mesmo que temporariamente, 
de sua solidão e tristeza, causadas em grande parte por seu padrasto. 

O mundo realista-maravilhoso seria produto de sua imaginação. 
Embora, nessa realidade, Ofélia busque a felicidade, ela vive a todo 
instante sendo testada por um personagem misterioso e bizarro 
chamado Fauno, que se apresenta como “algo ou alguém que já foi 
chamado por diversos nomes, mas que apenas os ventos e as árvores 
podem realmente dizer quem realmente é”. Ele se apresenta como 
súdito da princesa Moanna (Ofélia), e guardião do portal para o reino 
do verdadeiro pai da garota. Este ser é uma figura monstruosa que 
lhe dá tarefas a serem cumpridas para que ela alcance o tão sonhado 
“mundo de fadas” para o qual deseja ir. 

Em face do exposto, a hipótese que norteia o presente estudo 
é a de que as criaturas e as situações vivenciadas pela protagonista 
Ofélia, nessa dimensão realista-maravilhosa, assim como constituição 
desses seres enquanto personagens, são construídos a partir da 
estética do grotesco. 

OS PERSONAGENS DA NARRATIVA 
CINEMATOGRÁFICA  

Personagem é quem norteia uma obra em suas diferentes 
modalidades. Segundo Gancho (2002), o personagem ou a personagem 
é sempre um ser fictício. Dele depende o desenvolvimento, pois é ele 
quem faz a ação. Por mais real que pareça, o personagem é sempre 
uma invenção. Para a autora, a personagem pertence à história e 
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só existe nesse contexto. Dessa forma, “bichos, homens ou coisas, 
os personagens se definem no enredo pelo que fazem ou dizem, e 
pelo julgamento que fazem dele o narrador e os outros personagens” 
(GANCHO, 2002, p.14).

A realidade e a ficção são despontadas através da personagem, 
que pode ser representada por diversos atores e atrizes, para o 
caso da narrativa cinematográfica, mas a personagem sempre 
permanecerá viva, “[...] o que persiste não é propriamente o ator ou 
a atriz, mas essa personagem de ficção cujas raízes sociológicas 
são muito mais poderosas do que a pura emanação dramática 
(CÂNDIDO 2009, p.89-90). 

Dada a importância da personagem, para o desenvolvimento do 
enredo na obra fictícia, apresentamos a seguir os protagonistas que 
compõe O Labirinto do Fauno. 

Ofélia, conforme dito anteriormente, tem aproximadamente 10 
anos de idade e é fascinada por livros de contos de fadas e fábulas. 
Ela se muda com a mãe e o padrasto para a região de Navarra. Ao 
explorar os arredores da nova casa, acaba por encontrar uma trilha 
subterrânea, que a leva a conhecer o Fauno, uma criatura metade 
humana, metade bode, que a convence de que é a princesa perdida 
do reino subterrâneo e que precisa realizar três tarefas para retornar 
ao seu império. Ao mesmo tempo em que ela vivencia essa aventura 
repleta de fantasia, seu padrasto Vidal, um oficial fascista, não mede 
esforços para combater os rebeldes que ameaçam o governo. 

Mercedes é cozinheira e governanta da casa, mas também 
serve de contato secreto dos rebeldes. A partir do momento em que 
conhece Ofélia, passa a cuidar da menina como se fosse sua mãe. 

Carmem é mãe da menina, mulher submissa a Vidal, que 
está prestes a dar à luz, mas, por complicações no parto, acaba 
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falecendo, deixando seu filho recém-nascido e a filha à mercê das 
crueldades do marido.

O Homem Pálido é uma criatura humana com os olhos 
localizados nas mãos. Sua visão não é muito boa, porém, ele é veloz 
e possui um olfato bem apurado. Guardião de uma sala secreta 
gosta de devorar crianças e quem se atreve a comer algo de seu 
grandioso banquete. 

Por fim, há a personagem do sapo que é um bicho enorme, 
desproporcional em relação aos que existem na natureza.

A CONSTRUÇÃO DO GROTESCO 
EM BAKHTIN E KAYSER

Tanto Bakhtin (2008) quanto Kayser (2013) contribuíram para os 
estudos sobre o grotesco. Na visão de Bakhtin (2008), o grotesco pode 
transitar tanto no campo satírico, quanto no cômico; para Kayser (2013), 
as representações grotescas do mundo são estranhas e abjetas, da 
ordem do sombrio e do lúgubre, possuindo características disformes 
e híbridas. Tomamos, então, dois destes “modelos” figurativos do 
grotesco colocados por ambos os autores.

O grotesco em Kayser 

Wolfgang Kayser é o primeiro pesquisador do século XX a 
analisar o grotesco como uma categoria estética. Ao analisar o termo 
etimologicamente, apresenta-o como uma derivação de grotta que, em 
latim, significa “gruta” ou “pequena caverna”. O termo se relaciona 
às ornamentações encontradas no final do século XV em cavernas 
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de Roma. Essa arte ornamental era rica em hibridismo, por unir 
características das mais diversas espécies, como plantas, animais e 
seres humanos.

Para Kayser (2013), a definição da categoria grotesco é 
similar a categoria do feio, analisada por Vitor Hugo. Somente com 
o surgimento do Romantismo, o grotesco obteve uma nova face 
ao transpor os limites de sua representação, geralmente ligada ao 
cômico. O escritor cita uma passagem do romance de um autor 
desconhecido publicado em 1804:

O demônio, para vingar-se do “mestre de obra”, enviou 
como mensageiro a gargalhada; sob a máscara da alegria, 
foi recebida de bom grado pelos homens, “até que, por fim, 
tirou o disfarce e, como sátira, os encarou maliciosamente”. 
Enviada do demônio é a sátira e seu riso é diabólico. 
(KAYSER, 2013, p.62)

Nessa passagem, o autor apresenta um aspecto atípico do riso, 
este com um teor satânico, assemelhando-se ao riso do grotesco. 
Kayser (2013) se notabiliza por sempre associar o grotesco ao feio, 
ao disforme, ao horrível, associando várias temáticas. Ele cita a arte 
Surrealista para exemplificar o grotesco nas artes, como obras de 
Salvador Dali, De Chirico, Max Ernest, Roy e outros. Kayser (2013) 
ainda ressalta que há várias expressões do grotesco nas artes em 
geral, elucidando que a literatura e as obras de arte estão repletas da 
estética grotesca. 

Em Kayser, o grotesco apresenta um mundo próprio, como 
figuração de um mundo que é abstraído em desintegração, paradoxal 
e heterogêneo. O estudioso propõe um grotesco que só pode ser visto 
por nós como o abjeto e o estranho, sendo assim, avaliado a partir de 
nossa concepção pessimista do mundo.
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O grotesco em Bakhtin

Em A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento 
de François Rabelais, Mikhail Bakhtin descreve duas importantes 
concepções do grotesco relevantes para o nosso trabalho. A 
primeira é denominada de realismo grotesco e a segunda, grotesco 
romântico. Na primeira, o realismo grotesco recebe uma nuance mais 
alegre, destacando as manifestações da cultura popular cômica, 
festas carnavalescas e o principal, que é o “rebaixamento corporal” 
que, segundo Bakhtin (2008), significa “a transferência do plano 
material e corporal, o da terra e do corpo na sua indissolúvel unidade” 
(BAHKTIN, 2008, p.17). Desta feita, entendemos que o corpo está 
escancarado ao mundo, pois, para o teórico, no realismo grotesco 
“o princípio material e corporal aparece sob a forma universal, 
festiva e utópica”. Assim, quando a personagem central do filme 
em análise foge do mundo subterrâneo e vira uma mortal, ela sofre 
um “rebaixamento corporal” na perspectiva de Fauno. Já a segunda 
concepção, chamada de grotesco romântico, difere do realismo 
grotesco por não possuir a comicidade e o riso popular. Diante deste 
novo entendimento, o grotesco torna-se particular, individual, começa 
a “expressar uma visão do mundo subjetiva e individual, muito 
distante da visão popular carnavalesca dos séculos precedentes” 
(BAKHTIN, 2008, p.33). Essa concepção consiste na tentativa de 
mudar caracteristicamente o popular, mas segundo Bakhtin (2008), o 
cômico não desaparece por completo, transforma-se e “toma forma 
de humor, ironia ou sarcasmo” (BAKHTIN, 2008, p. 34). 

Na narrativa fílmica o personagem que continua destacando-
se com estas características é o Fauno, sempre cheio de sarcasmo 
em relação à Ofélia, quando não consegue alcançar as imposições 
feitas por ele. Um exemplo é quando a menina não faz uma das provas 
porque mãe estava doente, ele aparece no meio da noite no seu quarto 



109

a literatura na teoria e na prática 

s u m á r i o

e afirma que “não é desculpa para negligenciar” e lhe entrega uma 
mandrágora “uma planta que sonhava em ser humana, coloque-a 
em baixo da cama de sua mãe, em uma bacia com leite fresco, toda 
manhã ela tem que beber duas gotas de sangue”. E a presenteia com 
fadas, para que a guiem nesta nova tarefa, porque “o que lá habita, não 
é humano”, referindo-se ao Homem Pálido.

O GROTESCO EM O LABIRINTO DO FAUNO 

O filme reúne as características do grotesco, pois, prima 
por personagens disformes, como o Sapo e o Homem Pálido, e um 
personagem específico caracterizado pelo hibridismo: o Fauno. As 
características presentes na obra fílmica remetem mais às considerações 
feitas por Kayser (2013), conforme apresentamos anteriormente. 

O disforme  

Na narrativa fílmica, o mundo habitado por seres maravilhosos 
apresenta a predominância do grotesco como aspecto constituinte 
dos personagens. Nesse sentido, observamos que o disforme é uma 
das principais características dessa ambientação, que se associa 
diretamente à criatividade e ao poder de concepção de um mundo 
maravilhoso caracterizado no filme. 

Podemos observar que as fadas, inicialmente, são seres 
disformes, que só modificam sua forma a partir de uma imagem que 
Ofélia apresenta, já que ela é uma criança apaixonada por livros de 
contos de fadas. Outros personagens carregados com esse caráter 
disforme são o Fauno, o Sapo e o Homem Pálido. O primeiro é uma 
mistura de touro com bode; e o segundo é um sapo albino gigante 
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que suga a energia de um figueira e o terceiro possui os olhos na 
palma das mãos.

Todos os seres que, no filme, fazem parte do mundo realista-
maravilhoso são constituídos de deformidade. Além da física, está 
também a deformidade moral, pois cada um procura fazer algum mal à 
protagonista: o Sapo e o Homem Pálido tentam devorá-la cruelmente, 
enquanto o Fauno a manipula psicologicamente, tentando corrompê-la 
a todo instante. 

Além disso, vale ressaltar que o cenário sombrio e lúgubre serve 
para evidenciar ainda mais a deformidade dos personagens, pois 
constitui o ambiente propício para suas ações. 

O Híbrido  

À medida que algumas obras literárias antigas se tornaram 
acessíveis aos estudiosos, notou-se que o grotesco, enquanto categoria, 
não é atual, e se evidencia desde a Idade Média, como já explanado. As 
artes ornamentais desta categoria eram repletas de hibridismo, ou seja, 
as junções de plantas com seres humanos, com animais, máquinas, 
dentre outras formas inimagináveis. Kayser (2013) ainda ressalta que o 
grotesco está expresso nas artes em geral, e para ele

[...] o conceito de grotesco ficou se arrastando através dos livros 
de Estética como subclasse do cômico, ou, mais precisamente 
do cru, baixo, burlesco, ou então do cômico do mau gosto. Na 
Estética póstuma de Nicolai Hartmann, aparecida em 1053, 
ainda lemos o seguinte: „... os dois gêneros do cômico amiúde 
assinalados: o cômico grosso, que facilmente degenera do 
grotesco, no burlesco ou no espetacular, e o cômico fino... 
(KAYSER, 2013, p.14)
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Só houve mudanças em relação a esta denominação de 
grotesco, como subclasse, a partir do século XVI, quando os artistas 
passaram a aceitar o grotesco como arte, salientando aspectos 
importantes do hibridismo como “a mistura do animalesco e do 
humano, e o monstruoso como a característica mais importante do 
grotesco” (KAYSER, 2013, p.24). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A hipótese norteadora do presente estudo foi a de que a 
constituição dos seres que habitam o mundo maravilhoso do filme O 
Labirinto do Fauno e as situações vivenciadas pela protagonista Ofélia, 
são construídos a partir da estética do grotesco. Há algum tempo o 
grotesco não está limitado apenas às artes plásticas. De tal modo, é 
cada vez mais habitual a frequência de figuras grotescas na literatura, 
no cinema e em outras linguagens. 

No decorrer de nosso estudo, foi importante notar a capacidade 
do grotesco em adequar-se à contemporaneidade sem deteriorar seu 
caráter primordial: a capacidade de incomodar, provocando o riso, a 
aversão, o horror.  

Diante do que foi elencado neste trabalho, avaliamos que as 
percepções de híbrido e disforme são expressões do gênero grotesco 
que se revelam no filme desde suas cenas iniciais.

Dos personagens que permeiam a narrativa, o Fauno representa 
todas as configurações do grotesco, ou seja, o disforme e o híbrido, 
sendo o restante dos personagens, representações da categoria 
disforme. Para Kayser (2013), a percepção do grotesco se dá por 
meio de uniões impossíveis ou incompreensíveis ao homem e se torna 
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desumana, e posteriormente causa o estranhamento, quando “nós 
perdemos a terra firme sob os pés” (KAYSER, 2013, p. 105).
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Resumo:
Objetiva-se apresentar e discutir as influências greco-romanas na formação 
do Arcadismo no Brasil. Para isso, selecionamos trechos importantes de obras 
árcades, cotejando-as com obras de autores gregos e romanos. O método 
comparativo permitiu a verificação de semelhanças de estilo e de temas 
narrativos. Ao final conclui-se que a influência greco-romana não se percebe 
apenas nos temas escolhidos pelos autores em suas obras, mas também no 
estilo de escrita e no desenvolvimento de gêneros poéticos como a epopeia. 
E nesse sentido, pode-se dizer que a gênese do movimento árcade no Brasil 
teve como base a mímese, conceito desenvolvido por Platão e retomado por 
Aristóteles em sua Poética.

Palavras-chave: 
Arcadismo brasileiro; Grécia; Roma; influências.
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INTRODUÇÃO

Em meados do século XVIII, a Europa passava por significativas 
transformações culturais. Nesse período, o barroco entrava em 
decadência ao mesmo tempo em que a nobreza e o clero, vistos como 
retrógrados por uma burguesia culta ascendente, caíam em descrédito, 
pois essa mesma burguesia, imbuída de pensamentos revolucionários, 
crescia controlando o comércio e dominando a economia e o Estado.  

Tal burguesia, que se pautava na crítica à nobreza e à Igreja, 
disseminou-se por toda Europa, principalmente na França, onde nomes 
como o de Montesquieu, Diderot, D’Alambert e Voltaire figuravam como 
o núcleo da intelectualidade francesa. Nesse período, obras como O 
Espírito das Leis (1748) e o primeiro volume da Encyclopédie (1751) 
são publicadas, traçando, assim, um novo rumo para as ciências, já 
que contribuíram diretamente para o que viria a ser a mola propulsora 
do século XVIII: a valorização da razão, que, segundo o pensamento 
vigente da época, era a única capaz de promover o progresso social e 
cultural da sociedade. 

A intelectualidade burguesa voltou-se, então, para as questões 
mundanas, rejeitando a religião e a colocando em segundo plano, 
enquanto o apelo à razão passou a moldar uma arte emergente que 
reencontrou no mundo clássico seus modelos e valores.

Era o Iluminismo, que se propagava pela Europa, influenciando 
inúmeros países, entre eles, Portugal, que não ficaria à parte daquilo 
que o pensamento do século considerava como o progresso europeu. 
A figura que se destaca entre os portugueses nesse período é a do 
Marquês de Pombal, ministro de D. José I, e considerado o reformador 
cultural do país. Em 1759, expulsa os jesuítas e transforma em leigo o 
ensino nas escolas e nas academias. A partir dessas reformas, Portugal 
experimentaria inúmeras mudanças nas artes, nas ciências e na filosofia. 
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Na literatura desse período o destaque é dado para o 
movimento que ficou conhecido como Arcadismo9 que, em Portugal, 
ocorreu com a fundação da Arcádia Lusitana10 em 1756. Esta, apesar 
de extinta três anos depois, ressurge em 1790 sob a designação 
de Nova Arcádia, figurando nomes como o de Bocage, Francisco 
Manoel do Nascimento e da Marquesa de Alorna. Acompanhando o 
pensamento iluminista, os poetas tinham como principal objetivo o 
combate ao espírito barroco, considerado excessivo, e a produção 
poética inspirada em uma estética neoclássica, pautada na razão e 
no culto ao natural. Para Bosi (2006), 

[...] importa, porém, distinguir dois momentos ideais na 
literatura dos Setecentos [...]: a) o momento poético, que nasce 
do encontro, embora amaneirado, com  a natureza e os afetos 
comuns do homem, refletidos através da tradição clássica e de 
formas bem definidas, julgadas dignas de imitação (Arcádia); 
b) o momento ideológico, que se impõe no meio do século, e 
traduz a crítica da burguesia culta aos abusos da nobreza e do 
clero (Ilustração). (p. 55).

Os dois momentos ideais na literatura do século XVIII, de acordo 
com Bosi (2006), são exatamente o Arcadismo e o Iluminismo. Isto gera 
as principais características do Arcadismo: o retorno ao Classicismo, 
à cultura greco-romana e à visão da natureza como o refúgio ideal 
do homem (locus amoenus)11, que serão retomadas de forma mais 

9. O nome do movimento é uma referência à Arcádia, região campestre situada 
no Peloponeso, na Grécia, e tida como fonte de inspiração poética por ser, de 
acordo com a mitologia, habitada por pastores e ninfas em total comunhão 
com a natureza.
10. De acordo com Bosi (2006), a primeira Arcádia foi fundada em Roma, em 
1690. O programa dos poetas que a fundaram era, principalmente, combater 
o “mau gosto” da estética vigente. Tinham como emblema a flauta de Pã, e os 
sócios adotavam para si pseudônimos a partir de nomes de pastores gregos 
e romanos. A prática se difundiu entre os poetas árcades tanto de Portugal, 
quanto do Brasil.  
11. A consideração da natureza como sendo um refúgio ideal é baseada na 
teoria do “bom selvagem”, de Rousseau, que influenciou sobremaneira o 
pensamento iluminista na Europa. 
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detalhada no decorrer deste trabalho, cujo objetivo é apresentar e 
discutir a influência greco-romana na formação do Arcadismo brasileiro. 

Para isso, selecionamos trechos das obras de poetas do 
Arcadismo brasileiro e as colocamos em cotejo com trechos de autores 
greco-romanos através do método comparativo de análise literária. As 
obras analisadas são: Idílios, de Teócrito, Bucólicas, de Virgílio, Odes, 
de Horácio, e Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Como 
fundamentação da pesquisa, amparamo-nos principalmente em Bosi 
(2006) e Carpeaux (2012).

O ARCADISMO NO BRASIL: 
CONTEXTO E CARACTERÍSTICAS

O século XVIII no Brasil foi um período de intensa revolução. 
No Rio de Janeiro e em Minas Gerais, tidos como os grandes centros 
culturais e econômicos do país, foi crescente o número de jovens 
estudantes que travaram contato com as influências dos ideais em 
voga nas universidades da Europa. Devido a esse contato, a cultura 
jesuítica, muito forte no país até então, começou também a enfraquecer 
e a dar lugar às ideias iluministas que grassavam na Europa. Isso 
significou uma transformação estética no que tange às artes, pois o 
Barroco, fortemente presente no cenário artístico brasileiro, sofria as 
críticas dos adeptos da estética neoclassicista, emergente da nova 
onda de pensamento do século das luzes.  

A influência do Iluminismo e os acontecimentos que abalaram 
a ordem política e social do Ocidente – Independência dos Estados 
Unidos (1776) e Revolução Francesa (1789) – tiveram grande 
repercussão no crescente sentimento nativista brasileiro e, com isso, 
houve, por parte dos poetas, um forte desejo de se firmar literariamente 
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frente à metrópole portuguesa, visto que a economia crescia devido 
à descoberta do ouro e o desenvolvimento da mineração na região 
de Vila Rica (atual Ouro Preto), em Minas Gerais, que foi o berço dos 
principais acontecimentos setecentistas, tais como a fundação da 
Arcádia Ultramarina, em 1768, e a Inconfidência Mineira, em 1789.  

É nesse contexto de renovação cultural que nasce o Arcadismo 
brasileiro, também denominado Setecentismo ou Neoclassicismo, 
que se coloca em posição contrária à exuberância dita exagerada 
do Barroco e lança a proposta de uma literatura mais equilibrada e 
espontânea, buscando harmonia na pureza e na simplicidade das 
formas clássicas greco-latinas e renascentistas. A expressão inutilia 
truncat12 resume tal posição. Outros temas próprios do Arcadismo são 
fugere urbem (fugir da cidade), locus amoenus (lugar ameno), carpe 
diem (aproveitar o dia) e aurea mediocritas (mediocridade do ouro), 
todos retirados da cultura clássica. 

Os poetas árcades, preocupados com os problemas urbanos e o 
progresso científico, propõem a volta à simplicidade da vida no campo 
e o aproveitamento do momento presente. Recriam, em seus versos, 
paisagens bucólicas de épocas passadas, verdadeiros fingimentos 
poéticos, usando pseudônimos gregos e latinos, imaginando-se serem 
pastores e pastoras amorosos, numa vida completamente idealizada, 
simples, e em pleno contato com a natureza. A poesia árcade se 
realiza através do soneto, com versos decassílabos, mas com rimas 
facultativas, e, pela influência greco-romana, surge pela primeira vez 
no Brasil, o desenvolvimento do poema épico, à maneira de Homero 
e Virgílio. Os exemplos são Uruguai, de Basílio da Gama e Caramuru, 
de Santa Rita Durão.

O Arcadismo no Brasil segue o modelo português, prezando por 
uma poesia refinada que, retratando a paisagem mineira como cenário 

12. A expressão pode ser traduzida como “acabe-se com as inutilidades”.
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bucólico para os pastores, valoriza os dons locais, evidenciando um 
forte sentimento nativista. A presença do índio passa a ser um elemento 
bastante apropriado para pôr em prática a teoria rousseauniana do 
“bom selvagem” e dá ao Arcadismo brasileiro um tom diferente do 
europeu. Outra característica bem distinta do Arcadismo aqui realizado 
é a sátira política aos tempos de opressão portuguesa e da corrupção 
dos governos coloniais, que também pode ser considerada fruto da 
influência do gênero satírico praticado na Grécia.

É a publicação de Obras Poéticas, de Cláudio Manuel da Costa, 
em 1768, que marca o início do movimento no Brasil. Nesse mesmo 
ano, o autor fundara a Arcádia Ultramarina13 aos moldes da Arcádia 
Lusitana, na qual se reunia com um grupo de poetas e intelectuais, 
entre eles, Basílio da Gama e Alvarenga Peixoto, no intuito de fundar 
os alicerces da nova estética. A atuação do grupo, no entanto, cessa 
com o trágico desfecho da Inconfidência, em 1789. 

Dentre os poetas do Arcadismo brasileiro destacam-se Cláudio 
Manuel da Costa, Basílio da Gama, Santa Rita Durão, Tomás Antônio 
Gonzaga, Silva Alvarenga e Alvarenga Peixoto, sendo os três últimos 
considerados os árcades ilustrados, na classificação de Bosi (2006). 

Nas próximas seções são apresentadas as questões que 
formam o cerne do trabalho: a influência da cultura greco-romana 
na formação do Arcadismo no Brasil, bem como o modo como se 
articulam os valores presentes nesse movimento com a volta aos 
valores da cultura clássica.

13. Há controvérsia sobre a existência da Arcádia Ultramarina, porém, ela é 
citada na História da Literatura Portuguesa, de José Agostinho, publicada em 
1927, bem como na Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, 
na publicação de 1946. 
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GRÉCIA: IDÍLIO E EVASÃO 

A última fase da literatura grega, que ocorreu no período 
helenístico, é marcada por uma característica bastante peculiar, 
diferente de tudo o que os períodos anteriores produziram. Nas 
palavras de Carpeaux (2012), a literatura grega desse período “é idílio 
pastoral e romance fantástico: quer dizer, literatura de evasão” (p. 66). 

A expressão poética desse ambiente idílico e pastoril, na 
literatura grega, fica a cargo de Teócrito (310 a. C. – 250 a. C.), 
considerado o poeta de maior destaque do período helenístico. Nas 
palavras de Carpeaux (2012),

Teócrito é o poeta da Sicília grega. O espírito da Odisseia 
renasce nos seus idílios. O sol mediterrâneo ilumina campos 
e pastagens levantinos, os pastores dançam ou cantam os 
seus amores, e o deus Pã dorme ao calor do meio-dia; ao 
crepúsculo o coro das flautas convida para a festa de Adônis, 
os pescadores preparam as redes e, na melancolia da noite, 
lamenta o ciclope Polifemo o seu amor infeliz à ninfa Galateia 
(idílio 11). É a Arcádia. (p. 66-67).

Conforme finaliza Carpeaux (2012), os motivos poéticos de 
Teócrito são a própria Arcádia, essa região inspiradora, cercada de 
elementos da natureza, de seres míticos na qual o Arcadismo buscou 
o nome. Eis a primeira influência. 

Sobre a obra de Teócrito, sabe-se que os poemas que chegaram 
aos nossos dias são escassos, apenas trinta idílios, alguns poucos 
epigramas e um poema figurado, A Flauta, todos eles carregando 
dúvidas sobre a autoria. Os idílios são divididos em: poemas bucólicos, 
mimos e contos épicos. De acordo com Ribeiro Jr. (2019), os mimos 
foram inspirados na obra de Sófron, conterrâneo de Teócrito, e os 
contos épicos, na epopeia. Porém, é na poesia pastoral que Teócrito 
revela toda a sua inventividade, criando, como afirma Ribeiro Jr. (2019), 
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o modelo para as Éclogas, de Virgílio, bem como para a poesia do 
movimento árcade no século XVIII. Conforme Ribeiro (2004, p. 11), 

“Teócrito observa as realidades do campo e as retrata de uma 
maneira tão pessoal, que todos reconhecem que foi a partir de 
sua obra que o gênero bucólico ficou definitivamente constituído”.

A linguagem dos idílios é simples e, apesar de certa preocupação 
com a forma – observada pela predominância do hexâmetro, por 
exemplo – a erudição alexandrina está ausente. O vocabulário, as 
comparações e os diálogos prezam pela naturalidade da linguagem, 
de tal modo, que o dialeto presente na maioria dos idílios é o dórico, 
utilizado pelos pastores da região da Sicília. O trecho do idílio 11 a 
seguir exemplifica as colocações: 

[...] Quanta vez as ovelhas sozinhas voltaram do verde

pasto ao redil, enquanto ele, a cantar Galateia

sozinho desde manhã, minguava na algosa beira-

-mar com a mais hostil das feridas no fundo do peito:                                   

de Cípris potente o ferrão lá no fígado seu incrustado.

O fármaco achou, todavia, e, sentado no cimo de certa

rocha, olhos fitos no mar, cantou a seguinte canção.

Ó Galateia tão branca, por que teu benzinho repeles

– tu, mais branca de ver que a coalhada, e mais tenra que um anho,            

mais que um bezerro fujona, e que a uva inda verde mais rútila –,

e vens para cá, quando o sono suave a mim me arrebata,

e vais-te daqui, se o suave sono a mim me abandona,

e foges feito a ovelhinha avistando um lobo cinzento?

Enamorei-me de ti, ó donzela, quando primeiro                                            
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vieste com minha mamãe, querendo colher do jacinto as

florinhas lá na montanha, e eu próprio o caminho mostrava:

e, desde esse dia, ao te ver, – nem depois, nem agora mesmo –

parar de amar já não posso, mas, Zeus!, tu não tás nem aí [...].

(TEÓCRITO, Idílio XI, v. 11-31).14

No trecho apresentado é nítida a alusão aos elementos 
naturais, como animais (ovelhas, bezerro, lobo), frutas (uva) e plantas 
(jacinto, florinhas), além da associação de Polifemo aos pastores de 
ovelhas, personagens favoritos dos poemas bucólicos. O elemento 
idílico recheia todo o poema, principalmente no emprego dos termos 
no diminutivo, como “benzinho” e “ovelhinha”. E já é possível notar 
a evasão como um elemento chave desse tipo de poesia quando 
vemos Polifemo “sentado no cimo de certa rocha, olhos fitos no mar”. 
Percebe-se que todo o ambiente é construído em torno da natureza, 
isto é, os elementos naturais estão presentes como que sendo parte 
da estrutura poética, e interagem com o eu-lírico, uma vez que é a 
natureza que enfeita o momento em que Polifemo se apaixona por 
Galateia (“Enamorei-me de ti, ó donzela, quando primeiro/ vieste [...] 
colher do jacinto as/ florinhas lá na montanha”).  

Fato semelhante acontece nos versos de Tomás Antônio 
Gonzaga quando este fala de quando se apaixonou por Marília, nos 
quais os elementos naturais são utilizados para retratar a figura da 
pastora, bem como para construir o pano de fundo do momento em 
que se enamora dela:

[...] Na sua face mimosa, 

Marília, estão misturadas 

14. A tradução do trecho do poema de Teócrito foi extraída da tese de Érico 
Nogueira intitulada Verdade, contenda e poesia nos Idílios de Teócrito.
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Purpúreas folhas de rosa, 

Brancas folhas de jasmim. 

Dos rubis mais preciosos 

Os seus beiços são formados; 

Os seus dentes delicados 

São pedaços de marfim. 

Mal vi seu rosto perfeito, 

Dei logo um suspiro, e ele 

Conheceu haver-me feito 

Estrago no coração. 

Punha em mim os olhos, quando 

Entendia eu não olhava; 

Vendo que o via, baixava 

A modesta vista ao chão [...]. 

(GONZAGA, Lira I).

Semelhantemente aos versos de Teócrito, os elementos da 
natureza exercem papel fundamental na interação com o eu-lírico, 
bem como nas comparações da pastora, alvo do amor do pastor. 
No caso dos versos de Gonzaga, Dirceu, o pastor das liras, se utiliza 
dos mais nobres e belos elementos para retratar Marília (folhas de 
jasmim, rubis, marfim). 

Outro fator digno de nota é o páthos amoroso sofrido pelos 
personagens Polifemo e Dirceu. Ambos, sendo acometidos pelo amor, 
relatam senti-lo no coração de modo abrupto e avassalador (“a mais 
hostil das feridas no fundo do peito”, nos versos de Teócrito, e “conheceu 
haver-me feito/ estrago no coração”, nos versos de Gonzaga). Tal 
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páthos é uma característica peculiar da poesia helenística, apesar de 
já poder ser encontrado na tragédia de Eurípides, conforme observa 
Almeida (2013). Segundo a autora, o sofrimento amoroso advém do 
forte apelo sensorial desenvolvido na poesia helenística e perpetuado 
nos períodos em que ocorreu a volta a essas caracterizações, como no 
Renascimento e, mais especialmente, no Arcadismo. 

Em outra lira de Gonzaga, podemos observar ainda esse páthos 
amoroso, continuando a comparação com os versos de Teócrito. Dessa 
vez é quando Dirceu apresenta certa mágoa dos amores que não se 
concretizaram, de seus ciúmes, bem como da separação de Marília:

Movida, Marília,

De tanta ternura,

Nos braços me deste

Da tua fé pura

Um doce penhor.

Marília, escuta

Um triste pastor.

Tu mesma disseste

Que tudo podia

Mudar de figura,

Mas nunca seria

Teu peito traidor.

Marília, escuta

Um triste pastor.
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Tu já te mudaste;

E a olaia frondosa,

Aonde escreveste

A jura horrorosa,

Tem todo o vigor.

Marília, escuta

Um triste pastor.

Mas eu te desculpo,

Que o fado tirano

Te obriga a deixar-me,

Pois busca o meu dano 

Da sorte que for.

Marília, escuta

Um triste pastor.

(GONZAGA, lira IV).

Do mesmo modo que Polifemo, Dirceu sofre por amor. A 
diferença é que enquanto Polifemo não teve o prazer de receber uma 
correspondência de Galateia, Dirceu, após ter confiado nas juras de 
Marília, sofre agora devido a certo arrependimento por parte dela em 
ter consentido em tais juras. A lira é marcada pelo apelo de Dirceu, 
para que ela escute seu “triste pastor”. Novamente, a interação com 
os elementos da natureza constrói os pontos importantes do poema: 
a jura de amor de Marília foi escrita em uma “olaia frondosa”, o que 
não deixa de ser interessante para a análise, pois essa espécie de 
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árvore parece ser comum em regiões da Grécia, para onde os poetas 
direcionam suas inspirações em busca da Arcádia. 

Tendo suscintamente apresentado a influência da Grécia, 
especialmente da poesia idílica de Teócrito nos modelos do Arcadismo 
brasileiro, e dada a brevidade do trabalho, passamos, na seção 
seguinte, à análise da presença de Roma em nossa poesia árcade, 
presença essa mais maciça e estrutural, uma vez que os conceitos 
desenvolvidos na poesia neoclássica brasileira provém da literatura 
pastoril romana, como será visto. 

ROMA: A POESIA CULTIVADA NO CAMPO

Como já mencionado, a ilustração trouxe o apreço pelo 
“racional, o claro, o regular e o verossímil” (BOSI, 2006, p. 61), ideais 
bem próximos do classicismo renascentista. Porém, a despeito do 
que se encontra em muitos autores de história da literatura universal 
ou brasileira, que se preocupam mais em observar suas influências 
próximas e a importância da ilustração na construção do estilo 
de época, é necessário buscar também, as influências literárias e 
artísticas, mais remotas dessa poesia pastoril, que, embora gestada 
em período de mentalidade diversa, pelo menos em seus aspectos 
políticos e espirituais, guardam semelhanças em suas imagens e 
recursos linguísticos com a poesia pastoril do Arcadismo. Por isso, 
após a Grécia, chega-se a Roma. É mister conhecer a poesia bucólica 
de Virgílio e Horácio e adentrar os segredos mais escondidos do 
gênero, de modo a abrir-se um leque para uma interpretação diferente 
das imagens idílicas, dos pastores e do gado. Desta maneira, será 
perceptível a importância dos mestres clássicos na composição do 
estilo que ganhou nova vida no período da ilustração. 
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Contudo, para buscar semelhanças entre a poesia bucólica 
romana e a lírica árcade da ilustração no Brasil, é necessário, em 
virtude do tamanho do repertório de um e de outro, reduzir a pesquisa 
a seus autores principais, ou seja, os que trazem o Arcadismo tout 
court e a poesia idílica romana: Virgílio e Horácio nesta, e Tomás 
Antônio Gonzaga, naquele. 

Começamos por afirmar que a literatura romana é, em essência, 
diferente da literatura grega, embora ambas façam parte do que se 
convém chamar “literatura clássica”. Os estilos de época e escolas 
literárias sempre têm como tendência reabilitar os modelos greco-
romanos e tornar atuais seus temas, imagens, gêneros literários e 
recursos poéticos. A literatura latina, por ser mais evasionista que a 
literatura grega, possui um caráter mais bucólico em que se exalta uma 
vida mais simples e próxima à natureza e aos campos, isto é, uma vida 
mais rústica como sinônimo de felicidade e equilíbrio.

Horácio, por exemplo, é um dos autores que serve de 
inspiração aos poetas arcádes por trazer a vida rústica e feliz de um 
eu-lírico que almeja fugir dos debates e guerras civis por que estava 
passando o estado romano na época. A prosperidade material e a 
vida pomposa na cidade trouxeram uma série de consequências 
ruins que a vida rústica não possui. Por isso, Carpeaux (2012), ao 
resumir o estilo de Horácio, diz:

Sempre o atrai a retirada para a vida pacífica nos campos (“Illle 
terrarum mihi praeter omnes angulus ridet”). Os antepassados 
– pensa o romântico – viveram assim – longe dos negócios da 
cidade, dedicados aos idílicos trabalhos rurais:

“Beatus ille qui procul negottis,

Ut prisca gens mortalium,

Paterna rura bubus exercer suis”.

(CARPEAUX, 2012, p. 107).
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A “vida pacífica nos campos” é uma forma de fugir das 
agitações da cidade. Além disso, essa estadia proporciona o desfrute 
da alegria e dos amores e, assim, traz a felicidade. É a melancolia de 
quem vê que o mundo é instável e estabelece o imperativo de “colher 
o dia”, aproveitar o momento (carpe diem), sem tantas desmedidas, 
porém, em alguns momentos, sem tanta austeridade: “Dum loquimur, 
fugere invida/ aetas: carpe diem, quam minimum credula póstero.”15 
(Hor. Ode XI, livro I).

Virgílio é considerado um dos fundadores da chamada 
“romanidade” e teve preferência pela poesia rústica e pelas 
contemplações da vida no campo. O ideal de vida feliz é a vida 
campestre: “Fortunatus est ille deos qui novit agrestes16”.  Porém, ele 
não é apenas um repetidor de uma tradição de poemas deste cunho, 
mas acrescenta neste gênero os enlaces amorosos de seus pastores, 
o culto ao ócio e as referências a episódios políticos de Roma. É um 
poeta mais preocupado com a civitas romana e com seu papel de 
artista da pátria. Coube a ele a tarefa de “inventar uma tradição oficial 
do império augustano [...] [e] criar uma utopia de virtudes políticas dos 
romanos” (CARPEAUX, 2012, p. 111). É um poeta mais sentimental e 
utópico, pois sua obra tem um caráter mais melancólico e saudosista, 
conhecido também pela busca da idade de ouro (aetas aurea), algo 
presente tanto em sua poesia idílica quanto na épica. Nas Éclogas, 
encanta ver as esperanças de um mundo que vai florescer e retornar 
à idade de ouro a partir de pastores auxiliados pelos deuses, que 
cantam os dons naturais recebidos. Vejamos como se desenvolve 
este ideal na écloga abaixo:

Sentado sob arguto azinho Dáfnis,

Em mó juntaram Coridon e Tírsis,

15. “Enquanto falamos, foge, invejoso, o tempo: colhe o dia e confia o mínimo 
possível no amanhã.” (tradução nossa).
16. “Feliz é aquele que conhece os deuses agrestes”. (tradução nossa).
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Tírsis ovelhas, Coridon cabrinhas

Retesadas; em flor e Árcades ambos,

Ambos no canto iguais na aposta agudos.

(Écloga VII, 1-5).

Coridon e Tírsis, pastores de ovelhas e cabras respectivamente, 
foram reunidos por Dáfnis, pastor mítico, semideus romano, para 
cantar na Arcádia sons melodiosos. É esta mesma Arcádia de 
Dáfnis, ninfas, pastores, rebanhos que será visitada pelos autores do 
neoclassicismo brasileiro.

Vimos que Horácio é o poeta da vida pacífica, das amantes e 
do carpe diem; por outro lado, Virgílio traz um sentimentalismo maior 
às éclogas e idealiza uma utopia campestre, cheia de símbolos e 
alegorias. Diferentemente de Horácio, que via no retorno ao campo 
uma ida às origens da civilização romana, Virgílio é um saudosista 
melancólico da idade de ouro que alimenta a esperança de retornar 
em breve a esse período áureo. 

Nesse sentido, Tomás Antônio Gonzaga encarna tanto o ideal 
de uma vida rústica no Brasil, à moda horaciana, quanto a idealização, 
à moda virgiliana, de uma amada que representa muito mais uma 
alegoria de felicidade e liberdade do que um simples enlace amoroso: 
é a áurea Marília.

Considerando a poesia de Horácio, a de Gonzaga se assemelha 
a ela pela busca do equilíbrio, conceito chamado de aurea mediocritas, 
o famoso “meio termo de ouro” aristotélico. Cultiva uma vida sem 
arroubos e paixões desmedidas. Ora, tal meio termo só existe nos 
campos, na velha e mítica Arcádia, no locus amoenus. A natureza, 
para o eu-lírico, é um refúgio, local para onde se vai a fim de se evadir 
das corrupções e agitações urbanas. A poesia de Gonzaga preocupa-
se em descrever um cenário tranquilo, e a presença da áurea Marília 
apenas reforça o sentido lírico de exaltar o locus amoenus. Vejamos:
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Eu, Marília, não fui nenhum vaqueiro,

Fui honrado pastor da tua aldeia;

Vestia finas lãs, e tinha sempre

A minha choça do preciso cheia.

Tiraram-me o casal, e o manso gado,

Nem tenho, a que me encoste, um só cajado.

Para ter que te dar é que eu queria

De mor rebanho ainda ser o dono;

Prezava o teu semblante, os teus cabelos

Ainda muito mais que um grande trono.

Agora que te oferte já não vejo,

Além de um puro amor, de um são desejo.

[...]

Nas noites de serão nos sentaremos

C’os filhos, se os tivermos, à fogueira;

Entre as falsas histórias que contares,

Lhes contarás a minha verdadeira:

Pasmados te ouvirão; eu entretanto,

Ainda o rosto banharei de pranto.

(GONZAGA, Lira XV).

Nos primeiros versos, podemos ver que a figura de Marília “entra 
apenas como ocasião no cancioneiro de Dirceu” (BOSI, 2006, p. 72), 
não traz nada de mais intenso à contemplação, mas cede lugar à 
profissão do eu-lírico e ao cenário idílico apresentado. Há uma exaltação 
da vida rústica e simples, sem muitas posses, porém feliz e pura. É um 
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resgate à brasileira de um famoso verso de Horácio “Beatus ille qui 
procul negottis, / ut prisca gentium mortalium” (Feliz é o homem que 
se afasta dos negócios, como os povos antigos admiráveis fizeram). O 
eu-lírico só deseja ter posses e alimentar ambições para dar uma vida 
melhor à bela Marília, embora não despenda energias com isso, pois 
tem por ela não um amor desmedido, mas um “puro amor” e um “são 
desejo”. É o equilíbrio de sentimentos, chamado aurea mediocritas, 
propugnado por Horácio.

Já de teor virgiliano, eivado de alegorias e símbolos na 
construção de uma musa ideal e utópica, é a passagem da Lira II em 
que Marília é descrita. Assim como na lírica de Virgílio, Dirceu traz uma 
figura mitológica e pinta seus versos de variadas cores e tonalidades, 
gerando a sensação de contemplar um quadro renascentista, com 
diversas nuances e vivacidade. 

Os seus compridos cabelos,

Que sobre as costas ondeiam,

São que os de Apolo mais belos,

Mas de loura cor não são.

Têm a cor da negra noite;

E com o branco do rosto

Fazem, Marília, um composto

Da mais formosa união.

(GONZAGA, lira XI).

Nos versos acima é possível notar o modo como a “negra 
noite” se mistura ao “branco do rosto” da bela dama, além disso ela 
é comparada nos seus belos cabelos ao divino Apolo, sobrelevando, 
assim, o mito grego, como afirma Bosi (2006), presença constante 
na literatura árcade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentou-se e discutiu-se neste trabalho as influências greco-
romanas na formação do Arcadismo no Brasil. A partir disso, foi 
possível observar, tanto devido às leituras feitas, quanto aos resultados 
colhidos, que os estudos acerca desse movimento literário no Brasil 
gira muito mais em torno da influência dos ideais iluministas e, no caso 
do Brasil, da situação da Inconfidência Mineira, do que em torno das 
influências mais remotas sobre a poesia desse período. 

Tais influências são aquelas advindas da Grécia, com a poesia 
de Teócrito, considerado, como foi visto, o fundador da poesia bucólica, 
e de Roma, berço da poesia pastoril, campesina. Consideramos que 
esses são os pilares da poesia árcade, aqueles que sustentaram a 
produção de nossos poetas, permitindo-lhes mesclar essa herança 
com as nuances brasileiras, principalmente no que diz respeito às 
paisagens naturais, elementos de total interesse para o Arcadismo. 

É necessário, por fim, pontuar que, numa época de ilustração, 
os objetivos formais de uma poesia que se queria arcádica eram 
diferentes de uma literatura de evasão greco-romana, que exaltava 
tanto sua civitas por meios alegóricos como até, como em Horácio no 
verso “ut prisca gentium mortalium”, os antepassados. A poesia do 
Arcadismo busca um novo modelo de felicidade afastado da religião 
e de uma mentalidade tardia de Idade Média. É a felicidade natural 
obtida pela vida simples, sem visões beatíficas e êxtases espirituais. A 
mentalidade liberal nascente vai gerar enorme esperança de que surja 
um novo mundo, em que os direitos do homem sejam glorificados e a 
razão se eleve a um papel de mestra dos povos. Para isso, serviram-se 
dos modelos clássicos em cuja temática estão também um ideal de 
vida natural, embora muito mais intelectualizada do que vivida. 
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Resumo:
Compreende-se um texto como construção de outros textos. Com isso, as 
obras literárias também se constroem através de um sistema de inter-relações 
com outros textos. Dessa forma, pretende-se utilizar métodos comparativos 
para analisar as obras Ismália, poema simbolista de Alphonsus de Guimaraens, 
e a amazônica Lenda da Vitória Régia, a fim verificar as relações transtextual e 
intertextual através do elemento Lua, presente em ambas as obras. 

Palavras-chave: 
Ismália; Alphonsus de Guimaraens; Vitória Régia; Lua; transtextualidade.
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INTRODUÇÃO

A partir da concepção de Dialogismo, proposta por Mikhail 
Bakhtin (2003) descrita em Estética da Criação Verbal, compreende-
se um texto como construção de outros. Com isso, as obras literárias 
também se constroem através de um sistema de inter-relações com 
outros textos. A partir disso, serão abordados dois métodos para 
compreender os textos literários. O primeiro é o de Tânia Franco 
Carvalhal (2006), em Literatura Comparada, que estabelece, entre 
outras coisas, a análise de textos através da comparação, o segundo 
de Gérard Genette (2006), tratado em Palimpsesto: a Literatura 
de Segunda Mão, que aborda a transtextualidade. A partir desses 
métodos, procura-se, assim, estabelecer as relações entre as obras 
brasileiras “Ismália”, poema de Alphonsus de Guimaraens, e “Lenda 
da Vitória-Régia”, de expressão amazônica descrita por Maria 
Antonieta Pereira em Lendas e Mitos do Brasil.

Primeiramente, far-se-á um percurso histórico sobre a literatura 
comparada, que possui diversos métodos, objetos e objetivos de 
análises, dificultando um consenso sobre seu desempenho. Mas 
tais estudos, a princípio, não podem ser conceituados como simples 
comparações e nem ter finalidade em si próprios, devendo ser 
compreendidos como um mecanismo de análise para se chegar a um 
objetivo. Por conseguinte, será tratado o conceito da transtextualidade, 
que aborda como um texto se apresenta em outro, implícita ou 
explicitamente, de acordo com seu tipo de relação. Posteriormente, 
será abordada a teoria de intertextualidade definida por Julia Kristeva 
(2012) em Introdução à Semanálise.

Isto posto, serão trabalhadas as obras literárias em questão sob 
as perspectivas comparativa e transtextual, sendo perceptível como 
uma se projeta sobre a outra, de forma inconsciente ou não, focando a 



137

a literatura na teoria e na prática 

s u m á r i o

categoria transtextual intertextualidade para uma maior compreensão 
dos textos, mostrando também que contribuições relevantes elas 
podem trazer para os estudos da literatura e para se examinar o contexto 
social em que estão inseridas, salientando ainda o contexto da estética 
Simbolista e o maravilhoso na literatura de expressão amazônica, para 
assim compreender melhor as obras Ismália e Lenda da Vitória-régia e 
o meio em que foram produzidas.

UMA VIAGEM AO PERCURSO HISTÓRICO E 
IDENTITÁRIO DA LITERATURA COMPARADA

Conceituar a Literatura Comparada não é um trabalho fácil, 
várias foram as definições e termos usados para se chegar ao 
entendimento atual desse estudo. No geral, esta literatura é entendida 
como método (ou métodos) de investigação, o que caracteriza sua 
complexidade, que confronta duas ou mais literaturas, sejam elas 
nacionais ou internacionais, levando em consideração o objeto que vai 
ser analisado e suas particularidades.

Com relação a sua trajetória, o século XIX foi palco de novas 
ideologias, em que o pensamento cosmopolita tomou uma dimensão 
considerável e forte para a época, caracterizando este século, 
quando extrair leis gerais estava em alta nas ciências naturais. Isso 
influenciou, assim como outras áreas do saber, os estudos de Literatura 
Comparada, embora o termo “comparado” já fosse conhecido desde 
o Renascimento, com o aparecimento em discursos de autores das 
épocas, como cita Carvalhal:

O surgimento da literatura comparada está vinculado à corrente 
de pensamento cosmopolita que caracterizou o século XIX, 
época em que comparar estruturas ou fenômenos análogos, 
com a finalidade de extrair leis gerais, foi dominante nas 
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ciências naturais. [...] Em 1598, Francis Meres utiliza-o no título 
de seu Discurso comparado de nossos poetas ingleses com os 
poetas gregos, latinos e italianos e vamos também encontrá-lo 
em designações de obras dos séculos XVII e XVIII. Em 1602, 
William Fulbecke publica Um discurso comparado das leis e, 
logo depois, surge Anatomia comparada dos animais selvagens, 
da autoria de John Gregory. (CARVALHAL, 2006, p. 8). 

Com isso, observa-se que os estudos de literatura comparada 
não são recentes e que estudiosos do Renascimento já se 
desdobravam no assunto, de acordo com suas especificidades. 
Porém, foi no século XIX que o termo foi mais difundido e frequente 
em obras científicas, contagiando os estudos literários voltados para 
afirmações análogas com obras de autores como Cuvier (1800), 
Degérand (1804) e Blainville (1833). Observando essas mudanças, 
os estudos comparados ganham notoriedade e são utilizados na 
Europa nas áreas de ciências e linguística, porém, é na França que 
a expressão “Literatura” surge, sendo empregada com o propósito 
de nomear um conjunto específico de obras, como acorda o 
Dicionário Filosófico de Voltaire, embora ainda haja uma dificuldade 
de conceituar literatura, encaixando-se tardiamente conceito e termo 
em outros países, como na Alemanha e na Inglaterra.

Com isso, muitos autores publicam diversas obras com 
denominações próximas das que se conhece hoje, algumas com 
expressões bem parecidas, porém, mesmo trazendo em sua 
denominação “literaturas comparadas”, eles não tinham nenhuma 
preocupação em confrontarem textos, como é o caso da acepção 
contemporânea. Dessa forma, mesmo com sua imprecisão e 
ambiguidade, preservando a denominação francesa, a literatura 
comparada é confundida com a expressão “literatura geral”, também 
comumente usada no país, segundo Carvalhal (2006):

Indiferente aos locais onde se expandiu, a literatura 
comparada preservou a denominação com que os 
franceses a divulgaram, mesmo sendo imprecisa e 
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ambígua. Por isso, muitas vezes sofre a competição da 
expressão “literatura geral” também de uso corrente 
em francês e em inglês, com a qual é frequentemente 
associada. (CARVALHAL, 2006, p. 11).

Sendo assim, uma discussão é travada sobre a distinção das 
duas expressões, com pontos controversos a respeito delas. Há autores 
que afirmam que a literatura geral abarca um campo mais abrangente, 
o que compreenderia os estudos comparados, porém, há outros que 
querem estabelecer diferenças entre ambas. A expressão “literatura 
geral” também é associada a “literatura mundial” (Weltliteratur), termo 
cunhado por Goethe em 1827 para designar uma literatura de “fundo 
comum”, junção das totalidades das grandes obras. Todavia, seguindo 
o pensamento de Goethe, a expressão possibilita a interação das 
literaturas entre si, com o desígnio de corrigirem-se.

Portanto, baseado nessa perspectiva, a obra literária não é uma 
produção adâmica, mas uma continuação de uma fonte inesgotável de 
obras anteriores, sendo o ato de escrever um constante diálogo entre 
produções passadas e modernas. Isso é o que tem levado a Literatura 
Comparada a alcançar, nos últimos anos, o status de disciplina 
reconhecida em várias instituições de ensino superior, garantindo-lhe 
uma bibliografia exclusiva.

EM BUSCA DO PERGAMINHO E SUAS 
PISTAS PARA COMPREENSÃO DOS 
ELEMENTOS TRANSTEXTUAIS

O termo palimpsesto é assim denominado aos pergaminhos que 
antigamente eram raspados ou lavados para se reaproveitar o papiro, 
quando as escrituras mais antigas eram apagadas para a inserção de 
outros textos, todavia eram perceptíveis os traços das outras inscrições, 
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de acordo com Escobar (2006). Levando esse conceito para os estudos 
textuais e literários, tem-se uma metáfora, comparação implícita, para 
as relações que um texto faz com outro, pois nenhum texto se constrói 
individualmente, mas está em consonância com outros enunciados. 
Assim, Gérard Genette conceitua a transtextualidade, descrevendo 
como os textos se relacionam para compreendê-los em sua plenitude.

Segundo Genette (2006), “a transtextualidade, ou transcendência 
textual do texto, que definiria já, grosso modo, como ‘tudo que o coloca 
em relação, manifesta ou secreta com outros textos’” (GENETTE, 2006, 
p. 7). Desse modo, toda associação que uma escritura faz com outra, 
seja de forma mais implícita ou explícita, tudo que se compreende 
como relação entre um texto e outro configura a transtextualidade, o 
que possibilita uma análise mais aprofundada de uma obra, buscando 
não apenas suas características, mas também o modo como ela se 
interliga com outras obras. Para isso, Genette descreveu cinco 
categorias transtextuais, as quais designam como os textos 
podem se relacionar.

A primeira, intertextualidade, caracteriza-se “como uma relação 
de co-presença entre dois ou vários textos, isto é, essencialmente, e o 
mais frequentemente, como presença efetiva de um texto em um outro” 
(GENETTE, 2006, p. 8). Nota-se a intertextualidade pela percepção de 
uma obra no corpo de outra, fazendo uma alusão a outro texto, sejam 
sentidos, significados, conjunto parecidos de enunciados ou ações, 
podendo compreender uma obra unicamente ou em conjunto com 
outras que se inter-relacionam, promovendo novas interpretações.

A segunda categoria transtextual denomina-se paratextualidade, 
diz respeito ao que “no conjunto formado por uma obra literária, o texto 
propriamente dito mantém com o que se pode nomear simplesmente 
seu paratexto: título, subtítulo, intertítulos, prefácios, posfácios, 
advertências, prólogos, etc.” (GENETTE, 2006, p. 9 e 10). Assim, a 
paratextualidade compreende um fator extratextual, no sentido de que 
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não está comportada no corpo do texto em si, mas em alguns elementos 
auxiliares de sua estrutura, como títulos, notas de rodapé, paginação, 
e até mesmo os rascunhos de obras. Todos esses elementos podem 
evocar outros textos, configurando-se como um fenômeno paratextual.

A dar seguimento, a próxima categoria ou “terceiro tipo de 
transcendência textual, que eu chamo de metatextualidade, é a 
relação, chamada mais corretamente de “comentário”, que une um 
texto a outro texto do qual ele fala, sem necessariamente citá-lo” 
(GENETTE, 2006, p. 11). A alusão, dessa forma, ocorre de forma ainda 
mais implícita que na intertextualidade, e não evoca outra escritura em 
um texto inteiro, ou em grande parte dele, mas pode ser realizada em 
um pequeno fragmento, aludindo com um pequeno comentário, sem 
necessariamente indicar essa referência, passando muitas vezes de 
maneira despercebida por um leitor que não seja ávido. 

A quarta categoria se chama hipertextualidade, definida como 
“toda relação que une um texto B (que chamarei hipertexto) a um texto 
anterior A (que, naturalmente chamarei hipotexto) do qual ele brota de 
uma forma que não é a do comentário” (GENETTE, 2006, p. 12 e 13). 
Compreende-se, com isso, a construção de um texto que é derivado 
de um anterior. Pode ser uma simples citação até uma transformação, 
de uma paráfrase até uma paródia, entretanto é clara a manifestação 
de uma obra anterior, a “imitada” e a “imitativa”.

Conceituada como a forma mais abstrata e dificultosa de ser 
identificada, a arquitextualidade, que é a quinta e última categoria, trata 
“de uma relação completamente silenciosa, que, no máximo, articula 
apenas uma menção paratextual” (GENETTE, 2006, p. 11). Muitas 
vezes o próprio autor, não tem conhecimento que está referenciando 
um texto, tipos de discursos ou enunciações, fazendo-o de forma 
inconsciente, tornando essa percepção mais difícil, vista apenas por 
um olhar de um crítico, ou um estudioso da área, fazendo com que 
essas relações se deem de forma sutil, aludindo a paratextualidade.
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Conceituadas as categorias transtextuais, é importante destacar 
que elas não estão isoladas umas das outras ou tratadas com diferentes 
graus de importância para se analisar um texto, elas podem se 
convergir, aumentando a riqueza de informações destinadas em uma 
obra, ou várias obras. Cabe salientar que todos os textos dialogam e 
se relacionam com outros, sendo a transtextualidade uma importante 
ferramenta para análise de textos e marca da literariedade de obras.

INTERTEXTUALIDADE E RESSIGNIFICAÇÃO 
TEXTUAL SOBRE A PERSPECTIVA 
DE JULIA KRISTEVA

A embasar-se nas teorias transtextuais estabelecidas por Gérard 
Genette, será aprofundada a categoria intertextualidade, estudada 
pela teórica búlgaro-francesa Julia Kristeva. Volta-se então ao estudo 
desses dois autores para uma análise mais significativa das obras 
literárias que serão analisadas no decorrer deste artigo.

Kristeva trabalha uma perspectiva crítica de textos e sua relação 
com outros enunciados, essa perspectiva é fortemente influenciada 
pelas pesquisas sobre dialogismo, de Michael Bakhtin, que trata a 
relação dialógica entre discursos, havendo uma interação, fazendo 
com que cada discurso seja constituído de outros. O ato de ler um 
texto significa a leitura de outros textos, o ato da compreensão implica 
a leitura de vários outros textos. Por exemplo, um sujeito (que conhece 
vários discursos no decorrer de sua vida) entra em contato com um 
discurso, que é formado por vários discursos, produz outra significação 
e, assim vai constituindo uma cadeia infinita de enunciados, os que 
chegam até ele e os que ele enuncia, de acordo com Bakhtin (2003).
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A partir desse pressuposto, Kristeva desenvolve sua teoria 
sobre a intertextualidade, que se prende aos limites do texto, de 
acordo com a autora, “todo texto se constrói como um mosaico 
de citações, todo texto é absorção e transformação de um outro 
texto. Em lugar da noção de intersubjetividade, instala-se a de 
intertextualidade, e a linguagem poética lê-se pelo menos como 
dupla” (KRISTEVA, 2012, p. 142). Volta-se um olhar específico para 
essa relação de uma escritura com outra, como elas dialogam e 
se interligam, remontando-as. Kristeva trata então a relação mais 
estrita da presença de um texto projetado em outro.

Nenhum texto nasce de forma isolada, sem negações ou 
afirmações de outros textos, a serem perceptíveis certas influências, 
mais ainda na linguagem literária, em que cada obra vai estabelecer 
uma relação com outra obra, outro autor, cada relação traz uma diferente 
percepção de determinado texto, agregando sentidos e incorporando 
novas significações.

Funde-se, portanto, com aquele outro discurso (aquele outro 
livro), em relação ao qual o escritor escreve seu próprio texto, de 
modo que o eixo horizontal (sujeito-destinatário) e o eixo vertical 
(texto-contexto) coincidem para revelar um fator maior: a palavra 
(o texto) é um cruzamento de palavras (de textos) onde se lê, 
pelo menos, uma outra palavra (texto) (KRISTEVA, 2012, p. 141).

Assim, todas essas relações estabelecem uma conversa 
entre uma obra com outros elementos em nível textual, o leitor que 
soma seus conhecimentos (os textos que já o perpassaram) para 
compreender o texto literário, o qual muda de sentido conforme o 
leitor agrega informações, sejam intratextuais ou extratextuais. A 
obra, por sua vez, traz textos que circundaram o autor, o que ele 
insere de percepções próprias e as que chegaram até ele através 
de outros textos, ressaltando que essas relações acontecem entre 
cada um desses elementos e entre obras em si, a única demarcação 
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estabelecida à intertextualidade é o limite do texto, sendo possível 
perceber a presença de outro, lendo-os.

O SENTIMENTALISMO SUBJETIVO DO 
SIMBOLISMO FRANCÊS E SUA INFLUÊNCIA 
NA LITERATURA BRASILEIRA

O Simbolismo, surge na França, no final do século XIX, 
marcado por inovações em várias áreas do conhecimento humano, 
o que mobilizou uma grande parcela das pessoas daquela época ao 
avanço que a sociedade vinha sofrendo com as revoluções. Destaca-
se a Revolução Industrial, estopim para a corrida de poder do mundo, 
disputada pelas duas grandes potências mundiais: Estados Unidos e 
Rússia, o que gerou um verdadeiro caos na sociedade com as duas 
grandes guerras mundiais somadas ao sentimento de inquietação, 
gerado pelos movimentos realistas, o que desencadeou imprecisões 
nos valores e convicções do “homem”, deixando a sociedade 
com certa incapacidade e eremitério diante de tantas tensões e 
contrassensos (MOISÉS, 2008).

Tratando-se de literatura, muitas foram as contribuições que 
os poetas e escritores dessa nova estética deixaram. Norteados pelo 
contexto histórico evidenciado em suas poesias, retratam o espírito 
de descontentamento e decadência da sociedade, ganhando, por 
isso, o epíteto decadente, para sugerir o novo gênero de poesia 
que os permeavam, e mais tarde o termo Decadentismo dá lugar ao 
novo termo Simbolismo, o qual conhecemos hoje, graças a Verlaine 
e Jean Moréas, pois,

Entre 1871-1873, Verlaine concebera sua “Arte Poética”, poema 
que só veio a publicar-se em 1884, constituindo grande passo 
no estabelecimento da doutrina simbolista [...] A 18 de setembro 
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de 1886, Jean Moréas publica, no Figaro Littéraire, “Un Manifeste 
Littéraire”, no qual define pela primeira vez o que chama de 
Simbolismo, termo que agora passa a substituir o anterior, 
Decadentismo, uma vez que este se revelara insuficiente para 
englobar todas as manifestações desconexas da poesia então 
dita decadente. (MOISÉS, 2008, p. 281).

Como pode-se constatar, o Simbolismo instituiu-se ao longo 
do tempo aos passos dos decadentes, como eram chamados os 
poetas da geração nova, que tinham como preconização a anarquia, o 
pessimismo, o horror da realidade banal, entre outras características, a 
chegar no que se conhece hoje como Simbolismo.  Essa nova estética 
inova suas poesias em vários aspectos, como o uso de palavras 
novas (neologismos), uso frequente de figuras de linguagem, etc., 
porém, retoma alguns ideais do Romantismo, como o sentimentalismo 
subjetivo, com a diferença de que os simbolistas não buscavam um 
subjetivismo qualquer, mas uma visão transcendental, o mais profundo 
do “eu”, segundo Moisés (2008):

O simbolismo é, antes de tudo, antipositivista, antinaturalista e 
anticientificista. [...] a estética simbolista prega, e busca efetuar, 
o retorno à atitude psicológica e intelectual assumida pelos 
românticos, e que se traduzia no egocentrismo: opondo-se ao 
culto do “não eu”, apanágio das tendências anteriores, volta 
o “eu” a ser objeto de cuidadosa atenção. [...] Os simbolistas 
voltam-se, agora, para dentro de si, em busca de camadas 
submersas, iniciando uma viagem interior de imprevisíveis 
resultados. Sucede, porém, que uma tão intima sondagem 
ultrapassava o plano do razoável em que se moviam os 
românticos, [...] E ultrapassando o consciente, tombavam no 
consciente. (MOISÉS, 2008, p. 282).

Os simbolistas produziam suas poesias apoiados no que regia 
a estética e suas características, uma vez mergulhados na busca do 
“eu”, descreviam em suas obras inúmeras imagens simbólicas (marca 
registrada da estética), em que manifestavam através do subjetivismo, 
o conhecimento ilógico e intuitivo da realidade, emprego acentuado 
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da sinestesia, uso de palavras inusitadas, culto ao místico, etc., 
características simbolistas fortes que influenciaram, em outros países, 
esta nova estética.

No Brasil, descrito por Nejar (2011), o Simbolismo ocorreu 
influenciado pela vertente francesa, porém mais tímido e voltado 
para as realidades do país. Devido à forte influência parnasiana, o 
simbolismo encontrou no poeta e precursor da estética Cruz e Sousa 
(conhecido como o Rimbaud negro), juntamente com Alphonsus de 
Guimaraens (considerado o Baudelaire místico), seus representantes. 
Cruz e Souza publica a primeira obra simbolista brasileira, Missal de 
Broquéis, em 1893, no Rio de Janeiro, dando início ao movimento 
simbolista e, influencia vários autores dessa nova geração como 
Guimaraens que escreve Ismália, uma obra de grande relevância, pois 
envolve fortemente alguns elementos como o misticismo, a antítese, o 
caráter fúnebre, a melancolia.

Portanto, ao tratar do Simbolismo no Brasil, é inevitável falar de 
Cruz e Sousa e Alphonsus de Guimaraens, que deixaram uma gama 
de obras ricas em detalhes e características do século XIX, em que se 
pode observar o contexto histórico daquela época de um panorama 
simbolista, evidenciando o inconformismo de uma sociedade que 
transitava de Colônia para República através de suas poesias. Com isso, 
torna-se imprescindível o conhecimento de todas essas características 
do movimento, assim como seu percurso histórico, para compreender 
de que forma a obra Ismália foi escrita a fim de realizar uma melhor 
análise de sua estrutura.
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A ORALIDADE COMO ELEMENTO IDENTITÁRIO 
DA LITERATURA DE EXPRESSÃO AMAZÔNICA

A literatura popular é fortemente vinculada à tradição oral, pois 
inúmeras pessoas, sobretudo as de menor poder econômico, não 
tinham conhecimento da escrita, então cultivavam suas histórias, fatos 
e causos através da fala. A propagar, dessa forma, uma riqueza em 
termos de cultura e identidade, mostrando a beleza de uma linguagem 
que não era erudita, caracterizando também a identidade de um povo. 
A transmitir seus relatos para um número maior de pessoas à medida 
que passavam “de boca em boca”, elucidado por Luyten (1983).

Como literatura de cunho popular, tem-se a literatura de 
expressão amazônica, compreendida como uma produção cultural em 
que se notam em seus textos orais e escritos o reflexo da sociedade 
em que está inserida, transmitindo os feitos e cotidianos da população 
local que representam “uma Amazônia literária porque, quando se diz 
Amazônia, não se pode fugir às referências que conferem marcações 
de identidade à região inteira” (TUPIASSÚ, 2005, s. p.). Transmitindo os 
feitios da população amazônica, com um caráter único da região, essa 
literatura tem uma forte ligação com a oralidade, dando-se um grande 
espaço na Amazônia para a circulação de textos orais. 

“No ambiente rural, especialmente ribeirinho, a cultura mantém 
sua expressão mais tradicional, mais ligada à conservação dos 
valores decorrentes de sua história. A cultura está mergulhada num 
ambiente onde predomina a transmissão oralizada” (LOUREIRO, 
1995, p. 55). Assim, de pai para filho, de geração em geração se vai 
transferindo saberes e a cultura da região amazônica, onde homem 
e natureza se misturam e criam uma originalidade típica do lugar, a 
natureza única e o ser humano convivem entre si e transformam-se, 
porém, é necessário ressaltar que nem só de florestas é formada a 
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região. Ela também possui grandes centros urbanos que dão uma 
inspiração diferente ao cidadão amazônico.

De uma natureza única comparada ao resto do mundo, a 
Amazônia possui um cenário repleto de rios e florestas, com uma 
grande biodiversidade da fauna e flora, com espécies que só vivem 
nessa região. Dessa maneira, essa paisagem se torna cena para as 
histórias contadas, na quais se misturam o cotidiano do indivíduo que 
mora no lugar e a própria natureza, que se apresenta deslumbrante, 
encantadora, e, muitas vezes, mágica, tendo então a presença 
do fantástico como parte integrante do imaginário local, sendo “a 
vacilação experimentada por um ser que não conhece mais que as 
leis naturais, frente a um acontecimento aparentemente sobrenatural” 
(TODOROV, 1970, p. 16), encarado como um vislumbre da realidade, 
em que se há um questionamento de algo ser concebido como 
possível dentro das leis naturais.

A partir da presença do fantástico dentro dos textos amazônicos, 
do questionamento do real, há sua negação, nota-se a existência 
de elementos, seres e acontecimentos místicos, adentrando outra 
classificação, que ultrapassam as leis físicas, químicas, biológicas, 
sendo “necessário admitir novas leis da natureza mediante as 
quais o fenômeno pode ser explicado, entramos no gênero do 
maravilhoso” (TODOROV, 1970, p. 24). Acontecimentos mágicos, 
irreais, permeiam a região amazônica, difundidos entre seus contos 
e lendas, os quais os fenômenos naturais não conseguem abarcar, 
ultrapassando os valores científicos, que não são suficientes para a 
compreensão dos eventos que circundam rios e florestas contados 
e vividos pela população amazônica.

O amazonense crê em suas lendas, que faz parte de sua 
tradição, confeccionando beleza aos ensinamentos transmitidos, 
“são verdades de crença coletiva, são objetos estéticos legitimados 
socialmente, cujos significados reforçam a poetização da cultura da 
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qual são originados. A própria cultura Amazônica os legitima e os 
institui enquanto fantasias aceitas como verdades” (LOUREIRO, 1995, 
p. 85). As lendas objetivam compreender a realidade por meio de 
elementos místicos e simbólicos, origem de elementos, fenômenos 
da natureza, entre outros, a utilizar beleza e poesia para entender 
imagens do cotidiano. Como são repassadas oralmente, é comum 
que elas ganhem ou troquem algumas particularidades, mas nunca 
perdem sua essência.

Várias lendas têm origem indígena e através dos relatos orais 
acabam difundindo-se, como é o caso da Lenda da Vitória Régia, de 
origem tupi. Na narrativa percebem-se elementos característicos da 
região amazônica, tendo como protagonistas a figura do índio e uma 
de suas divindades, Jaci (Lua), e a própria vitória régia, planta aquática 
nativa, descrita em Pereira (2007). Todos esses elementos figuram na 
narrativa como elementos do maravilhoso, admitindo acontecimentos 
mágicos, indescritíveis pelas leis naturais, para explicar algo, por 
exemplo, como um deus da própria localidade e não advindo de outras 
culturas, transformou o corpo de uma índia virgem, representação da 
pureza, em uma planta, que desabrocha uma flor branca nas águas de 
igarapés durante a noite com um formato que lembra uma estrela, ou 
seja, a natureza desvendada pelo místico.

ISMÁLIA E VITÓRIA RÉGIA: UMA BUSCA 
INTRÍNSECA DA LUA ATRAVÉS DAS 
MARCAS TRANSTEXTUAIS

Usam-se as teorias discutidas neste trabalho para embasar 
a análise das obras literárias Ismália e Lenda da Vitória Régia, 
verificando-se nas duas obras uma convergência entre os anseios 
das personagens e os desfechos das histórias, em que Ismália e Naiá 
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buscam incessantemente a Lua como forma de libertação do mundo 
terreno, culminando em suas mortes por afogamento, sendo possível 
perceber um texto em outro, dialogando entre si. Dentre as categorias 
da transtextualidade, pode-se identificar a relação de intertextualidade 
presente nas tessituras, em que ficam evidentes as analogias dos 
acontecimentos e personagens nas obras, que se caracterizam como 
intertexto, efetivando a co-presença de ambos os textos.

Diante do exposto, pode-se visualizar a comparação das obras, 
a partir de seus elementos, na tabela 1:

Tabela 1: Comparação dos textos Ismália e Lenda da Vitória-régia

Coluna A Coluna B

Linha 1

Ismália

Quando Ismália enlouqueceu,
Pôs-se na torre a sonhar...
Viu uma lua no céu, 
Viu outra lua no mar.

No sonho em que se perdeu,
Banhou-se toda em luar...
Queria subir ao céu,
Queria descer ao mar...

Lenda da Vitória Régia

Conta a lenda que uma bela 
índia chamada Naiá apaixonou-
se por Jaci (a Lua), que brilhava 
no céu a iluminar as noites. Nos 
contos dos pajés e caciques, 
Jaci que de quando em quando 
descia à Terra para buscar 
alguma virgem e transformá-
la em estrela do céu para lhe 
fazer companhia. Naiá, ouvindo 
aquilo, quis também virar estrela 
para brilhar ao lado de Jaci.

Fonte: GUIMARAENS, 1955, p. 318 e PEREIRA, 2007, s. p.

Na linha 1 das colunas A e B, percebe-se um desejo das 
personagens Ismália e Naiá em alcançar a Lua, elemento que norteia 
as narrativas, sendo ela também uma personagem. A Lua “evoca 
metaforicamente a beleza e também a luz na imensidade tenebrosa. 
Mas, como essa luz não é mais que um reflexo da luz do Sol, A 
Lua é apenas símbolo do conhecimento por reflexo” (CHEVALIER; 
GHEERBRANT, 1993, p. 565). Ou seja, ela se torna uma representação 
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do espiritual, e um meio para ascendê-lo, estando no céu e longe 
da terra, da materialidade, com seu brilho cândido como fuga aos 
temores da noite, sendo também “símbolo do sonho e do inconsciente” 
(CHEVALIER; GHEERBRANT, 1993, p. 565).

Ismália, em um estado de loucura, não se importa mais com 
as necessidades terrenas, ressaltando que o louco não representa o 
nada, “mas o vácuo [...] uma vez que nenhum haver é mais necessário” 
(CHEVALIER; GHEERBRANT, 1993, p. 560). Ela se encontra em uma 
torre, entre o céu e o mar, entre os dois planos que almeja. Observa-
se que a desejada Lua está presente nos dois lugares. As narrativas 
remontam também à história da Torre de Babel, em que homens 
construíram uma torre para chegar ao céu e encontrar Deus. “O céu é 
uma manifestação direta da transcendência, do poder, da perenidade, 
da sacralidade” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1993, p. 227), uma forma 
de representar o desejo de ir ao divino e celestial. Em contrapartida 
“o mar simboliza um estado transitório entre as possibilidades ainda 
informes e as realidades configuradas, uma situação de ambivalência, 
que é a de incerteza, de dúvida, de indecisão” (CHEVALIER; 
GHEERBRANT, 1993, p. 592). 

Na narrativa da Vitória Régia, Naiá se apaixonou de forma 
idealizada, pela Lua, que é um deus indígena, representando a 
espiritualidade e a religiosidade, como ser benevolente e protetor que 
livra os seres da obscuridade, caracterizado pela sacralidade e pureza. 
A índia anseia estar junto com a divindade, mas se reconhece em um 
grau inferior, não querendo se tornar uma Lua, mas se transformar em 
uma estrela, pertencente ao plano celeste. Começa, então, a jornada 
da índia para concluir seus objetivos. 



152

a literatura na teoria e na prática 

s u m á r i o

Tabela 2: Comparação dos textos Ismália e Lenda da Vitória-régia

Coluna A Coluna B

Linha 2

E, no desvario seu,
Na torre pôs-se a cantar...
Estava perto do céu,
Estava longe do mar...

E como um anjo pendeu
As asas para voar...
Queria a lua do céu,
Queria a lua do mar...

As asas que Deus lhe deu
Ruflaram de par em par...
Sua alma subiu ao céu,
Seu corpo desceu ao mar...

[...] Corria e corria até cair de 
cansaço no meio da mata. Noite 
após noite, a tentativa de Naiá 
se repetia. Até que ela adoeceu. 
De tanto ser ignorada por Jaci, a 
moça começou a definhar. Mesmo 
doente, não havia uma noite que 
não fugisse para ir em busca da 
Lua. Numa dessas vezes, a índia 
caiu cansada à beira de um igarapé.
Quando acordou, teve um 
susto e quase não acreditou: o 
reflexo da Lua nas águas claras 
do igarapé a fizeram exultar 
de felicidade! Finalmente ela 
estava ali, bem próxima de suas 
mãos. Naiá não teve dúvidas: 
mergulhou nas águas profundas 
e acabou se afogando [...].

Fonte: GUIMARAENS, 1955, p. 318 e 319 e PEREIRA, 2007, s. p.

Verifica-se na linha 2, nas colunas A e B, Ismália e Naiá encontram 
o reflexo da Lua nas águas, como o céu se mostra inalcançável, elas 
encontram outra alternativa, as personagens se deparam com um 
meio de transcender a matéria no plano tangível, por meio das águas, 
caracterizando um estado transitório, e culminando em suas mortes, 
em que suas almas, componentes de um ser vivo material ou imaterial 
(CHEVALIER; GHEERBRANT, 1993), não estão mais presas ao 
mundo terreno, mas se libertaram, não sendo um final trágico para as 
personagens, mas afortunado, pois Ismália e Naiá tem a oportunidade 
de satisfazer seus objetivos.

Observa-se que quanto mais próxima Ismália se encontra 
de um plano, mais ela se distancia de outro, e, em um devaneio, 
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proveniente de seu estado de loucura, acredita que igualmente 
como anjos, possui asas e pode voar em direção a Lua, como os 
homens no mito da Torre de Babel que pensavam que podiam ir em 
direção ao celeste. A personagem se lança da torre e cai ao mar, 
morre afogada, sua morte representa a libertação de seus anseios, 
que encontram o plano material, seu corpo no mar em direção ao 
reflexo da Lua nas águas, e o plano espiritual, com a ascensão de 
sua alma, em direção a Lua no céu.

Assim como Naiá, a qual também morre afogada, mais 
uma vez a morte por afogamento não é encarada como um fim 
trágico, mas de liberdade e felicidade. A divindade Jaci, como ser 
misericordioso e benevolente, compadece-se da índia e a transforma 
em uma estrela d’água, uma planta aquática, a Vitória Régia, cuja flor 
desabrocha ao luar, assim o corpo da índia sofre uma metamorfose, 
por um gesto maravilhoso, e mantém uma relação com o mundo 
espiritual, por sua ligação com a Lua.

Em ambas as obras o plano terreno é representado pelo mar/
igarapé trazendo a imagem da Lua refletida, Lua que representa 
a divindade e o espiritualismo. Mesmo ambientadas em lugares 
diferentes, as obras conversam entre si, relacionam-se, fator explicado 
pela transtextualidade e mais ainda a categoria intertextualidade, 
mostrando sua interface, em constante diálogo de uma obra com a outra, 
projetando-as entre si. Ismália e Lenda da Vitória Régia mantêm suas 
particularidades, bem como suas estruturas e características próprias de 
seus lugares de produção e circulação, mas se convergem ao ponto de 
uma narrativa remontar a outra, trazendo uma nova leitura para ambas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar as obras Ismália e a lenda Vitória Régia, conclui-se 
o quão imprescindível é o contato com os estudos e pesquisas dos 
autores mencionados, pois todos os embasamentos e desfechos 
do presente artigo, deram-se pela compreensão de seus estudos e 
teorias, uma vez que Carvalhal (2006) aborda os estudos da Literatura 
Comparada, do surgimento do termo a sua definição, mostrando que 
o método comparativo não é utilizado simplesmente para comparar, 
pelo contrário, é utilizado como mecanismo de análise para se chegar 
num determinado objetivo.

Já Genette (2006), elucida o conhecimento acerca da 
transtextualidade e suas estruturas, mostrando como produções 
podem ter semelhanças implícita e explicitamente com outras, tanto na 
estrutura, quanto nas ideias, elementos, sentidos, etc., caracterizando 
a intertextualidade, estudada mais minuciosamente por Kristeva (2012), 
em que se evidencia a co-presença de um texto em outro através da 
influência de textos escritos em contextos diferentes, confirmando que 
nenhum texto é adâmico.

Em contrapartida, foi feito o estudo do movimento simbolista 
francês, definição, termo e suas características, bem como sua 
influência no Brasil, em que através dos poetas da época, o movimento 
teve notoriedade também pelo brasileiro Alphonsus de Guimaraens, 
em suas obras com forte presença do misticismo, ilógico, jogo com 
as figuras de linguagem. Em se tratando de influência, na Literatura 
de Expressão Amazônica, em que Loureiro (1995), em seus estudos, 
colabora com a compreensão da obra de Maria Antonieta, sobre a 
Lenda da Vitória Régia, pois trata da influência da oralidade e como 
surge a forte ligação das lendas com o contexto local dos povos 
ribeirinhos, indígenas, agricultores, etc.
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Isso posto, embasados em todas as teorias citadas acima, a 
pesquisa mostra a comparação de ambas as narrativas, Ismália e 
Lenda da Vitória Régia, em que se observa uma grande simbologia 
em torno dos elementos das obras, verificando-se a dualidade entre 
o mundo espiritual, representado pela Lua, personagem encontrada 
no cerne das duas narrativas, e o mundo material, simbolizado pelo 
mar/igarapé. As duas histórias se passam em contextos diferentes e 
possuem características próprias, mas apresentam similaridades, como 
o desejo das protagonistas em quererem se libertar do plano terreno 
e transcenderem ao plano espiritual, encontrando como solução para 
alcançarem seus anseios a ida ao encontro da Lua refletida nas águas, 
a culminar em suas mortes por afogamento.
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Resumo:
Os primeiros anos após a Segunda Guerra Mundial configuraram um período 
de silêncio acerca das truculências de um dos maiores genocídios da 
história humana. Atualmente, ainda nos questionamos se há alguma palavra 
adequada que compreenda tal catástrofe. Partindo disso, o capítulo discute o 
relato de experiências traumáticas, acentuando a dificuldade/impossibilidade 
que há de se falar sobre elas. A reflexão se assenta na obra de Primo Levi e 
no documentário Shoah. Com essas produções artísticas, demonstramos que 
a dificuldade/impossibilidade de se falar do inenarrável já se configura como 
relato, testemunho e voz da própria catástrofe. A arte é apresentada como 
caminho indispensável por meio do qual é possível falar sobre tal experiência.

Palavras-chave: 
Memória; Representação; Testemunho; Primo Levi; Shoah.
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INTRODUÇÃO

Os limites do nome

Este capítulo discute a fragilidade da palavra na tentativa de 
representar a experiência traumática do horror enquanto evento 
histórico e arquivo testemunhal. Faz-se necessário, portanto, refletir, 
desde já, sobre a aporia dos nomes usados para designar a destruição 
em massa das milhares de vítimas da Segunda Guerra Mundial. 

Se buscarmos, na literatura produzida sobre esse período 
histórico da humanidade, uma palavra cujo significado se apresente 
como representação satisfatória desse acontecimento, certamente 
nossas expectativas serão frustradas. É impossível. Estamos perante 
um evento que afetou não somente alguns grupos da sociedade (judeus, 
religiosos, negros, homossexuais, militantes políticos etc.), senão 
a própria concepção de humanidade; diante disso, a palavra perde 
sua prerrogativa e função adâmica de nomear as coisas do mundo. 
A língua humana não é capaz de associar o conceito de “destruição 
em massa durante a Segunda Guerra Mundial” a um significante que 
o corresponda satisfatoriamente. Estamos em face da impossibilidade 
de nomear um evento cujo caráter, por ser tão inumano, apresenta-se 
como inominável pela língua dos homens.

Alguns estudiosos como Danziger (2007), Agamben (2008) 
e Finguerman (2012) lançam luzes à discussão da aporia dos 
termos mais usados para se referir a esse acontecimento como 
Holocausto, Shoah, Solução Final etc. Porém, é necessário deixar 
claro, de antemão, que todos os termos usados como representação 
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do “acontecimento”17 são sempre insatisfatórios, pois nunca serão 
olhares isentos de influências ideológicas, religiosas, históricas, 
políticas. Dessa forma, é conveniente concordar com Danziger (2007) 
que nos propõe refletir que

a única possibilidade de aproximar-se deste acontecimento 
histórico é abdicar de compreendê-lo e representá-lo em sua 
totalidade. É impossível abarcá-lo sob uma designação única, 
assim como subordiná-lo a uma visada histórica que englobe 
reconstruções informadas por perspectivas tão distintas. 
(DANZIGER, 2007, p. 50).

Dentre os termos mais conhecidos que designam o 
“acontecimento”, encontramos “holocausto” e Shoah. O primeiro, 
embora tenha sido utilizado, pela primeira vez, na década de 1950, 
por Elie Wiesel, um sobrevivente de Auschwitz, foi acolhido mal por 
outros sobreviventes e escritores da literatura de testemunho, como 
percebemos pela avaliação de Primo Levi (1997):

Desculpe: eu uso esse termo Holocausto de má vontade, 
pois não me agrada. Uso-o, porém, para nos entendermos. 
Filologicamente está errado [...]. Trata-se de um termo que, 
quando nasceu, me deixou muito incomodado; posteriormente 
eu soube que foi o próprio Wiesel que o forjou, depois, porém, 
ele se arrependeu disso e teria querido retirá-lo. (LEVI, 1997, p. 
243 e 219 apud AGAMBEN, 2008, p. 37).

Levi parece conhecer o significado etimológico da palavra 
holocausto, já que afirma, com propriedade, a incongruência em 
associar tal palavra ao “acontecimento”. O termo holocausto é uma 
palavra de origem grega, holokaustos, fruto da junção de duas outras 
palavras: hólos, todo, e kaustón, queimado, que, por sua vez, é uma 
tradução grega da palavra hebraica primitiva olah, que, segundo 

17. Estamos destacando a palavra acontecimento com aspas quando ela 
equivale à palavra Shoah, significando, portanto, o extermínio de milhares de 
pessoas, durante a Segunda Guerra Mundial.
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o texto bíblico do Pentateuco, nomeia um tipo de sacrifício a Deus, 
prescrito pela liturgia semítica, cujo ritual é apresentar uma oferenda – 
geralmente um animal – para ser completamente queimada, num altar, 
em honra da divindade. 

Se tomarmos a palavra holocausto em stricto senso, podemos 
enxergar a motivação que fez com que Wiesel utilizasse esse termo 
para designar o horror que foi a Solução Final. Por associação aos 
fornos crematórios nazistas, que reduziam a cinzas os cadáveres dos 
prisioneiros já mortos, a palavra holocausto, a partir da sua etimologia – 
e somente a partir dela –, pode nomear a realidade do “acontecimento”. 
Porém, é necessário salientar que por trás do significado da palavra 
holocausto paira um sentido religioso do termo, que faz com que seu uso, 
nesse contexto hediondo, seja antes um escárnio que uma nomeação 
do fato histórico. Na verdade, a semântica da palavra holocausto não 
evoca somente uma oferenda queimada por completo, mas, para além 
disso, sinaliza o ato religioso e supremo de um sacrifício: uma oferenda 
separada e totalmente entregue a Deus, como reforça o texto bíblico18. 
Agamben (2008), ao refletir sobre essa questão em O que resta de 
Auschwitz, expressa claramente seu descontentamento quanto ao 
uso desse termo, adjetivando-o, inclusive, de infeliz: “O infeliz termo 
‘holocausto’ (frequentemente com H maiúsculo)” (AGAMBEN, 2008, 
p. 37), e, posteriormente, criticando quem ainda preferir usar tal termo:

no caso do termo “holocausto”, estabelecer uma vinculação, 
mesmo distante entre Auschwitz e o olah bíblico, e entre a morte 
nas câmaras de gás e a “entrega total a causas sagradas e 
superiores” não pode deixar de soar como uma zombaria. O 
termo não só supõe uma inaceitável equiparação entre fornos 
crematórios e altares, mas acolhe uma herança semântica que 
desde o início traz uma conotação antijudaica. Por isso, nunca 
faremos uso deste termo. Quem continua a fazê-lo, demonstra 

18. Em Levíticos 1, 9b, por exemplo, lê-se: “E o sacerdote queimará tudo sobre 
o altar. É um holocausto: oferta queimada, de suave odor para o Senhor.”
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ignorância ou insensibilidade (ou uma e outra coisa ao mesmo 
tempo). (AGAMBEN, 2008, p. 40 – aspas do autor).

O segundo termo, Shoah, mais preferido pelos sobreviventes, 
integrantes das comunidades judaicas, estudiosos do assunto, é 
oriundo do hebraico e significa devastação, catástrofe, “destruição total 
que acomete um indivíduo ou o coletivo de forma repentina e inesperada, 
provocando choque” (FINGUERMAN, 2012, p. 12); entretanto, também 
esse termo se insere no contexto bíblico (SOFONIAS 1, 15; ISAÍAS 47, 
11; PROVÉRBIOS 1, 27; SALMO 35, 8), o que o torna uma palavra 
amparada pelo discurso religioso e, portanto, comprometida com um 
ponto de vista teológico. Todavia, embora seja uma palavra que possa 
carregar uma interpretação punitiva da parte de Deus contra os judeus, 
o termo Shoah não adquire conotação de zombaria (AGAMBEN, 2008, 
p. 40). Quando preferido, é somente a partir da visão de catástrofe 
que o termo é utilizado.

Para fomentar uma discussão mais encorpada, é interessante 
recuperar aqui o conceito de catástrofe. A palavra vem do grego, 
katastrophé, e é formada pela justaposição de dois outros vocábulos, 
a preposição katá, que remete ao sentido de deslocamento de 
cima para baixo, e strophé, que quer dizer volta, virada; catástrofe, 
portanto, significa uma reviravolta, uma mudança de planos, uma 
quebra de expectativa. 

É a partir dessa atribuição da palavra catástrofe que devemos 
entender o termo Shoah, com o qual, doravante, faremos menção 
ao “acontecimento”. De fato, o que realmente houve foi um 
renversement19 de valores, uma mudança radical na compreensão 
de ética e humanidade, a “banalidade do mal”, como vai discutir a 

19. Palavra francesa que faz referência à ação de inverter, por ao avesso. Expressa 
bem a ideia de catástrofe, ou seja, como ato de pôr ao contrário. Em sentido 
conotativo, o vocábulo significa também ruina, decadência, destruição total.
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filósofa judia Hannah Arendt (2000), em seu famoso livro sobre o 
julgamento de Eichmann20. No campo de concentração, os valores se 
invertem, a ética do campo é a de não ter ética alguma, as regras não 
admitem questionamentos, não há razões lógicas e plausíveis para 
os atos atrozes; no campo, se perdem todos os direitos, inclusive o 
direito de morrer; no campo, portanto, não se morre, produzem-se 
cadáveres de não-homens, que não passam de mais um na série, um 
cadáver a mais da produção. 

Trouxemos à discussão, já nesta introdução, a dificuldade 
primeira – quando se trata deste assunto – que é a de nomear, de modo 
satisfatório, um dos acontecimentos mais hediondos da história da 
humanidade, que foi a arquitetura e a execução da morte de milhares 
de pessoas, durante a Segunda Guerra Mundial. Tendo apresentado 
esse problema terminológico, deparamo-nos com um desafio muito 
maior: a dificuldade (ou como prefere Adorno, impossibilidade) de se 
representar a catástrofe no plano artístico, seja na literatura, seja na 
cinematografia ou por meio de qualquer outra manifestação artística. 

Na literatura, como veremos em Primo Levi, o problema se 
detém em encontrar a palavra acertada, a imagem conveniente, a 
descrição que permita traduzir a experiência, a fala que pretende dizer 
o indizível. Na cinematografia, como fica evidente no documentário 
Shoah, a dificuldade tende a ser em encontrar uma representação que 
reproduza o paradoxo espacial, posto em cena, do lugar e do não-
lugar, ou lugar da memória; da tensão de resgatar, para o presente, 

20. Otto Adolf Eichmann foi o oficial SS responsável pela logística das 
deportações em massa dos judeus para os guetos e para os campos de 
exterminação. Em 1960, foi capturado, na Argentina, pelo serviço secreto 
de Israel e conduzido à Jerusalém, onde foi julgado e condenado à morte. À 
época, Hannah Arendt foi convidada para participar do processo de Eichmann. 
Dessa participação, a filósofa elaborou alguns ensaios para a revista The New 
Yorker, posteriormente compilados em forma de livro.
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as memórias do passado, escondidas, porém jamais esquecidas; 
do impasse da descrição detalhada e do silêncio diante do horror 
evocado pelas lembranças; do imperativo estético, próprio da arte, que 
deveria revelar e elevar o belo, agora, na representação da catástrofe, 
se apresenta fadado à representação do horrendo.

OS LIMITES DO TESTEMUNHO: O MUSELMANN

Se pretendermos encontrar o testemunho mais íntegro, 
acabado e representativo da experiência da Shoah, deparar-nos-
emos com o vazio e o silêncio. É impossível testemunhar a partir 
de dentro da experiência da Shoah, pois não há voz para a extinção 
da voz; os que submergiram calaram-se para sempre e, com eles, 
qualquer possibilidade de representar a experiência em sua totalidade. 
Tampouco se pode testemunhar, fidedignamente, a partir de fora, pois 
o sobrevivente, que toma emprestado a voz do outro que já não pode 
mais falar, para testemunhar por si e por ele, nunca poderá fazê-lo de 
modo integral e quando o faz é por delegação, no “lugar do outro”, pois 
o fato de ter ele sobrevivido ao extermínio já o afasta da experiência 
total da Shoah. O sobrevivente é um poupado, de certa forma um 
“privilegiado”. A morte, a submersão sem retorno à superfície, o 
aniquilamento total, a descida ao abismo e para além dele, isso é a 
experiência total, e quem não a provou não pode conferir um relato 
indefectível sobre ela.

O sujeito que consideramos aqui como testemunha integral, 
porque viveu, em todas as fases, a experiência da Shoah, é referido, 
no jargão do campo de concentração, pelo nome muselmann 
(muçulmano). A motivação para o emprego desta palavra faz alusão à 
postura corporal dos árabes quando estes se inclinam para fazer suas 
preces. Os muselmann dos campos de concentração são homens 
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desfalecidos e esgotados em todas as suas potências humanas, 
seres aniquilados, que muitas vezes já estão mortos, mesmo que ainda 
respirem. Caracteriza-o Jean Améry, ao dizer que o muselmann é 

o prisioneiro que havia abandonado qualquer esperança 
e que havia sido abandonado pelos companheiros, já não 
dispunha de um âmbito de conhecimento capaz de lhe permitir 
discernimento entre bem e mal, entre nobreza e vileza, entre 
espiritualidade e não espiritualidade. Era um cadáver ambulante, 
um feixe de funções físicas já em agonia. (AMÉRY, 1987, p. 39 
apud AGAMBEN, 2008, p. 49).

Primo Levi, já no título de É isto um homem?, apresenta, em 
uma simples frase21, o conteúdo ético dos campos de concentração: 
a desumanização do homem, um problema que transcende questões 
psicológicas, éticas, e nos leva a refletir sobre a própria essência do 
ser humano. O olhar direcionado ao muselmann é um olhar que busca 
encontrar nele algum rastro de humanidade. Trata-se, portanto, de 
uma questão antropológica, ou até mesmo ontológica. O muselmann 
configura uma passagem progressiva de um ser homem para um 
ser não-homem, sua presença no campo revela nitidamente esse 
contraste, de modo que era possível discriminar, somente pelo olhar, 
o muselmann do homem.  No livro referido, Primo Levi apresenta-nos 
uma descrição da testemunha integral:

A história – ou melhor, a não história – de todos os “muçulmanos” 
que vão para o gás, é sempre a mesma: simplesmente 
acompanharam a descida até o fim, como os arroios que vão 
até o mar. Uma vez dentro do Campo, ou por causa da sua 
intrínseca incapacidade, ou por azar, ou por um banal acidente 
qualquer, eles foram esmagados antes de conseguir adaptar-
se; ficaram para trás, nem começaram a aprender o alemão 

21. Na tradução para o português brasileiro, o título original da obra (Se questo 
è un uomo) é apresentado como uma pergunta (É isto um homem?), em vez de 
uma frase introduzida por uma conjunção que expressa a ideia de condição, 
como pensou o autor.
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e a perceber alguma coisa no emaranhado infernal de leis e 
proibições, a não ser quando seu corpo já desmoronara e nada 
mais poderia salvá-los da seleção ou da morte por esgotamento. 
A sua vida é curta, mas seu número é imenso; são eles, os 
“muçulmanos”, os submersos, são eles a força do Campo: a 
multidão anônima, continuamente renovada e sempre igual, dos 
não homens que marcham e se esforçam em silêncio; já se 
apagou neles a centelha divina, já estão tão vazios, que nem 
podem realmente sofrer. Hesita-se em chamá-los vivos; hesita-
se em chamar “morte” à sua morte, que eles já nem temem, 
porque estão esgotados demais para poder compreendê-la. 
(LEVI, 1988, p. 131-132 – aspas do autor).

Ao nos depararmos com essa descrição de Levi, compreendemos 
porque o muselmann é apresentado como a testemunha integral. O 
“muçulmano” é o resultado acabado do plano terrível da Solução Final, 
ele está nessa esfera do “não mais” e “ainda não”, ele mesmo é esse 
limiar misterioso entre vida e morte. O plano da Solução Final não era 
somente produzir cadáveres em série, mas fazer morrer por completo. 
Dessa forma, a catástrofe tinha que ser também ontológica; era, 
portanto, necessário, fazer morrer a alma, e a aniquilação seria, então, 
completa. Sobre isso, registrou Primo Levi, reportando a mensagem 
que os esquadrões especiais receberam, possivelmente de oficiais SS: 
“Nós, o povo dos Senhores, somos quem os destrói, mas vocês não 
são melhores do que nós; se quisermos, e o queremos, nós somos 
capazes de destruir não só seus corpos, mas também suas almas, tal 
como destruímos as nossas” (LEVI, 2016, p. 41). 

O falecimento de um muselmann não configurava uma morte 
no sentido em que somos acostumados a atribuir como expiração da 
vida, o que pressupõe a existência de uma alma humana. Na ética 
do campo, quando um prisioneiro era concebido como um ser que 
possuía uma alma – o que talvez fosse raro –, essa alma deveria ser 
extirpada antes que deixasse o corpo. Dessa forma, não se pode 
atribuir ao falecimento de um muselmann, ou de qualquer outro 
prisioneiro dos campos de extermínio nazistas, a ideia que temos de 
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morte, porque no campo, não era somente a vida que era negada, 
mas também a morte. Para os algozes, não havia lugar para remorso, 
a ideia de culpa não existia; para os demais prisioneiros, não havia 
momento para luto, funeral ou sepultamento. Este é o pior ultraje que 
os campos de extermínio fizeram contra a humanidade, o fato de “não 
se poder distinguir entre a morte e o simples desaparecimento, entre o 
morrer e o ‘ser liquidado’” (AGAMBEN, 2008, p. 82).

É também em nome dessa testemunha integral e muda que o 
sobrevivente dá seu testemunho, que pretende ser fiel, válido, apesar 
de insuficiente e de apresentar lacunas entre aquilo que se relata e o 
próprio conceito de testemunho, como bem esclarece Primo Levi, de 
modo muito consciente:

Repito, não somos nós, os sobreviventes, as autênticas 
testemunhas. [...]. Nós, sobreviventes, somos uma minoria 
anômala, além de exígua: somos aqueles que, por prevaricação, 
habilidade ou sorte, não tocamos o fundo. Quem o fez, quem 
fitou a górgona, não voltou para contar, ou voltou mudo; mas 
são eles, os “muçulmanos”, os que submergiram – são eles 
as testemunhas integrais, cujo depoimento teria um significado 
geral. Eles são a regra, nós, a exceção. [...]. Os que submergiram, 
ainda que tivessem papel e tinta, não teriam testemunhado, 
porque sua morte começara antes da morte corporal. Semanas 
e meses antes de morrer, já tinham perdido a capacidade de 
observar, recordar, medir e se expressar. Falamos nós em lugar 
deles, por delegação. (LEVI, 2016, p. 66-67).

Levi nos faz observar que não há somente uma diferença entre a 
sua experiência de sobrevivente e a experiência do muselmann, mas nos 
faz perceber o limite intransponível do seu próprio relato: a experiência 
que o tornaria uma testemunha integral, não o tornaria testemunha para 
nós. O muselmann, o que submergiu e chegou ao fundo da experiência, 
é a testemunha integral, porém é uma testemunha incapaz de relatar, 
“ainda que tivessem papel e tinta, não teriam testemunhado”. Diante 
disso, deparamo-nos com uma estrutura paradoxal, já observada 
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por Agamben (2008, p. 151), na afirmação que Primo Levi faz acerca 
do muselmann ser a testemunha integral: enquanto o muselmann é 
apresentado como o não-homem, aquele que foi engolido pelo horror 
dos campos de concentração, que foi tocado pela experiência da 
morte, e que, portanto, não pode testemunhar, é ele a verdadeira 
testemunha, a testemunha absoluta. Colocamo-nos, então, diante de 
uma unidade indissociável: o muselmann e o sobrevivente. Este dá seu 
testemunho por um alguém-que-não-pode-falar, um ser não-sujeito, um 
não-homem, e é por isso que o testemunho do sobrevivente tem certa 
autoridade, porque “o sobrevivente dá testemunho não da câmara de 
gás ou de Auschwitz, mas pelo muselmann; se ele fala a partir de uma 
impossibilidade de falar, então seu testemunho não pode ser negado” 
(AGAMBEN, 2008, p. 163).

OS LIMITES DA REPRESENTAÇÃO

O problema que se nos apresenta agora é assaz complicado 
e desafiador, e diz respeito a como lidar com a complexidade do 
fenômeno Shoah para poder representá-lo, quer seja a partir de relatos 
de sobreviventes e demais testemunhas, quer seja no campo das artes. 
Porém, já agora um questionamento se nos impõe: até que ponto existe 
algum meio pelo qual a catástrofe possa ser representada nas artes?

As questões que gravitam em torno desse assunto são bastante 
persistentes, relevantes e, como já se espera, enigmáticas, pois a 
discussão em torno da impossibilidade de representar esse fenômeno 
faz parte da própria memória dele. Quais são, então, as condições de 
uma relação entre catástrofe e representação? Há palavra adequada 
para dar conta de uma experiência catastrófica e traumática? Segundo 
Agamben (2008) e Levi (1988; 2016), há porque não há. Ou seja, a 
impossibilidade de testemunhar aquilo sobre que não se pode falar (e 
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não se pode falar, antes de tudo, pela falta da palavra) é a representação 
que se pode fazer da catástrofe. É nessa circunstância que percebemos 
a dificuldade que persiste em se representar o horror. As formas pelas 
quais é expresso um pálido esboço do fenômeno acontecido são 
inadequadas, imperfeitas, insuficientes e não definitivas.

Ao refletir sobre a irrepresentabilidade da catástrofe, Faingold 
(2009, p. 96) leva em consideração uma das teses que sustenta 
o discurso acerca das atrocidades da Shoah: a sua natureza 
inédita, portanto, incomparável, no que diz respeito à arquitetura 
governamental e à logística industrial do extermínio de milhares 
de pessoas sem outra finalidade a não ser a própria matança de 
seres humanos. Tal reflexão sobre o aspecto incomparável da Shoah 
– o que não é de total consenso entre os estudiosos do assunto 
– entende que esse “acontecimento” além de ter traumatizado a 
humanidade, comprometeu as formas de representação, as quais 
não podem se pronunciar diante de um evento que transcende ao 
poder de imaginação e conceituação. Dirá Faingold (2009):

Como explicar a forma com que o artista é influenciado ao 
representar? Ele é afetado pela proximidade dos acontecimentos, 
tanto temporal como cultural, por seu extraordinário alcance 
e pela violência e brutalidade sem precedente nos anais da 
humanidade. A partir deste caráter único e monstruoso vem-
se construindo a tese da ‘irrepresentabilidade do Holocausto’. 
Essa tese analisa o Holocausto do povo judeu como possuidor 
de uma natureza ímpar, que foge a qualquer forma de 
representação (FAINGOLD, 2009, p. 96 – aspas do autor).

Essa foi, possivelmente, a intenção de Claude Lanzmann 
ao idealizar e produzir o documentário que traz o mesmo nome da 
catástrofe, Shoah: destacar a natureza inédita e incomparável do 
extermínio de milhares de judeus22. Essa atestação é tão insistente 

22. Embora saibamos que não foram apenas os judeus as vítimas da Shoah, o 
documentário de Lanzmann concentra-se apenas nas vítimas judias.
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durante o filme que realmente não vemos serem discutidos outros 
assuntos que não seja o extermínio dos judeus. Não se fala do contexto 
político durante a guerra, do regime totalitário e opressor de Hitler, da 
conquista de quase toda Europa pelo Terceiro Reich, das vítimas não 
judias ou da derrota dos países aliados. Não, a rigorosa tessitura do 
documentário não dá brechas para outras discussões. 

Lançado em 1985, no cinema francês, o filme Shoah foi sendo 
forjado ao longo de uma década por testemunhos de sobreviventes 
do extermínio, oficiais da SS e testemunhas oculares. Ao longo dos 
543 minutos de duração, Lanzmann toma uma postura de garimpeiro 
que, nas profundezas tenebrosas e horripilantes da memória dos 
entrevistados, vai tentando registrar narrativas de um evento, do qual 
o diretor está convencido da impossibilidade de representação desse 
evento. Desde o início de seu trabalho, Lanzmann teve que lidar com 
o desaparecimento dos vestígios. Não havia nada. Até mesmo o relato 
dos sobreviventes e demais testemunhas apresentavam seu limite 
e a angustiosa dificuldade de trazer à luz não outra coisa senão a 
impossibilidade de nomear o inominável. 

Na produção do documentário, Lanzmann preferiu não se valer 
de imagens e vídeos de arquivos. Dessa forma, durante as quase dez 
horas de filme, não se vê um só corpo, nem montanha de cadáveres, 
não se ouve um disparo de fuzil sequer ou algum rastro de sangue. 
Diríamos que o cineasta tinha ojeriza a esse tipo de representação que, 
conforme pensa Baudrillard (2001), é “o espetáculo da banalidade, 
que é hoje a verdadeira pornografia, a verdadeira obscenidade – a da 
nulidade, da insignificância e da platitude”. Percebemos isso ao ler seu 
artigo, publicado no Le Monde, em 3 de março de 1994: “Se tivesse 
achado isso [imagens autênticas das câmaras de gás], não só não o 
teria mostrado, como o teria destruído” (LANZMANN, 1994).

Podemos, então, nos questionar: como é possível preparar 
uma produção audiovisual sobre um fato histórico sem se valer dos 
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arquivos documentais desse evento? Lanzmann nos oferece um 
recurso excepcional: nossa própria imaginação. Todo o conteúdo do 
filme é recriado em nossa mente a partir das filmagens dos espaços 
representativos do horror, no momento em que o filme estava sendo 
produzido; a partir das descrições – não eufemizadas, diga-se de 
passagem –, a partir das lágrimas e dos silêncios das testemunhas. 
No tocante a esse ponto da obra de Lanzmann, Koch (1989) escreve:

Lanzmann permanece estritamente dentro dos limites do que 
pode ser imaginado: para aquilo que não se pode imaginar, 
a matança concreta em escala industrial de milhões de 
pessoas, ele abre mão da representação pictórica concreta. 
Sua representatividade nunca é sugerida usando fotografias 
documentais que assombram todos os outros filmes sobre este 
assunto. Com essa elisão, Lanzmann marca o limite entre o que 
é estética e humanamente imaginável e a dimensão inimaginável 
da aniquilação. Assim, o filme em si cria uma constelação 
dialética: na elisão, oferece uma imagem do inimaginável. 
(KOCH, 1989, p. 21).

Quanto às entrevistas com as testemunhas, é necessário 
salientar que a concepção de filme que Lanzmann tinha para Shoah 
ultrapassava a um simples projeto de fazer com que os entrevistados 
retornassem, mnemonicamente, às suas experiências traumáticas e as 
narrassem. O propósito do cineasta, como Koch (1989, p. 20) salienta, 
não era fazer com que os narradores falassem de suas memórias, 
mas, antes, reexperimentassem situações. Para isso, Lanzmann não 
hesitou em reconstruir, na imaginação dos entrevistados, o não-lugar 
e o não-tempo da memória, conduzindo-os aos lugares que outrora 
foram palco das maiores atrocidades da Shoah e fazendo-os, portanto, 
reviver sensações antigas, propiciando um diálogo constante entre 
o lugar do presente (o espaço filmado) e o não-lugar da memória, 
construído pela fala, e isso é que constitui uma das principais tensões 
do documentário. A propósito disso, escreveu Koch:
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É crucial para a estratégia de Lanzmann que ele estimule 
algumas margens para a encenação. Ele permite que cenas 
inteiras sejam atuadas em um vagão de trem abandonado, 
desafiando seus protagonistas a reconstruir gestos e ações 
particulares. [...] Ao reencená-los, todos voltam a ser quem são 
– esse é o critério de autenticidade de Shoah, essa é a imenso 
poder visual desse filme, que claramente o destaca de outros 
filmes ‘de entrevista’. (KOCH, 1989, p. 20-21).

A reconstrução do tempo é também um dos propósitos de 
Lanzmann a ser executado pela imaginação, pois, como diz Almeida 
(2006, p. 4), “todo documentário que parte em busca de um passado 
é lacunar por excelência, pois o passado não está mais lá, daí a 
forma simbólica dos espaços vazios”. A opção por não usar imagens 
de arquivo também aponta para a intenção do cineasta de conduzir 
seu filme sempre para o momento presente da filmagem. Somente 
a palavra tem o poder de nos conduzir ao passado, e esse passado 
horrendo deve ser flagrado pelos vestígios que deixou no presente: 
campos verdejantes, onde outrora eram enterrados e queimados os 
corpos das vítimas; fornos crematórios; ruínas das câmaras de gás, 
outrora máquinas produtoras de cadáveres, alimentadas dia e noite. 
No documentário, é somente a palavra que atesta a veracidade do 
horror, e é essa palavra, que dá testemunho da catástrofe, a grande 
ambição de Lanzmann durante todo o filme. Concordando com isso, 
Simone de Beauvoir escreverá, no Prefácio da obra que transcreve a 
legenda do documentário: “A grande arte de Claude Lanzmann é fazer 
falar os lugares, de ressuscitá-los através das vozes, e, para além das 
palavras, exprimir o indizível pelos rostos” (LANZMANN, 1985, p. 9).

No tocante a esse problema de representação, no campo 
literário, Primo Levi fala abertamente sobre a dificuldade de expressar 
seu testemunho: “Pela primeira vez, então, nos damos conta que 
a nossa língua não tem palavras para expressar esta ofensa: a 
aniquilação de um homem” (LEVI, 1988, p. 32). Vemos, a partir desse 
excerto, nitidamente, a dificuldade do homem de se valer das formas 
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familiares de expressão para poder testemunhar, e ainda percebemos 
a tensão entre essas duas realidades inconciliáveis e, ao mesmo 
tempo, mutuamente necessárias: a catástrofe/fenômeno (aniquilação 
do homem) e a representação/palavra (a palavra como manifestação 
da experiência de aniquilação do próprio homem). 

Adorno, por sua vez, é mais incisivo e radical em sua afirmação: 

A crítica cultural encontra-se diante do último estágio da 
dialética entre cultura e barbárie: escrever um poema após 
Auschwitz é um ato bárbaro, e isso corrói até mesmo o 
conhecimento de por que hoje se tornou impossível escrever 
poemas. (ADORNO, 2009b, p. 61).

Diante do horror e da crueldade, do inaudito e do inenarrável, 
toda e qualquer tentativa de representação do fenômeno catastrófico é 
desrespeitoso, ofensivo e cruel. Não há o que se dizer sobre Auschwitz, 
menos ainda representar o conteúdo do hediondo por meio da forma 
poética, sua tentativa é uma blasfêmia, é inaceitável, pois a realidade 
dos campos de extermínio revela, patentemente, o fracasso da cultura 
e a impossibilidade de representação da catástrofe por meio da arte. 
“Toda cultura depois de Auschwitz, inclusive a sua crítica urgente, é 
lixo”. (ADORNO, 2009a, p. 304).

Em resposta ao famoso dictum de Adorno, sobre o fato de ser 
um ato bárbaro escrever poesia depois de Auschwitz23, Primo Levi dirá 
a partir do seu lugar de sobrevivente e testemunha: 

A minha experiência prova o contrário. Pareceu-me, então, que 
a poesia era melhor mesmo do que a prosa para exprimir o 
que me oprimia. Quando eu digo “poesia” eu não penso em 
nada lírico. Nesta época eu teria reformulado a frase de Adorno: 

23. A posteriori, Adorno reformulará esse dictum, ao escrever: “O sofrimento 
perenizante tem tanto direito à expressão quanto o martirizado tem de berrar; 
por isso, é bem provável que tenha sido falso afirmar que depois de Auschwitz 
não é mais possível escrever nenhum poema.” (ADORNO, 2009a, p. 300). 
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depois de Auschwitz não se pode escrever poesia senão sobre 
Auschwitz. (LEVI, 2005, p. 34).

Aqui Levi fala do dever de testemunhar, salientando o meio 
de representação desse testemunho, ou seja, o suporte da palavra 
testemunhal, que no caso é a poesia. Justamente aquilo que Adorno 
dizia ser bárbaro é, para Levi, a expressão mais adequada para se 
falar de Auschwitz. Na visão do sobrevivente, portanto, a palavra mais 
conveniente para representar a catástrofe é a palavra poética, a poesia 
como o entre-mundo onde se pode dizer, com arte, o que, no mundo 
das outras palavras, é bárbaro. Consoante a Primo Levi, Beauvoir tem 
a mesma impressão a respeito do filme Shoah, quando, ao se referir 
a ele, escreve: “A construção de Claude Lanzmann não obedece a 
uma ordem cronológica, eu diria – se é que se pode empregar esta 
palavra ao se referir a tal assunto – que é uma construção poética” 
(LANZMANN, 1985, p. 12).

No plano literário, a testemunha esforça-se para ajustar 
harmonicamente a experiência da catástrofe com a expressão da 
palavra, e cruza com o grande dilema de não poder estabelecer 
uma correlação, a mais direta possível, da vivência do fenômeno 
com a representação do irrepresentável. Aqui, Levi nos apresenta a 
possibilidade da poesia como expressão estética sublime – mas não 
sublime pela elevação do belo, senão pela afirmação do horror –, 
que parece ser o único suporte linguístico e artístico que dá conta de 
reproduzir os paradoxos: a catástrofe e a representação, o presente 
do relato e o passado da experiência, a testemunha sobrevivente e a 
testemunha integral. Sobre a Shoah, essa experiência paradoxal, não 
se pode testemunhar senão através da poesia.
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APESAR DOS LIMITES, TESTEMUNHAR

É recorrente e aceitável a incompreensão face a sobreviventes 
que avidamente se colocam como relatores incansáveis dos horrores 
da Shoah. Por que alguns sobreviventes, que agora podem gozar da 
vida como pessoas libertas, depois de ter passado por atrocidades 
cruéis e traumáticas durante a guerra, trazem em si um imperativo 
categórico de testemunhar suas experiências de horror, enquanto 
outros, seguindo caminho contrário, mostram-se resistentes diante 
do ato de testemunhar suas experiências de guerra? A resposta é 
objetiva e muito clara: o sobrevivente testemunha para continuar 
sobrevivendo, e quando não testemunha é porque pretende esquecer 
para continuar sobrevivendo.

Primo Levi (2016), em Os afogados e os sobreviventes, fala 
dessas duas classes de sobreviventes: os que calam, e estes calam 
porque “experimentam mais profundamente um mal-estar (...) e não se 
sentem em paz consigo mesmos ou cujas feridas ainda doem”; e os 
que falam, e falam porque “em vários níveis da consciência percebem 
no encarceramento o centro de sua vida, o evento que no bem e no mal 
marcou toda a sua existência. (...) Falam porque (citando um provérbio 
ídiche) ‘é bom narrar as desgraças passadas’” (LEVI, 2016, p 121). 

O motivo que dá razão ao relato do horror e à memória da 
tragédia por parte do sobrevivente é, de fato, intrigante. A testemunha 
enxerga como necessário esse resgate das lembranças ignominiosas 
das suas experiências, para se constituir sujeito e, portanto, abrir-se 
para a libertação do campo. É necessário testemunhar porque, de 
outra forma, não há libertação. Levi, no prefácio de É isto um homem? 
(1988), expõe abertamente ao leitor a razão principal que o motivou a 
escrever essa obra:
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A necessidade de contar “aos outros”, de tornar “os outros” 
participantes, alcançou entre nós, antes e depois da libertação, 
caráter de impulso imediato e violento, até o ponto de competir 
com outras necessidades elementares. O livro foi escrito para 
satisfazer essa necessidade em primeiro lugar, portanto, com a 
finalidade de libertação interior. (LEVI, 1988, p. 8).

Dialogam com Levi outros sobreviventes dos campos de 
concentração, o que nos faz perceber como os sentimentos são 
partilhados e o imperativo categórico de testemunhar para poder se 
libertar é recorrente entre os sobreviventes. Perec (1992) considera 
a necessidade do testemunho como vital e como meio pelo qual 
o sobrevivente se constitui sujeito e domina o “mundo”, de que, 
outrora, fora vítima.

Falar, escrever, é, para o deportado que volta, uma necessidade 
tão imediata e tão forte quanto a necessidade de cálcio, de açúcar, 
de sol, de carne, de sono, de silêncio. Não é verdade que se pode 
calar-se e esquecer. É preciso antes se lembrar. É necessário que 
ele explique, que ele narre, que ele domine este mundo do qual 
ele foi a vítima. (PEREC, 1992 apud LEVI, 2005, p. 15).

A partir desse excerto, é perceptível como o autor coloca o 
testemunho como condição necessária de sobrevivência pós-campo, 
e só pode sê-lo porque o testemunho possui uma característica 
externa intrínseca à sua própria natureza. Ou seja, para se relatar 
experiências traumáticas, o sujeito precisa se distanciar do evento 
(embora sua intenção seja retomá-lo), olhá-lo de fora, e o fato de 
“poder testemunhar” já implica uma saída do locus de onde ele parte. 
Desta forma, o testemunho se configura como um evento terapêutico 
e libertador. A esse respeito, dirá Levi, enquanto testemunha aliviada 
por poder fazer seu relato: “Estou em paz comigo porque testemunhei” 
(LEVI, 1997 apud AGAMBEN, 2008, p. 27).

Outros, contudo, mostram-se resistentes ao regresso no 
momento do testemunho. Quando precisam voltar ao passado pelas 
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lembranças, não suportam os horrores da experiência, e mesmo 
quando narram – desejando antes esquecer –, fazem-no forçados, não 
pelo imperativo interior de dever falar, mas talvez por não poder negar 
uma palavra sobre o assunto. Podemos perceber essas duas posturas 
em dois episódios do documentário Shoah. No primeiro, destaca-
se o sobrevivente do campo de exterminação de Chełmno, Szymon 
Srebrnik, que, uma vez conduzido ao campo onde fora prisioneiro, 
revive o horror de ter presenciado, por diversas vezes, a queima de 
cadáveres e, ao se referir a essa terrível experiência do seu passado, 
quando ele tinha apenas treze anos, disse:

Era horrível.

Não se pode falar disso.

Ninguém pode imaginar o que aconteceu aqui.

Impossível. E ninguém pode compreender isso.

E mesmo eu, ainda hoje...

Não posso acreditar que estou aqui.

Não, não posso acreditar nisso. (LANZMANN, 1985, p. 25).

O horror do acontecimento é afirmado pelo sobrevivente e, além 
disso, é tido como uma proibição e impossibilidade de representação. 
Nessa fala de Srebrnik, percebemos a explícita resistência à lembrança, 
de tal forma que, quando a testemunha volta ao lugar do não-lugar, 
sua fala reflete uma contradição: diz que a experiência era horrível, 
ao mesmo tempo que não se pode falar dela; as lembranças de tudo 
quanto aconteceu ali lhe vêm à tona na mente, e ainda assim não é 
possível imaginar; o sobrevivente fala do lugar mesmo onde viveu e viu 
tudo, embora não possa acreditar que está ali novamente. O paradoxo 
dessa cena revela uma tensão, de fato, muito intrigante. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_d'extermination_de_Chełmno
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Um segundo exemplo do filme nos advém poucos minutos depois 
dessa cena, quando Lazmann entrevista Mordechaj Podchlebnik, 
também sobrevivente de Chełmno. Observemos o diálogo:

Lanzmann: O que morreu nele, em Chełmno?

Podchlebnik: Tudo morreu. Tudo morreu, mas a gente não passa 
de um homem, e a gente quer viver. Então é preciso esquecer. 
[Ele agradece a Deus pelo que restou, e que ele possa esquecer. 
E que não falemos mais nisso – intérprete].

Lanzmann: Ele acha que é bom falar disso?

Podchlebnik: Não é bom, para mim não é bom.

Lanzmann: Então por que ele está falando disso mesmo assim?

Podchlebnik: [Ele fala porque agora ele é obrigado a falar, mas 
ele recebeu livros sobre o processo de Eichmann, em que ele 
foi testemunha, e ele não os lê – intérprete]. (LANZMANN, 1985, 
p. 27, colchetes nossos).

Podemos perceber que a postura do sobrevivente é de querer 
sepultar, para sempre, no esquecimento, as lembranças aterradoras 
da sua experiência no campo de exterminação, e, para deixar isso 
claro, economiza palavras, respondendo, de modo muito objetivo, às 
perguntas do entrevistador. A testemunha impõe seus limites, responde 
aos questionamentos, mas salienta que não lhe agrada falar disso, 
que se está falando é porque está, de alguma forma, se violentando e 
forçando-se para dar seu testemunho, e que, de modo algum, queria 
estar recobrando essas lembranças tão amargas. Esse distanciamento 
e resistência ao retorno mnemônico da experiência pessoal com a 
catástrofe24 parece uma forma de se poupar das dores do trauma, 
uma maneira de ainda escapar dos fantasmas do passado. Nada que 
remete à experiência da Shoah lhe é interessante: uma descrição mais 

24. Vale a pena ressaltar que essa entrevista foi feita na residência da 
testemunha, em Israel, não no lugar onde antes era o campo de exterminação.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_d'extermination_de_Chełmno
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detalhada, uma resposta mais informativa, nem mesmo os livros do 
processo de Eichmann. É preciso apagar todos os arquivos do horror, 
agradecer a Deus pelo que ficou e esquecer o que viveu. Esquecer é 
a solução para suportar uma vida condenada à sobrevivência, e seu 
desejo é um só: “que não falemos mais disso”. 

Primo Levi, em diversas oportunidades na sua obra literária, 
afirma que os que puderam testemunhar foram justamente os que 
se mantiveram a certa distância do evento, que não foram engolidos 
pela experiência da Shoah e que, justamente por isso, são eles que 
forneceram “o material mais consistente para a reconstrução da 
verdade sobre os campos” (LEVI, 2016, p. 11). Dirá o sobrevivente:

Numa distância de anos, hoje se pode bem afirmar que a história 
dos Lager25 foi escrita quase exclusivamente por aqueles que, 
como eu próprio, não tatearam seu fundo. Quem o fez não voltou, 
ou então sua capacidade de observação ficou paralisada pelo 
sofrimento e pela incompreensão. (LEVI, 2016, p. 12).

Diferentemente de testemunhas como Srebrnik e Podchlebnik, 
Primo Levi, também sobrevivente de um campo de exterminação, se 
vê como um vocacionado à memória, isto é, não se permite deixar de 
recordar, e acima de tudo traz consigo a necessidade do testemunho 
como a quitação de uma dívida para com os seus pares, os submersos, 
as testemunhas integrais, cuja palavra só pode ecoar pela voz do 
sobrevivente. De modo muito sensível, Primo Levi confirma esse 
sentimento de ser porta-voz ao narrar, em seu livro A Trégua (2010), a 
história de Hurbinek, uma criança de Auschwitz.

Hurbinek, que tinha três anos e que nascera talvez em Auschwitz 
e que não vira jamais uma árvore; Hurbinek, que combatera com 
um homem, até o último suspiro, para conquistar a entrada no 
mundo dos homens, do qual uma força bestial o teria impedido; 
Hurbinek, o que não tinha nome, cujo minúsculo antebraço fora 

25. Campo de concentração/exterminação.
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marcado mesmo assim pela tatuagem de Auschwitz; Hurbinek 
morreu nos primeiros dias de março de 1945, liberto, mas não 
redimido. Nada resta dele: seu testemunho se dá por meio de 
minhas palavras. (LEVI, 2010, p. 21).

O testemunho, como é apresentado por Levi, é um dever não só 
do sobrevivente, mas também de todos quantos têm acesso à história 
do evento. Diante das hediondas evidências da Shoah, ninguém pode 
negar sua existência ou duvidar da veracidade dos fatos, por isso a 
autenticidade do testemunho é fortemente acentuada por todos os que 
dão o seu relato. 

No tocante à literatura de Levi, nas últimas linhas do prefácio do 
seu livro É isto um homem? (1988), o autor, com um tom de advertência, 
reforça o evidente: “Acho desnecessário acrescentar que nenhum dos 
episódios foi fruto de imaginação” (LEVI, 1988, p. 8). E, na página 
seguinte, de forma poética, pretende alcançar o seu leitor, que, a priori, 
encontra-se no seu conforto de homem livre, indiferente ao sofrimento 
do vitimado, e envolvê-lo na realidade do horror, convencendo-o da 
sua autenticidade. O poema encerra com um imperativo de raízes 
profundamente bíblicas – se levarmos em conta sua estrutura como 
alusão ao texto de Deuteronômio 6, 4-7, que, por sua vez, já é uma 
oração tradicional dos judeus – seguido de uma imprecação, caso as 
ordens não sejam obedecidas. Vemos aqui, então, que não somente 
a descrença no evento é inaceitável, mas a negação do testemunho 
é uma ofensa à memória das vítimas da Shoah e que, portanto, para 
os que se esquivam, não há perdão, mas indiferença e maldição. 
Observemos esses traços no poema que segue.

Vocês que vivem seguros

em suas casas,

vocês que voltando à noite,

encontram comida quente e rostos amigos,
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pensem bem se isto é um homem,

que trabalha no meio do barro,

que não conhece paz,

que luta por um pedaço de pão,

que morre por um sim ou por um não.

Pensem bem se isto é uma mulher,

sem cabelos e sem nome,

sem mais força para lembrar,

vazios os olhos, frio o ventre,

como um sapo no inverno.

Pensem que isto aconteceu:

eu lhes mando estas palavras.

Gravem-nas em seus corações,

estando em casa, andando na rua,

ao deitar, ao levantar,

repitam-na a seus filhos.

Ou, senão, desmorone-se a sua casa,

a doença os torne inválidos,

os seus filhos virem o rosto para não vê-los. (LEVI, 1988, p. 9).

O poema parece soar ainda como uma resistência ao possível 
esquecimento e desconsideração da Shoah. O testemunho, agora, 
assume uma postura ainda mais incisiva: é a arma mais forte na guerra 
contra o esquecimento. A memória, a lembrança, a narrativa, malgrado 
sua dureza e os sofrimentos delas advindos por conta do trauma, 
parece ser o meio mais eficaz para a afirmação do evento. Mesmo 
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que não se queira acreditar ser possível um acontecimento de tão alta 
ignomínia, o evento foi real e são verdadeiras as suas descrições. 

Primo Levi (2016) cita, já no primeiro parágrafo do prefácio do seu 
livro Os afogados e os sobreviventes, um excerto da obra Gli assassini 
sono tra noi, de Wiesenthal (1970), em que soldados SS, cinicamente, 
injuriam os prisioneiros, com ar de divertimento:

Seja qual for o fim desta guerra, a guerra contra vocês 
nós ganhamos; ninguém restará para dar testemunho, 
mas, mesmo que alguém escape, o mundo não lhes dará 
crédito. Talvez haja suspeitas, discussões, investigações de 
historiadores, mas não haverá certezas, porque destruímos 
as provas contra vocês. E ainda que fiquem algumas provas 
e sobreviva alguém, as pessoas dirão que os fatos narrados 
são tão monstruosos que não merecem confiança: dirão que 
são exageros das propagandas aliadas e acreditarão em nós, 
que negaremos tudo, e não em vocês. Nós é que ditaremos a 
história dos Lager. (LEVI, 2010, p.7).

A persistência da memória milita contra o domínio totalitário que 
incide sobre o arquivo dos sobreviventes: seu próprio testemunho. 
Contra os que querem o esquecimento, a memória é afirmada; contra 
os que propagam a versão contrária, as evidências dos fatos são 
sustentadas. O arquivo testemunhal deve ser a prova de que, de fato, 
a verdade se encontra no discurso dos sobreviventes, e que são eles 
que ditam a história dos Lager.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi o propósito deste capítulo discutir o problema que é 
representar o testemunho do sobrevivente da Shoah na arte, de modo 
específico, na literatura e na cinematografia. Para tanto, refletimos, na 
produção literária de Primo Levi, sobre as evidências que nos atestam 
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a dificuldade que o sobrevivente tem de representar a experiência 
traumática através da narrativa dos fatos vividos. Assomado à obra 
de Levi, trabalhamos com o documentário Shoah, dirigido por Claude 
Lanzmann, cuja preocupação primeira, desde a sua idealização, era 
trazer à tona a verdade dos fatos, sobretudo, a partir do ponto de vista 
dos sobreviventes do massacre.

Trabalhando com esses corpora, nosso objetivo foi instigar o 
diálogo que se pode estabelecer entre essas duas produções artísticas, 
e refletir sobre a maneira como elas se manifestam a partir do que 
se entende por limite da representação. Não se pode dizer, de forma 
alguma, que essas produções dão voz e representam, ipsis litteris, o 
que de fato aconteceu como catástrofe. Como vimos, o fenômeno 
transcende à representação. Não há a palavra adequada. Tudo não 
passa de tentativas, umas mais representativas que outras, pela forma 
como são produzidas, mas nunca representadoras.

Esperamos que esta discussão tenha proporcionado uma 
reflexão sobre o assunto e provocado um interesse mais agudo pelos 
temas que gravitam em torno do evento Shoah: a complexidade 
da catástrofe e seu caráter indescritível, a ética dos campos de 
concentração, a dificuldade de testemunhar o fenômeno e os limites 
da sua representação nas artes. 
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Resumo:
Através de uma relação crítica fundamentada na Literatura Comparada, o 
presente artigo estabelece um entrecruzamento dos contos de dois países 
distintos que, em dado momento, promoveram entre si um diálogo profícuo, 
baseado no cenário histórico e social vivido. Tomamos como corpora deste 
estudo, os contos “A enxada”, de Bernardo Élis, e “Maria Altinha”, de Manuel da 
Fonseca. Caracterizados pela consciência do subdesenvolvimento, interesse 
nos estratos sociais e marginalização de seus personagens, pretende-se 
analisar as relações de trabalho que direcionam os contos, bem como o 
diálogo principiado pela ex-colônia, por meio da literatura social brasileira, e 
abraçado pelo ex-colonizador, representado pelo neorrealismo português.

Palavras-chave: 
Literatura Comparada; Neorrealismo Português; Literatura Social Brasileira.
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INTRODUÇÃO 

A Literatura Comparada, historicamente, surge em um 
contexto reacionário contra o nacionalismo limitado de muitos 
estudos do século XIX, protestava contra o isolacionismo de muitos 
historiadores da literatura francesa, alemã, italiana, inglesa, etc. “Foi 
frequentemente cultivada por homens que se posicionavam nas 
fronteiras entre nações, ou, pelo menos, nos pontos limites de uma 
nação” (WELLEK, 1994, p.112).

Destarte, em sua gênese, a literatura comparada pressupõe, 
inevitavelmente, falar de diálogo que, muitas vezes, não acontece de 
forma harmônica, mas sim conflituosa. E esse diálogo traz à baila, de 
forma intrínseca, a discussão sobre intertextualidade, termo que Júlia 
Kristeva, a partir dos estudos de Tynianov e Bakhtin, criou para designar 
o processo de produtividade do texto literário. Segundo ela, essa 
produtividade existe porque “todo texto é transformação e absorção 
de outro texto, em lugar da noção de intersubjetividade, instala-se a 
de intertextualidade, e a linguagem poética se lê, pelo menos, como 
dupla” (CARVALHAL, 2007, p. 50).

Nesse sentido, cabe dizer que o processo de escrita é também 
resultante do processo de leitura, assim, o texto é absorção e réplica de 
outro (s) texto (s). Conforme adverte Laurent Jenny, a intertextualidade 
“designa não uma soma confusa e misteriosa de influências, mas o 
trabalho de transformação e assimilação de vários textos, operado por 
um texto centralizador, que detém o comando do sentido” (CARVALHAL, 
2007, p. 51). Diante dessa advertência, compreende-se que não há 
mais uma relação de dependência, ao contrário, há um procedimento 
natural e contínuo de reescrita dos textos.

Nessa perspectiva, a compreensão do texto literário passa 
a ser incorporada pelo comparativista, exigindo deste que não 
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se detenha na identificação superficial de relações, mas que as 
descreva em profundidade, alcançando as interpretações das 
razões que geram essas relações. 

Dito de outro modo, o comparativista não se ocuparia a constatar 
que um texto resgata outro texto anterior, apropriando-se dele 
de alguma forma (passiva ou corrosivamente, prolongando-o ou 
destruindo-o), mas examinaria essas formas, caracterizando os 
procedimentos efetuados. (CARVALHAL,2007, p. 52).

Além da noção de intertextualidade, os estudos comparativos 
trouxeram outras contribuições muito importantes, entre elas, as 
das relações interdisciplinares. Com o reforço teórico, a literatura 
passa a ser estudada em relação a outras áreas, ampliando seus 
campos de pesquisa. 

Essa ampliação se reflete nas conceituações mais atuais de 
literatura comparada como a que nos dá Henry H. H. Remak, 
considerando-a o estudo da literatura além das fronteiras de um 
país em particular e o estudo das relações entre literatura de um 
lado e outras áreas do conhecimento e crença, como as artes 
(pintura, escultura, arquitetura, música) a filosofia, a história, as 
ciências sociais (política, economia, sociologia), as ciências, as 
religiões, etc, de outro. (CARVALHAL, 2007, P .74).

Nos estudos da Literatura Comparada, outro elemento importante 
que se deve considerar é a questão cultural, principalmente no que tange 
a colonizador e colonizado, a que Antônio Candido aborda com muita 
ênfase no capítulo “Literatura e cultura de 1900 a 1945” de Literatura e 
Sociedade sobre a “dialética do localismo e do cosmopolitismo” como 
oscilação nossa entre duas tendências: “afirmação de nacionalismo 
literário e um declarado conformismo, a imitação consciente dos 
padrões europeus”. (CARVALHAL, 2007, p. 82)

Como apresentado por Carvalhal (2007), no trecho a seguir:

[...] tem, sob este aspecto, consistido numa superação 
constante de obstáculos, entre os quais o sentimento de 
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inferioridade que um país novo, tropical e largamente mestiçado 
desenvolve em face de velhos países de composição étnica 
estabilizada, com uma civilização elaborada em condições 
geográficas muito diferentes. (CARVALHAL, 2007, p. 83).

Levando-se em consideração essas reflexões, os estudos 
comparados literários podem auxiliar no diagnóstico do processo de 
descolonização, que se opera ao longo da literatura brasileira, refletindo 
sobre seus avanços e retrocessos.

UM DIÁLOGO SOCIAL ENTRE 
BRASIL E PORTUGAL

A década de 1930, no Brasil, foi marcada pela ascensão de 
uma literatura que se preocupava em representar e denunciar as 
injustiças sociais vivenciadas pelas classes menos favorecidas do 
país. Esta literatura, da qual eram representantes Jorge Amado, José 
Lins do Rego, Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz, entre outros, foi 
denominada de Romance social (ou regionalista) de 30.

Conscientes do momento social de subdesenvolvimento 
vivido, as obras destes autores empenhavam-se em debater os 
problemas inicialmente regionais, mas que desfraldavam uma crise 
nacional, em sua totalidade, trazendo uma representação digna da 
população marginalizada, bem como as discussões que envolviam 
estas camadas menos favorecidas da sociedade brasileira. Como 
demonstra o excerto a seguir:

[...] assinalada pela “consciência dilacerada do 
subdesenvolvimento”, principal força motriz do romance social 
brasileiro de 30, que direcionava a interpretação da realidade 
nacional configurada em diversas obras marcadamente 
comprometidas. (BERGAMO, 2008, p.20).
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Neste ínterim, o movimento de 30 no Brasil, toma relevância por 
sua resposta aos problemas sociais, enfrentados naquela década, 
tais quais a crise da bolsa americana de 1929, a crise cafeeira e o 
movimento revolucionário de 1930, que culminou na ascensão de 
Getúlio Vargas ao poder. 

Na década seguinte, a literatura social brasileira seria uma das 
responsáveis por incentivar um grupo de autores portugueses que, em 
resposta ao regime militar Salazarista, ao agravamento econômico que 
desencadeou fome, desemprego e miséria, e em contraposição ao 
movimento presencista, que propagava a ideologia da arte sem uma 
finalidade (arte pela arte), decidiram debater e denunciar seus próprios 
males econômicos e sociais.  

[...] o neo-realismo português é, na verdade, o resultado de 
urna nunca desmentida e, muitas vezes, acalentada “mediação 
brasileira”, responsável pelo processo de implantação e 
consolidação do movimento em Portugal nos anos 40 do século 
XX. (BERGAMO, 2008, p.61).

O romance neorrealista português, assim como o brasileiro 
de 30, é marcado pelo herói despossuído, pela denúncia das 
desigualdades econômicas e sociais entre as camadas da sociedade 
e a consciência do subdesenvolvimento, ainda mais visível nas 
regiões agrícolas da nação.

As próprias condições portuguesas, sujeitas aliás a repercussões 
da conjuntura mundial e “sobretudo, por então, mais 
imediatamente europeia, se alteravam, sailientando-se, como 
factor mais permanente, um declínio constante no dinamismo 
directo ou ideológico das camadas populacionais médias e 
uma polarização social, resultantes do lento, mas irreversível 
processo de industrialização e sobretudo de centralização e 
concentração económica. (SARAIVA; LOPES, 1973, p. 107).

Cumpre ressaltar que o Brasil, pela influência colonizadora de 
Portugal, por muito tempo, limitou-se a reproduzir as estéticas que lá 
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vigoravam. Assim, a literatura social de 30 no Brasil estabelece um 
caminho diferente do comumente verificado, em que a ex-colônia inicia 
o diálogo que vai motivar a escrita de autores portugueses.

Embora a fortuna literária do goiano Bernardo Élis se situe 
cronologicamente posterior à literatura social de 30, em suas obras 
estão impressas todas as características do movimento trintista, o que 
o torna objeto valoroso para o estudo comparado com o neorrealismo 
português, em especial, como pretende-se expor em seguida, pelas 
relações de trabalho, exploração, e de perda da identidade mediante 
o processo exploratório, observados no diálogo entre as obras “A 
enxada”  de Élis  e “Maria Altinha” do português Manuel da Fonseca.

“A ENXADA” E “MARIA ALTINHA”: 
DAS RELAÇÕES DE TRABALHO 
À PERDA DA IDENTIDADE

O conto do autor goiano Bernardo Élis, “A enxada”, publicado 
em 1966, relata o percurso de Supriano (Piano) em busca de uma 
enxada. Supriano contraíra dívida com o delegado e foi submetido a 
trabalhar para Elpídio Chaveiro a fim de quitar sua dívida com aquele. 
Como pagamento, Chaveiro determina que Supriano deveria plantar a 
lavoura de arroz, entretanto, não fornece ao trabalhador o instrumento 
imprescindível à tarefa. 

Assim, Piano parte em sua jornada pelas fazendas e vilas da 
região para conseguir uma enxada emprestada. Nas terras de Seu 
Joaquim Faleiro, tenta trocar a ferramenta pela limpeza de um porco, 
tentativa frustrada pela rixa entra Joaquim e o Patrão de Piano, Elpídio.
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O trabalhador tenta coletar e vender mel, duas libras seriam 
suficientes para adquirir uma enxada, mas o mel era um produto que 
ninguém quereria comprar. Ao cruzar com o vigário, Piano lhe pede 
uma enxada emprestada, o padre concorda em ajudar pedindo que 
Supriano o encontre na cidade, pois o objeto estaria na sacristia, 
contudo, ao chegarem no local combinado, percebem que o 
instrumento havia se perdido. 

Em sua busca, o trabalhador vai cada vez mais distante da 
terra preparada para o plantio, e acaba ferido e preso pelos soldados 
enviados por seu patrão – Elpídio acreditava que Supriano tentara 
fugir do Serviço – que o deixou dois dias na cadeia e sem alimento. 
Ao retornar para casa, machucado e sem esperanças de conseguir a 
ferramenta, Piano é intimado por seu patrão a plantar a lavoura até o 
dia seguinte, caso contrário retornaria para a cadeia, desta vez, pelo 
resto de sua vida.

Durante a noite chuvosa, Supriano, sem saber o que fazer para 
cumprir sua dívida, enlouquece e acredita ter conseguido o esperado 
objeto, que é, na verdade, apenas um pedaço de pau. Destarte, ele 
segue para a lavoura, e inicia o plantio, cavando os buracos com 
as mãos e preparando a terra com a vareta. Na manhã seguinte, 
quando os soldados vêm buscar Piano, o encontram com as mãos 
ensanguentadas, terminando o serviço do plantio. Os militares ficam 
nauseados ao ver Piano batendo os cotocos ensanguentados na terra, 
na confusão em que se encontravam, acabam por atirar no lavrador, 
deixando sua mulher e filho deficiente à mercê do destino.

Por sua vez, “Maria Altinha” é o conto do português Manuel da 
Fonseca publicado na coletânea de contos denominada Aldeia Nova, 
cuja publicação ocorreu em 1942. A obra narra a jornada de mulheres 
que partem das vilas do litoral com destino às planícies do interior em 
busca de trabalho. O caminho de ida é marcado pela esperança de 
conseguir juntar a quantia necessária para sobreviver aos meses frios 
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do inverno, e pela cantoria leve e alegre que as acompanha. O trabalho 
destinado às mulheres na planície é a monda das plantações de arroz, 
um trabalho árduo e minucioso que consiste em fazer o arranque das 
ervas daninhas que nascem no meio do arrozal. Para isso, as mulheres 
passam o dia todo, desde antes do nascer, até o pôr do sol, com os pés 
na água até a altura dos joelhos, encurvadas extraindo manualmente 
a vegetação indesejada. 

Maria Altinha é uma dessas mulheres que vai para a planície 
buscando o sustento de sua mãe e seus irmãos. Todas as noites 
após o penoso trabalho, ela se reunia com as mulheres do Sul para 
cantar as canções que trazem a alegria do litoral para a planície seca 
e fria. São nestes encontros noturnos, após o jantar, que Maria Altinha 
acaba atraindo a atenção de Valdanim, ganhão que trabalhava nos 
arrozais, que se sentava em um canto para ouvir a cantoria enquanto 
se encantava com a moça e sorria para ela.

Com o passar do tempo, a cantoria esmorece e a força e alegria 
das mulheres do sul parecem ter se esvaído por completo, consumida 
pelo trabalho, o que é notório pela própria comparação do autor: 
“Pareciam condenados” A própria Maria Altinha adoece, vítima de 
febres e vertigens, incapacitada de trabalhar, a menina tem os dias 
cortados, mesmo quando insiste em seguir para a lavoura doente, uma 
vez que lhe faltam forças para proceder com tão duro serviço.

Certo dia em que a jovem não foi trabalhar, em virtude de uma 
piora em seu estado de saúde, Maria Altinha, em meio às alucinações 
e febre, é violentada por Valdanim, que também afirmara estar doente 
para ficar sozinho com a moça e consumar seu desejo. Assim, ao final 
da colheita, as mulheres retornam para o litoral, agora sem cantoria, 
sem felicidade, mas envelhecidas, machucadas e com a certeza de não 
ter o suficiente para alimentar seus familiares nos meses de escassez.
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No conto de Élis, explicita-se a relação de exploração do 
trabalho na sociedade brasileira, mais contundente em Goiás, 
ainda muito agrícola e marcado por formas de governos mais 
opressoras, como o coronelismo e a própria ditadura, “O diabo, 
porém, era aquele tal de capitão Elpídio Chaveiro nas terras 
de quem estava o sitiante imprensado que nem jabuticaba na 
forquilha” (ÉLIS, 1977 p. 85, grifo nosso). 

O conto ainda inclui temas como o preconceito social, 
enfrentado pelos mais pobres e também por pessoas com algum tipo 
de incapacidade intelectual ou física, tal era o caso de Supriano, um 
negro que morava no mato, e tinha uma mulher adoentada e um filho 
surdo-mudo, o qual todos chamavam-no de bobo, dizendo que os 
sons que ele imitava se assemelhavam a um porco roncando. Como 
observado em Élis (1977), “Supriano era feio, sujo, maltrapilho, mas 
delicado e prestimoso como ele só” p.83. “O bobo era bobo inteirado 
de só roncar feito porco” p.106.

Supriano representa o explorado, enquanto os demais 
personagens figuram como exploradores ou como coadjuvantes 
que perpetuam a cultura de exploração, como se nota pela situação 
de caráter análogo à escravidão a que o trabalhador é submetido: 
Supriano devia o delegado, que devia o Capitão Elpídio, de modo que 
o lavrador acabou “entregue a Elpídio, pelo delegado, para pagamento 
da dívida” (ÉLIS,1977 p.85).

O próprio capitão Elpídio Chaveiro materializa uma engrenagem 
comum daquela conjuntura, uma espécie de coronel, que mandava 
e desmandava naquelas regiões, inclusive no delegado e nas 
forças militares. Era comum que seus funcionários só pudessem 
pedir favor a seus patrões, intensificando assim uma relação mais 
estreita e opressora entre patrão e empregado. Nessa relação, não 
havia justiça, quem julgava e condenava eram os próprios patrões-
coronéis, não havendo, sequer, a interferência do delegado, como 
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notado no trecho: “Vai-se embora, negro. E se fugir, te boto soldado 
no seu rastro” (ÉLIS,1977p. 86).

Para quitar sua dívida, Supriano deve plantar uma lavoura de arroz 
nas terras do patrão. Nesta relação, Piano possui a força de trabalho, 
mas não possui a instrumentação necessária, pertencente a Elpídio, 
na figura do patrão. A enxada vale mais que o trabalhador, e a busca 
de Piano pelo objeto, consiste também em sua busca pela identidade, 
sem ela, Piano não passa de um “preto”, “à-toa”, preguiçoso e fujão. 

Outrossim, a suposta fuga de Supriano, reforça a condição 
de escravidão em que se encontra. O capitão, notando a ausência 
do seu empregado, manda soldados em seu encalço, os militares 
capturam e maltratam Piano, antes de devolvê-lo ao seu “dono”. 
Ademais, o local de sua captura, próximo ao rio vermelho, alude ao 
mar vermelho por onde o povo hebreu, escravizado pelos egípcios, 
fugiu de seus captores.

As condições desumanas de trabalho, se evidenciam também 
pelo evento em que, após ameaçado pelo patrão, Supriano decide 
plantar a lavoura a mãos nuas. Neste momento, o trabalhador entrega 
a única coisa que possui, sua mão de obra, literalmente, as mãos em 
carne viva, sujas de sangue e terra, cavando para o plantio. “E com 
fúria agora tafulhava o toco de mão no chão molhado, desimportando 
de rasgar as carnes e partir os ossos do punho, o taco de graveto 
virando bagaço...” (ÉLIS,1977 p.102). Ressalta-se que as mãos têm 
uma importância singular na obra, seja representando a força de 
trabalho, seja na analogia com o apelido do personagem, Piano, que 
pressupõe a necessidade de mãos hábeis para extrair do instrumento 
sua total capacidade.

Tão rural quanto aquele ambiente é a linguagem xucra utilizada 
pelos personagens, escolha consciente do autor para expressar a aridez 
daquela sociedade em que estavam inseridos, o que não acontece na 
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obra “Maria Altinha”. Para plantar o arroz a Elpídio, Supriano solicita 
uma enxada, no entanto, seu patrão lhe nega a ferramenta. Observa-
se nitidamente as marcas do registro oral que se destacam na fala do 
personagem “ocê” e “pro riba”. “Te dou a enxada e ocê fica devendo a 
conta do delegado e a enxada pro riba” (ÉLIS,1977, p. 86). 

Na obra portuguesa, as condições de trabalho insalubres são 
igualmente aterradoras, as mulheres são obrigadas a deixar seus lares 
e seguirem para a planície em busca de oportunidades de trabalho. 
Nos arrozais permanecem dia após dia encurvadas num processo tão 
minucioso quanto penoso, de arrancar as ervas indesejadas no meio 
da plantação. Sua curvatura simboliza a submissão do empregado 
diante de seus patrões, bem como a posição das mulheres na 
sociedade agrícola da época, como Maria Altinha, relegada a um 
trabalho que os homens não faziam.

O céu baixo limitava, em volta, o horizonte escurecido. Outeiros 
e cabeços nus, onde em onde um sobreiro engelhado com os 
ramos torcidos, solitário. No meio da várzea, pernas enterradas 
até as coxas, cintura dobrada, em fila, as mulheres metiam os 
braços na água remexendo no fundo. Aqui e além um homem. 
(FONSECA, 1986, p.111).

As mãos que neste conto também possuem forte relação 
com o próprio trabalho, ficam enterradas, tocando a lama e matéria 
putrefata que aciona o cheiro ruim que as trabalhadoras têm de 
suportar durante toda a jornada. O suor lhes escorre pela testa e 
cabelos enquanto o calor do sol queima as peles das trabalhadoras, 
assemelhadas a condenados.

Mosquitos zumbindo riscavam a água barrenta, um fedor 
acre entupia as narinas e parecia entrar por todos os poros 
da pele. Com o meter das mãos para o fundo, pequeninas 
ondulações partiam, concêntricas, ao redor dos braços. E 
bolhas de ar vinham gorgolejando c rebentavam à superfície, 
avivando o fedor, mesmo por baixo do nariz. Porque o 
rosto das mulheres quase roçava no lodo quando davam 
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um passo em frente. Farrapos de madeixas caídas sobre 
a testa oscilavam pingando. E as mulheres acamavam os 
cabelos e coçavam as babas dos mosquitos com os dedos 
engelhados. (FONSECA, 1986, p.111).

A cantoria das mulheres que, inicialmente tenta romper com 
aquela realidade sofrida, encantando a todos por onde passam, 
sobrepondo-se ao “traquinar” dos grilos e das cigarras, trazendo a 
poesia do mar para a prosa do campo, em um dos poucos instantes 
em que a alma feminina supera o machismo e a rusticidade daqueles 
lugares, a cada dia vai esmorecendo, até se tornar inexistente, como 
a identidade daquelas mulheres que, no caminho de volta, sequer são 
reconhecidas por aqueles que as apreciavam na ida. “(...) quando o 
sol desaparece e cigarras e ralos arrastam um traquinar que se perde 
pelos longes, as mulheres de ao pé do mar cantam coisas novas e 
coloridas” (FONSECA, 1986, p.109).

Além de identidade, as mulheres não possuem mais vontade e 
nem domínio sobre o próprio corpo, como demonstra a violência de 
Valdanim ao consumar o seu desejo com a jovem Maria Altinha, que 
retornará para casa quebrada sem esperança e perspectiva. 

E mal ouviu uns passos cautelosos que se aproximavam e uma 
voz que lhe soprava perto dos ouvidos. Mãos acariciavam-lhe 
os cabelos, o rosto e os seios. Mãos enormes. Tudo vago, 
embalador como um sonho. Depois aquela dor aguda no 
ventre; uma punhalada rasgando-a! Maria Altinha gritou, mas 
uns lábios grossos amachucaram-lhe a boca numa ânsia 
brutal. (FONSECA, 1986, p.112).

A solidão se faz presente nos cantos daquelas mulheres que, 
inicialmente, formavam um coro de rara beleza, mas que, pouco a 
pouco, vão dando lugar à tristeza, à individualidade, à amargura da 
lida na gleba. “Mas agora, tudo mudava pouco a pouco. Já a malta 
arrastava um coro pesado pelas quebradas e a voz das mulheres 
esmorecia” (FONSECA, 1986, p.110). Também se fazem presentes 
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nas lembranças de Maria Altinha. “Ficaram para trás as serras e as 
amendoeiras...agora era aquele descampado raso e poeirento [...] e 
no ofício do dia a dia (Maria Altinha sentiu as primeiras febres. Esteve 
dez dias sem ir à várzea. Dez dias sozinha, tremendo de frio e suores 
em cima da saca” (FONSECA, 1986, p.111).

A fatalidade é um elemento intrínseco na vida daquelas 
mulheres que têm aquela sina do trabalho no campo todos os 
anos, buscando o sustento dos familiares que lá aos pés do mar 
ficaram. “[...] mas que importava? Depois voltaria para aldeia 
com o dinheiro ganho [...]” (FONSECA, 1986, p. 110). Outrossim 
“pareciam condenados. O céu baixo, limitava, em volta, o horizonte 
escurecido...” (FONSECA, 1986, p. 111).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ambos os contos abordam diretamente as relações de trabalho, 
a exploração da força do trabalhador em seguimentos muito agrários 
das duas sociedades – convergindo inclusive na temática do plantio de 
arroz – o que ressalta o subdesenvolvimento destas camadas sociais, 
consequência de sistema histórico e social em crise, que prima pela 
submissão e exploração do subalterno. 

Ex-colônia e ex-colonizador parecem se refletir no mesmo 
espelho, uma vez que, no passado, travaram relações muito 
semelhantes de exploração não só da terra, mas principalmente da 
mão de obra, relações escancaradas pela escravidão lícita, em que a 
força proeminente do branco solapava o trabalho do negro.

Em pleno século XX, aproximadamente dois séculos após a 
Revolução Industrial, Brasil e Portugal quase nada evoluíram no que 
diz respeito às relações de trabalho no campo e sua tecnicização. 
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As relações de exploração, já não mais lícitas, embora ainda muito 
frequentes, permanecem com força total em nome de um capitalismo 
crescente e descontrolado. O explorado já não é apenas aquele 
caracterizado por sua cor ou incivilidade, mas todo aquele que possa 
servir às ganâncias de um sistema individualista, inclusive o branco. 

Destarte, os personagens destas obras vivenciam a impotência, 
a desesperança e a fatalidade de sua sina diante destes contextos 
sociais denunciados pelos autores, que, conscientes do atraso em que 
estas culturas se inseriam, explicitam a necessidade de mudança.
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Resumo:
No contexto dos poetas modernistas brasileiros, em particular os que publicaram 
obras em suas regiões de origem, Zila da Costa Mamede emergiu como uma 
figura de particular destaque no Rio Grande do Norte. Em seus trabalhos, a 
autora refletia sobre sua vida, mas também sobre como o Brasil desenvolveu 
seu meio urbano em detrimento do rural. A partir destes conhecimentos, este 
trabalho se propõe a apresentar uma pesquisa histórico-reflexiva acerca da 
obra “O Arado” de Zila Mamede, publicada em 1959, abordando a saudade 
presente na narrativa através de uma análise discursiva que procure estabelecer 
um nexo entre História e Literatura, numa perspectiva balizada pelo campo da 
História das Sensibilidades.

Palavras-chave: 
Zila Mamede; O Arado; Saudade; História das Sensibilidades; Literatura.
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INTRODUÇÃO 

O movimento modernista chegou ao Brasil na década de 1920 
e, com o passar do tempo, mudou significativamente diversas áreas 
do meio artístico nacional, como a Literatura e as Artes. No contexto 
dos poetas modernistas regionalistas, Zila da Costa Mamede emergiu 
como uma figura de particular destaque no Rio Grande do Norte. 
Como afirma Alexandre Alves, neste Estado, ela foi provavelmente, ao 
lado de Jorge Fernandes, o “maior nome da moderna poesia norte-rio-
grandense do século XX” (ALVES, 2011, p. 2). Na década de 1950, Zila 
Mamede publicou suas obras que ficariam conhecidas como “Tríade 
Mamediana”, que são Rosa de Pedra, Salinas e O Arado, nas quais 
podemos observar que a autora refletia não somente sobre como fora 
a sua vida, mas também sobre como o Brasil desenvolveu o meio 
urbano em detrimento do rural. Neste trabalho, propõe-se apresentar 
uma pesquisa histórico-reflexiva acerca da obra O Arado, de Zila 
Mamede, publicada em 1959, em que se abordará a saudade presente 
na narrativa através de uma análise discursiva que procure estabelecer 
um nexo entre História e Literatura, numa perspectiva balizada pelo 
campo da História das Sensibilidades.

ZILA E SUA TRÍADE MODERNISTA

Zila da Costa Mamede nasceu no município paraibano de Nova 
Palmeira, em 15 de setembro de 1928. Seus pais, de origem humilde, 
passaram por muitas dificuldades para sustentarem a si e a seus filhos. 
Josafá, o pai de Zila, que trabalhava no ramo da mecânica, viu no 
desenvolvimento do algodão no Seridó Potiguar uma forma de renda, 
já que os antigos procedimentos manuais de extração estavam sendo 
substituídos por máquinas que exigiam manutenção e cuidados. 



203

a literatura na teoria e na prática 

s u m á r i o

Assim, a família se mudou para Currais Novos, no Rio Grande do 
Norte, em busca dessa nova oportunidade de emprego. Zila Mamede 
tinha apenas oito anos durante essa mudança. Tempos depois, na 
década de 1940, com o início da II Guerra Mundial, Natal passou a 
ter importantes funções para os interesses das nações aliadas ao 
Brasil, especialmente os Estados Unidos, por sua posição geográfica. 
Em 1942, a Base Aérea de Parnamirim começou a ser construída, 
necessitando de profissionais das mais diversas áreas para tal, como 
apontou Claudio Galvão: 

Em começos daquele ano, Josafá estava contratado e 
trabalhando em Parnamirim. Trazendo a família para Natal no 
final do mesmo ano, a primeira preocupação foi com a escola 
para os filhos. O passo inicial foi providenciar para que Zila e 
Eliete [...] enfrentassem os exames de admissão. [...] Após a 
aprovação naqueles exames, foram as duas irmãs matriculadas 
no Colégio Imaculada Conceição, em 1943, para fazerem o 
curso básico em Contabilidade. (GALVÃO, 2005, p. 17).

Assim sendo, já residindo em Natal e tendo terminado o curso 
técnico em 1949, Zila adentrou na década de 1950, que foi decisiva para 
o advento da sua vida profissional, porque delineou as áreas prioritárias 
de sua atuação que foram a biblioteca e a poesia. Quanto ao trabalho 
como bibliotecária, Zila se viu na missão de criar e desenvolver seus 
afazeres como líder e pioneira, sendo um exemplo aos colegas dentro 
e fora do ambiente de trabalho:

No ano anterior {1958}, a 25 de junho, o Governo do Estado 
criava a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, quando 
se instalaram e tiveram início seus serviços básicos; [...] Na 
mesma data, Zila Mamede, única Bibliotecária da cidade, foi 
nomeada Chefe do Serviço Central de Bibliotecas. [...] Sua 
primeira atividade fora da sede foi ministrar, entre 12 de maio 
e 12 de junho, o 1º Curso de Biblioteconomia, destinado a 
auxiliares de bibliotecas e realizado na então faculdade de 
Filosofia de Natal. (GALVÃO, 2005, p. 67-8).
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Dentro desse contexto de vida e atuação profissional de Zila 
Mamede, voltando o olhar à sua produção escrita, é importante 
destacar que como categoria existente em sua poesia, a saudade e a 
dicotomia terra/mar estão sempre presentes ocupando lugar central. 
Nesse sentido, é importante perceber que a tradição literária por ela 
protagonizada em terras potiguares, e que, posteriormente, obteve 
nítido destaque e reconhecimento em níveis local e nacional, se 
enquadrou em um tipo de lirismo profundamente singular e abstrato. 
Dessa forma, devido ao fato de Zila estar inserida no contexto do 
modernismo literário brasileiro, e suas variadas fases que se alteraram 
e se expandiram no decurso do século XX, suas produções acabaram 
sofrendo influências dessas mudanças e tomaram diferentes formas 
e rumos nos livros que escreveu, particularmente aqueles que são 
comumente denominados de “Tríade Mamediana”, produzidos na 
década de 1950: Rosa de Pedra (1953), Salinas (1958) e O Arado 
(1959). Sobre isso, Alves (2006) afirmou:

Há na obra de Zila Mamede dois momentos distintos: 
o primeiro consiste em um forte acento lírico ligado aos 
ambientes do mar e da terra, ambos em tensão memorial 
relacionada mais propriamente com o enfoque latejante da 
infância. [...] O segundo momento envolve uma visível outra 
fase de sua vida – publicada nas décadas de 70 e 80 – já 
urbana. (ALVES, 2006, p.11).

Nessa teia de relações, o tempo e o espaço, tão bem descritos 
nos versos de sua poesia, aparecem uma vez mais como sinal da 
relação de oposição entre infância e vida adulta, pois estas duas etapas 
se unem somente para trazer de volta algumas memórias. Assim, de 
forma mais condensada e explícita, o que acontece é a afirmação da 
passagem do tempo nos espaços que a poetisa foi conhecendo e 
incorporando ao seu cotidiano e à sua estética literária.

Dentro desse contexto, percebe-se uma visível separação entre 
uma infância telúrica e uma vida adulta urbana voltada para o mar. Isso 
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é um dos alicerces em torno da questão da análise de sua tríade. É 
preciso recorrer também ao contexto literário do Rio Grande do Norte, 
em particular, e do Brasil, de modo geral, no momento da escrita 
dessas três obras, pois o que outrora passou a ser “cosmopolita” na 
visão da poetisa seria “provinciano” noutro momento.

A perspectiva de mudança, primeiro do interior da Paraíba 
ao interior do Rio Grande do Norte, e posteriormente para a capital 
deste último, teria provocado a fusão entre dois tempos e duas 
espacialidades distintas, mas que aparecem e se manifestam de 
maneira separada e em sua escrita a posteriori. Particularmente quanto 
à O Arado, uma série de mudanças se evidenciam no tocante ao trato 
das atividades cotidianas descritas em seus versos, especialmente 
enquanto representações de uma longa história da comunidade à 
qual Zila pertencia, deixando evidente a ligação com a terra onde 
a sua família habitava e ganhava renda. Assim sendo, Zila parece 
querer construir uma narrativa que evolui de um extremo a outro, do 
campo à cidade, sob um conflito de ideias balizado pelas atmosferas 
desses dois espaços. Essa tensão entre arcaico e moderno, rural e 
urbano é fruto das alterações econômicas, demográficas e sociais 
que o Brasil passava.

Nessa linha de raciocínio, de acordo com os relatos de sua 
irmã Ivonete Mamede, que exerceu grande contribuição para o 
desenvolvimento deste trabalho, Zila sempre gostou muito de ler, 
desenvolvendo, ainda muito nova, peculiar interesse pela literatura. 
Quanto à relação da poetisa com o círculo literário norte-rio-grandense, 
Ivonete ainda salientou que haviam encontros semanais de poetas 
em algumas livrarias do Bairro da Ribeira, em Natal. Zila Mamede 
participava desses encontros, enfatizando sempre os elementos do 
ambiente natural potiguar que mais a inspiravam em seus escritos: o 
mar e o litoral. “Ela ficou deslumbrada com o mar, porque realmente 
esse litoral é lindo”, afirmou Ivonete. Assim, a dicotomia terra/mar em 
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seus escritos foi a expressão de dois tempos de sua vida aplicados 
nas produções literárias por ela elaboradas, demonstrando sua paixão 
pelas águas e pela grandiosidade do mar, como ainda frisou sua irmã.

O PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO E 
URBANIZAÇÃO DO BRASIL (1930-1959)

Historicamente, desde o período colonial, o Brasil possuía uma 
população que vivia majoritariamente no meio rural e uma economia 
que era predominantemente agrária. Porém, a partir da Revolução 
de 1930, essa situação foi alterada, passando o país a tornar-se 
gradualmente mais urbano, industrializado e moderno. Da década 
de 1930 até quando Zila Mamede concluiu a sua conhecida “Tríade 
Mamediana”, em 1959, o processo de industrialização foi guiado pelo 
nacional-desenvolvimentismo, que propunha que o Estado deveria 
comandar diretamente tal processo. De acordo com Albuquerque 
(2015, p. 2), esse fenômeno é geralmente dividido em dois períodos, o 
de industrialização restringida, de 1933 a 1955, e o de industrialização 
pesada, do início do Governo JK até 1980.

Na fase da industrialização restringida, a indústria e a infraestrutura 
necessárias para ocorrer esse processo de industrialização eram 
financiadas principalmente pelo capital nacional. Durante o primeiro 
Governo Vargas (1930-1945), as indústrias nacionais, especialmente 
as de base, como a siderúrgica e a petrolífera, multiplicaram-se, tanto 
por causa de fatores internos como o papel ativo do Estado Brasileiro, 
inclusive criando grandes empresas estatais para o setor, e a sua 
centralização das políticas econômicas em nível federal, quanto por 
fatores externos, como a desvalorização cambial durante a década de 
1930 e a Segunda Guerra Mundial (ALBUQUERQUE, 2015, p. 47-8). 
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Já o Governo Dutra (1946-1951) buscou desenvolver o 
país através do “Plano SALTE”, que não conseguiu ser totalmente 
executado, priorizando os investimentos públicos nas áreas da 
Saúde, Alimentação, Transporte e Energia (PACHECO, 2010, p. 40) 
e de uma política cambial de facilitação da importação de bens de 
capital, modernizando o maquinário industrial e de matérias-primas, 
e de dificultação da importação de bens de consumo, reduzindo a 
concorrência enfrentada pela indústria nacional (ALBUQUERQUE, 
2015, p. 10-1; PACHECO, 2015, p. 18). A administração seguinte foi 
a do segundo Governo Vargas que, apesar de ter criado importantes 
empresas e instituições como o Banco Nacional de Desenvolvimento 
(BNDE) e uma importante política para o setor automobilístico, viu o 
crescimento industrial reduzir devido aos atritos que possuiu com o 
capital internacional (ALBUQUERQUE, 2015, p. 12).

A segunda metade da década em que Zila vivia quando 
publicou O Arado, por sua vez, presenciava um aumento do ritmo da 
modernização do país. O Governo JK, que teve início em 1956, deu 
partida à fase da industrialização pesada, que empregou decididamente 
o capital externo (ALBUQUERQUE, 2015, p. 2). Ele buscou desenvolver 
a economia nacional acelerando a transformação do Brasil em um 
país com base agrária e rural para um com base industrial e urbana, 
através do seu Plano de Metas, que era orientado pelo ideal nacional-
desenvolvimentista (PACHECO, 2010, p. 8) e possuía como lema 
desenvolver o país “50 anos em 5”. Esse projeto de modernização 
rápida da nação previa o cumprimento de 30 metas em diversos 
setores, como, por exemplo, o industrial e o de transportes. Em relação 
a este, as metas relacionadas com a pavimentação e a construção 
de rodovias tiveram os seus objetivos não somente cumpridos, mas 
também ultrapassados em, respectivamente, 24% e 24,8% (FARO & 
SILVA apud PAULA, 2010, p. 152). 
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O processo de modernização e urbanização do país estava 
a todo o vapor quando Zila Mamede escreveu O Arado, inclusive 
na cidade de Natal que já em 1950, por causa da prosperidade 
urbana advinda da Segunda Guerra Mundial, contava com 103 mil 
habitantes, quase o dobro dos 55 mil moradores que possuía em 1940 
(CLEMENTINO apud CARVALHO & SEIXAS & YAMAMOTO, 2002, p. 
135). E esse crescimento urbano foi acentuado durante a década em 
nível estadual, atingindo com mais força os menores núcleos urbanos, 
visto que, de acordo com Silva (2001), 

Observações atinentes ao Rio Grande do Norte, indicam forte 
aceleração do crescimento urbano de cidades grandes e 
pequenas durante a década de 1950, se comparado com a 
década anterior. [...] Os dados sugerem que os incrementos 
urbanos da década de 1950 decorrem mais do crescimento das 
cidades menores. [...] nos anos 50, as severas secas tiveram 
grande influência no aumento da população das cidades 
menores. (SILVA, 2001, s.p.).

A passagem do Brasil de um país rural para um país urbano 
gerou, não somente alterações econômicas, sociais e demográficas, 
mas também culturais. As pessoas que viveram essas transformações 
tiveram as suas sensibilidades, inclusive a saudade, modificadas por 
tal contexto. Elas passaram a escrever e a ler obras literárias que 
abordavam temas relativos à tais mudanças. Uma dessas obras é O 
Arado, de Zila Mamede.

A SAUDADE EM O ARADO (1959)

Analisaremos nesta seção o modo como a saudade 
encontra-se presente em O Arado. Essa obra foi publicada no Rio 
de Janeiro pela Livraria São José em 1959, com uma tiragem de 
2000 exemplares (ALVES, 2006, p. 107). Ou seja, percebe-se que 
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o alcance do público-alvo da obra transcende as fronteiras do Rio 
Grande do Norte. Nela, Zila Mamede transforma em produção lírica 
telúrica as rememorações da sua infância, dividida em dezenove 
poemas, um período da vida de que sente saudades, quando viveu 
no sítio do seu avô. Isso pode ser observado já na dedicatória do 
livro: “a meu avô Caçote/ a Nova Palmeira,/ terra mãe, fonte raiz,/ 
chão do meu chão” (MAMEDE, 2005, p. 15).

A obra é marcada pelo cenário bucólico-pastoril, na qual vários 
elementos da vida sertaneja são utilizados pela autora como elementos 
constitutivos da paisagem de sua obra, como arado, varandal de 
redes, celeiro, boi, roça, açude, ravina, pasto, entre outros. De acordo 
com Pinheiro (2015, p. 178), esses elementos são uma das causas 
da enorme popularidade do livro. Vocábulos aparentemente simples, 
porém, utilizados de forma complexa, pois, como afirma Janaina Alves, 
Zila Mamede utiliza-os “através de um trabalho vocabular que chega a 
desconcertar o discurso” (ALVES, 2011, p. 75).

No poema O Arado, que empresta seu nome para a obra, o eu 
lírico construído por Zila Mamede exprime que o seu passado sertanejo 
já passou, e que sente dores ao recordá-lo. O seu passado torna-se 
arado, e ela torna-se a terra, rasgada pelas memórias da sua infância: 
“Arado cultivadeira/ rompe veios, morde chão/ Aí uns olhos afiados/ 
rasgando meu coração./ Arado dentes enxadas/ lavancando capoeiras/ 
[...] Arado ara picoteira/ sega relha amanhamento,/ me desata desse 
amor/ ternura torturamento” (MAMEDE, 2005, p. 21).

Já no poema “Trigal”, Zila difere o seu passado do seu presente, 
aquele vivido no sertão e este na Zona da Mata, no litoral, inclusive 
unindo sentimentalmente os trabalhadores rurais aos pescadores:

Por entre noite e noite, essas veredas

para os trigais maduros me acenando.

[...] 
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Planície enlourecendo se oferece 

e um mar desenha nos pendões crescentes.

Ceifeiros – seus marujos sem navios – 

pescam sementes, riscam no amarelo 

a saudade dos peixes inascidos

nesse (não mar das águas) mar de pão. 

(MAMEDE, 2005, p. 39).

A temática da saudade está presente em diversos poemas, 
inclusive nos dois em que Zila dedica à sua parentela. No poema “O 
Alto (o avô)”, a autora rememora o passado sertanejo do seu avô. 
Nesse sentido, o valor da narrativa presente no poema modelou 
a maneira saudosista utilizada por Zila para fazer memória deste 
seu antepassado paterno, numa perspectiva em que se unem 
elementos da paisagem campestre onde ele habitava. Sobre isso, 
a poetisa salientou:

Dum anteavô tivera na colina 

os alicerces, que de avô ganhara 

açude, pastos, farinhada, chão. 

[...] 

Em campo arado repartira mudas 

que mãos infantes modelaram sob 

plantio manso e vesperal de grão. 

De terra e de meninos comporia (na velha bolandeira da tapera) 

essa marca de suor numa canção. 

(MAMEDE, 2005, p. 25).
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No poema “Milharais”, observa-se outra perspectiva saudosista 
no trato da paisagem, relacionando-a diretamente à figura dos seus 
antepassados. A utilização do milho e do milharal como elementos 
constitutivos dessa paisagem mostra outro patamar de ligação 
poética entre aquilo que é terno e aquilo que é melancólico. Esses 
elementos são humanizados para serem utilizados na lírica como 
comparação ao que Zila sente e pretende demonstrar em sua escrita 
em relação à sua infância. Visivelmente, a autora busca comunicar 
que a sua infância é como um pé de milho que, mesmo tendo morrido, 
sobrevive pelo milho que é elemento constitutivo da boneca do eu 
lírico. Isso pode ser observado nos seguintes trechos desse poema, 
que conta com quarenta e um versos:

Nos milharais plantados (minha infância), 

[...] 

Terra multipartida, covas conchas, 

das mãos do meu avô descendo o grão.

[...] 

e já mais tarde o milharal surgia 

[...] 

E vinha logo a quebra das espigas,

eu chorava de pena, elas dobravam-se 

[...] 

eram espigas não, eram bonecas 

que me aqueciam, eu as maternava

lavando-as, penteando-as, libertando-as 

[...] 
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Pelos terreiros 

procuro em vão os milharais vermelhos 

de vermelhas papoulas adornando 

as vaidosas tranças das espigas-

bonecas brancas, minha meninice, 

meu avô habitando agora um campo 

onde ele, em vez do milho, é uma semente, 

meu avô, minha avó, os milharais, 

não tendo mais infância, tenho-a mais. 

(MAMEDE, 2005, p. 45-6).

Mesmo que o poema citado anteriormente remeta à paisagem 
sertaneja, existe uma referência à do litoral no seu sexto verso, quando 
o eu lírico fala a expressão “covas conchas”. Esse elemento no poema 
em questão já foi abordado por Lopes e Medeiros (2012) no seu artigo 
sobre “Milharais”. Os autores, utilizando como arcabouço interpretativo 
a teoria de Jean Cohen, colocam que, apesar da expressão poder 
soar inapropriada, visto que a palavra “covas” já possui o sentido de 
abertura de solo e conchas a ideia de um orifício arredondado, ela não 
o é, pois “conchas” funciona como epíteto de “covas”. Além disso, 
sugerem uma segunda interpretação possível da expressão, que 
explica o porquê de Zila tê-la construído e qual a relação dela com a 
sua produção lírica anterior:

seria uma cova, que tem o mesmo valor de uma concha, pois 
a concha também é um invólucro calcário que tem em seu 
interior algo muito valioso, a pérola. Então a semente que 
descerá das mãos do avô do eu lírico assume essa conotação 
valiosa, já que seu avô ao final do poema se transformará em 
semente. Mesmo nesse ambiente rural, encontramos inserido 
um elemento mais típico da cidade, que lembram o mar e 
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as areias, imagens recorrentes em outros livros da poetisa.
(LOPES; MEDEIROS, 2012, p. 224-5).

A rua onde ela e a família viviam desde que saíram da casa do 
seu avô, em Nova Palmeira/PB, é o tema de um poema, “Rua (Trairi)”, 
o único dos dezenove poemas que possui como cenário o ambiente 
urbano em vez do rural. Nele, Zila não somente aborda como era 
o local onde passou a morar, mas também como o mesmo mudou 
através da modernização da cidade de Natal. No soneto, o eu lírico 
narra a urbanização da Rua Trairi:

Nos cubos desse sal que me encarcera 

[...] 

a duna antiga faz-se pavimento. 

Meu chão muda em novos alicerces, 

sob as pedreiras rasgam-se meus passos;

e a velha grama (pastos de lirismos) 

afoga-se nos sulcos das enxadas, 

nas ânsias do caminho vertical. 

Ao sono das areias abandonam 

–se nesta rua vívidos fantasmas 

de seus rios-meninos que descalços 

apascentavam lamas e enxurradas. 

Meu chão de agora: a rua está calçada. 

(MAMEDE, 2005, p. 23, grifo nosso).

Observando o fragmento anterior, percebemos que a já referida 
relação entre infância telúrica e vida adulta urbana (no litoral) se 
faz presente. Nesse sentido, o que observamos no último verso do 
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soneto, destacado em negrito, é a mudança de um chão outrora sem 
pavimento para outro agora pavimentado, sendo uma das amostras 
dessa modificação espacial e sentimental na vida da poetisa. Porém, 
quando Zila escreve sobre a rua em Natal que viveu na infância, ela 
estabelece uma comunicação com seus leitores, visto que, devido 
às mudanças urbanas que diversas cidades do Brasil passavam 
por causa da industrialização e do crescimento populacional, muitas 
sofreram esse processo de modernização. Assim, muitas Ruas Trairis 
foram vivenciadas pelos leitores de 1959 da obra O Arado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao declinar da presente análise acerca do contexto histórico e da 
vida pessoal e profissional de Zila Mamede, junto à análise da saudade 
na sua obra O Arado, de 1959, percebemos que existe uma complexa 
teia de relações transpassadas por este mesmo sentimento, saudade, 
mas que tem como pressupostos os vários acontecimentos que se 
sucederam desde seus anos iniciais, ainda em Nova Palmeira, e, logo 
após isso, quando de sua mudança definitiva a Natal, no Rio Grande 
do Norte. Nessa linha de raciocínio, aquilo que aparece nos poemas 
que aqui analisamos é a confirmação da existência dessa mesma teia 
de relações que se solidifica e aparece nas entrelinhas de sua escrita.

A saudade da infância no mundo rural de uma adulta, que 
aparece na obra O Arado (1959), não é somente de Zila. É uma saudade 
que era compartilhada por boa parte do seu público-leitor inicial, ou 
seja, O Arado é uma importante fonte para observarmos como as 
mudanças pelas quais o Brasil passou a partir da década de 1930, e 
que fizeram o país parar de ser uma terra predominantemente rural, 
mas majoritariamente urbana, modificaram não somente a mentalidade 
da sociedade brasileira, mas também as suas sensibilidades.
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Resumo:
Neste artigo, embasando-se nas concepções de ordem e (des)ordem 
discursiva, pretende-se elucidar que no romance Helena, de Machado de 
Assis existe uma ordem que rege o funcionamento dos discursos, um padrão 
que busca enquadrar o perfil comportamental feminino. E, em contrapartida, 
também, observa-se a presença de uma (des)ordem discursiva, um rompimento 
na linearidade desses discursos, que levam a constatação da existência de 
relações de conflito entre os gêneros, a evidenciar um “apagamento” do sujeito 
masculino mediante ao sujeito feminino.

Palavras-chave: 
Machado de Assis; Helena; gênero; feminino.
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INTRODUÇÃO

O presente estudo tem como foco estabelecer reflexões 
acerca do romance Helena, de Machado de Assis, a enfatizar que na 
produção existe uma ordem que rege o funcionamento dos discursos, 
um padrão que busca enquadrar o perfil comportamental feminino 
em detrimento do masculino. Em contrapartida, também, buscar-se-á 
analisar a presença da (des) ordem discursiva na produção, sendo 
esta entendida como um rompimento na linearidade desses discursos, 
que levam a constatação da existência de relações de conflito entre os 
gêneros, a evidenciar um “apagamento” do sujeito masculino mediante 
ao sujeito feminino.

Nesse sentido, ao destacar a existência dessas relações 
presentes no romance, busca-se demonstrá-las por meio da análise 
dos diálogos das personagens, isto é, a maneira peculiar como ocorrem 
esses conflitos, a sobreposição do discurso feminino em relação ao 
discurso masculino. Atendo-se a esta concepção de estrutura binária 
da categoria de gênero, interessa observar, atentamente, o olhar crítico 
do autor Machado de Assis ao desenhar uma personagem feminina 
em que as suas ações demonstram um modelo comportamental 
subversivo para a realidade do século XIX, já que Helena desorganiza 
os padrões sociais pressupostos à mulher e dispersa as imposições 
do comportamento opressor de configuração da ordem.

Não obstante, a trama é direcionada, também, para um 
movimento de (des) ordem discursiva, explicitada pelas atitudes e os 
discursos enunciados por Helena em relação a Estácio, nas possíveis 
relações cotidianas e sociais. Dessa forma, por meio de revisões 
bibliográficas, destaca-se o conflito de gênero presente nas relações 
dialogais dirigidas pela forma particular e ampla do autor ao trabalhar 
temas e fatos singulares.
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Dessa maneira, o trabalho em evidência trata-se de um recorte 
de nossa pesquisa de conclusão de curso a qual buscou levantar 
reflexões acerca do objeto literário machadiano sob um viés da análise 
do discurso literário. Nessa perspectiva, a abordagem da obra Helena 
é tomada como objeto perpassado por discursos que remetem a 
uma ordem discursiva, refletida por Michel Foucault, assim como é 
configurado, também, por uma (des) ordem discursiva, refletida, 
principalmente, por Nilton Milanez. Assim, este estudo busca contribuir 
de forma direta à compreensão do objeto literário como discurso, a 
evidenciar o conflito de gênero observado nessa produção oitocentista.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

As relações entre história e literatura permitem compreender as 
produções literárias pelo viés discursivo, haja vista serem produzidas 
em um determinado momento histórico regido por formações 
discursivas e ideológicas. Por esse motivo, a análise do discurso se 
torna ferramenta fundamental à realização das abordagens do objeto 
artístico, pois entende-se, aqui, as produções literárias sendo resultado 
de um processo enunciativo. Nesse sentido, a abordagem volta-se às 
questões discursivas do objeto literário, pelo fato do texto literário, em 
seu processo de construção, admitir intrinsecamente a produção de 
vários discursos que, por sua vez, compõem a trama de realização 
desse objeto artístico.
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A ORDEM E A (DES) ORDEM 
DISCURSIVA NA LITERATURA

A literatura, arte escrita, pode ser vista como suporte de discursos 
que transparecem a realidade existencial de uma determinada época, 
estilo, lugar etc. Assim, as análises posteriores ocorrerão mediante a 
penúltima produção de Machado de Assis em sua fase romântica, o 
romance Helena, buscando-se proporcionar reflexões sobre os sujeitos 
discursivos e o modelo comportamental destes. Nesse sentido, essas 
reflexões levarão em consideração as relações de conflitos dos gêneros 
evidenciados no romance.

Não obstante, para a consolidação das reflexões propostas, 
têm-se duas teorias da análise do discurso literário: a primeira trata 
das concepções de ordem do discurso, instituídas  por Michael 
Foucault em sua obra intitulada A ordem do discurso26; e a segunda 
diz respeito à (des) ordem do discurso, título da obra de Nilton Milanez 
e Nádea Regina Gaspar, os quais reúnem reflexões sobre a (des) 
ordem discursiva na perspectiva de vários pensadores, dentre eles, 
Michael Foucault, Michel Pêcheux, Jean-Jacques Courtine, Dominique 
Maingueneau e Roger Chartier.

Para Milanez e Gaspar a constituição dos discursos ocorre por 
meio de (des)ordens instituídas nas ordens previamente instauradas.

[...] a análise do discurso não ocorre por meio de traslados em 
caminhos seguros e previamente demarcados por fronteiras, 
mas que os discursos acontecem e se dão a ver por atalhos, 
sendas, veredas, trilhas que surgem (des) ordem na ordem 
previamente estabelecida. (MILANEZ e GASPAR, 2010, p. 13).

26. Trata-se de uma aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 
de dezembro de 1970.
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De todo modo, juntamente a essas concepções, atrelam-se os 
estudos referentes ao gênero para a consolidação das ideias acerca 
do conflito de gênero entre os sujeitos observado no romance. 

Nessa perspectiva, quando se pensa em ordem, entende-
se no seu sentido primeiro, como uma relação estabelecida por um 
conjunto ou multiplicidade de elementos que se sucedem um após o 
outro, conforme uma organização ou estrutura, regida por leis, padrões 
sociais, assim como regras convencionais. Nesse sentido, é uma 
maneira de comandar, hierarquicamente, o que deve ser seguido, os 
padrões, vistos como algo imposto e obedecido, sem, contudo, ser 
contestado ou impedido.  

Ao ordenar tais posições, acontecimentos, coisas ou discursos, 
esta estrutura de comando, formalmente intrínseca na sociedade, no 
decorrer da história, associada por um determinado sistema político 
e ideológico organizado, trata de um modelo que vigora como voz de 
comando que rege o comportamento social a ser seguido. A ordem se 
justifica pela instituição de poder e dominação, isto é, concentra-se no 
ato de ordenar e/ou limitar, o seu lugar, a sua intenção que se projeta 
para impor regras aos sujeitos discursivos. 

Foucault, em A Ordem do Discurso, alerta que a ordem discursiva 
obedece a sinais arriscados atrelados aos discursos, pois, aquilo 
que poderia ser entendido como uma colocação calma, ingênua e 
transparente de se pronunciar, está diretamente comprometida por 
um sistema categórico e decisivo, um lugar que já existe por honra 
e poder, estruturado sócio historicamente, como se observa na fala 
de Michael Foucault.

Suponho que em toda sociedade a produção do discurso 
é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e 
redistribuída por certo número de procedimentos que tem 
por função conjurar seus poderes e perigos, dominar, seu 
acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível 
materialidade. (FOUCAULT, 2014, p.8).
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Desse modo, uma vez entendida e percebida a finalidade da 
ordem discursiva como um sistema de controle e limitação, destaca-
se o discurso no seu sentido restrito, como aquilo que não se pode 
dizer aleatoriamente, isto é, sinalizado e apresentado de qualquer 
forma, portanto, algo sob a luz de uma ordem do discurso. Foucault 
(2014) evidencia que a ordem do discurso é vista como algo perigoso, 
categórico e decisivo, que está ligada a instâncias de legitimação de 
uma verdade absoluta como se observa a seguir.

O desejo diz: “Eu não queria ter de entrar nessa ordem 
arriscada do discurso; não queria ter de me haver com o que 
tem de categórico e decisivo; gostaria que fosse ao meu redor 
como uma transparência calma, profunda, indefinidamente 
aberta, em que os outros respondessem à minha expectativa, 
e de onde as verdades se elevassem, uma a uma, eu não teria 
senão de me deixar levar, nela e por ela, como um destroço 
feliz”. (FOUCAULT, 2014, p. 7).

Para Foucault o desejo incessante de não entrar na ordem do 
discurso se frustra ao se deparar com as instituições que regem essa 
determinada ordem. Segundo o autor, as instituições respondem esses 
temores com simples comentários, afirmando que estão aí para mostrar 
que o discurso está na ordem das leis; e que há tempos se cuida de 
sua aparição, e se lhe ocorre ter algum poder, é apenas daquelas que 
ele lhe advém (FOUCAULT, 2014, p.7). 

Ao considerar a existência de uma ordem que rege as produções 
literárias e o funcionamento dos discursos, é necessário, também, 
colocar em evidência as reflexões acerca de outra teoria sobre o 
funcionamento dos discursos na sociedade, teoria esta que precede 
a existência de uma ordem discursiva: a (des) ordem do discurso, 
pensamento fundamental para a consolidação das análises futuras 
nesta pesquisa. É necessário saber que a (des) ordem discursiva não 
diz respeito simplesmente a uma desorganização ou falta de ordem, é 
algo superior e precisa ser analisado minuciosamente, como se pode 
observar na fala de Milanez e Gaspar (2010):
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Para se compreender uma ordem discursiva é preciso 
considerar a existência de uma (des) ordem que a precede. 
(des) ordem que não implica, de modo algum, tampouco 
sugere, alguns sinônimos como: falta de ordem, desarranjo, 
desarrumo, desorganização, confusão, bagunça. (MILANEZ 
e GASPAR, 2010, p.7).

As concepções sobre (des) ordem precisam ser entendidas 
como algo complexo, que vai muito além das definições por sinônimos, 
é preciso considerá-la como algo que antecede a instauração de uma 
ordem do discurso. As reflexões ocorrem com o intuito de se observar 
o funcionamento da ordem e da (des) ordem do discurso nos textos, 
porém, segundo Milanez e Gaspar (2010), os textos, matéria prima dos 
discursos, desde o momento de sua produção, são regidos por normas 
sociais que influenciam diretamente na sua existência: o formato no 
que diz respeito ao gênero, das relações especiais e temporais, dos 
suportes, da rede que envolve a fabricação etc., então como sugerir a 
existência de uma (des) ordem do discurso se desde a gênese destes 
há instâncias que legitimem uma ordem?

Nas produções artísticas literárias, modelo de agrupamento 
dos discursos, especificamente em Helena, a ordem e a (des) ordem 
do discurso ocorrem a partir das observações acerca do modelo 
comportamental do sujeito discursivo presente no romance, que 
se enquadra nos padrões determinados da época. Dessa forma, 
instaura-se uma ordem do discurso. A (des) ordem, por consequência, 
seria a fuga dessa ordem previamente estabelecida como algo que 
faz referência a uma quebra da normalidade, já que, “os discursos 
acontecem e se dão a ver por atalhos, sendas, veredas, trilhas que 
surgem (des) ordem na ordem previamente estabelecida” (MILANEZ e 
GASPAR, 2010, p.13).

Portanto, conforme apresentadas tais compreensões acerca 
da dialética da ordem e da (des) ordem discursiva literária, será 
abordado como o discurso literário, atrelado a essas teorias bilaterais 
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conflitivas, processa-se para a criação de um universo ficcional na 
obra de Machado de Assis.

MACHADO DE ASSIS: O UNIVERSO COERENTE 
SOB A LUZ DE UMA ORDEM E UMA (DES) 
ORDEM DISCURSIVA EM HELENA

Machado de Assis ao ser considerado como um dos maiores 
escritores brasileiros do século XIX, fomenta discussões acerca de seus 
temas cujo eixo social, político e econômico despertam o imaginário 
acerca das polêmicas que o cercam. Nesse sentido, de maneira geral, 
a vida do autor permanece, ainda hoje, um verdadeiro mistério, isto 
é, há dúvidas acerca de sua própria vivência em sociedade. Não 
obstante, segundo Fischer (2015), Machado de Assis pouco escreveu 
diretamente sobre sua própria personalidade, tanto no período da 
sua infância, quanto na juventude, e muitas vezes parece ter mesmo 
decidido silenciar vários aspectos da vida pessoal. 

Contudo, a biografia e história de vida do autor não ficarão 
em primeiro plano, haja vista, a intenção é se discutir acerca do 
universo ficcional coerente desenhado por Machado de Assis, já que, 
este trabalho é fundamentalmente embasado à luz dos discursos, 
ou seja, é necessário se compreender como este autor descreve 
paradoxalmente textos ficcionais, flagrados constantemente pelos 
seus tormentos pessoais em um mundo de “invenção” que rompe 
com a estética linear da época, uma vez que descreve tramas, 
enredos e sujeitos fora das adequações consensuais do modelo 
romântico, como alerta Guimarães (2017):

O surgimento de uma obra que quebrava a rotina, questionando 
procedimentos padronizados e expondo o caráter arbitrário das 
convenções, causava perplexidade e desorientação, visíveis 
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numa crítica marcada pelo impressionismo e pela cobrança de 
adequação das obras a convenções muitas vezes lastreadas 
em modelos literários mais ou menos consensuais, quase 
sempre franceses, e também nos antigos manuais de retórica. 
A obra ficcional de Machado de Assis punha a nu as limitações 
do instrumental crítico dos seus contemporâneos, a despeito de 
todas as novas ideias e doutrinas renovadoras que chegaram 
ao Brasil a partir da 1870. (GUIMARÃES, 2017, p. 90).

Em seus romances, observa-se a presença de personagens 
femininas que possuem importância significativa às suas produções. 
As mulheres de Machado são conhecidas por suas dubiedades, 
seus comportamentos inovadores, sempre à frente de sua época. 
O autor desenha suas protagonistas de maneira curiosa: elas 
subvertem os valores, os comportamentos e atitudes característicos 
da mulher do século XIX, de modo que a vilã vira mocinha, e a moça 
ingênua passa a ser ousada.

Neste ponto, destacam-se algumas informações significativas 
acerca da obra em estudo, a fim de efetivar uma análise mais eficaz. 
Helena foi publicado no ano de 1876, sendo o terceiro romance 
romântico folhetinesco de Machado de Assis. Segundo Breunig (2015), 
a publicação de Helena compreendeu a 34º edição do jornal O Globo, 
em folhetim, formato novelesco, sendo publicado, mais ou menos, um 
capítulo por dia, de 6 de agosto a 11 de setembro de 1876. Após essa 
edição, em outubro do mesmo ano, foi editado em formato de livro, e, a 
partir de então, o romance teve grande repercussão entre a população, 
além de uma respeitável recepção por parte da imprensa da época.

De acordo com Breunig (2015), a obra, em sua estrutura, 
assemelha-se às ficções populares francesas e inglesas, foi vista 
como uma beleza vibrante, quente, um modelo a ser seguido pelos 
romancistas brasileiros (BREUNIG, 2015). Eis, portanto, uma produção 
ficcional significativa da fase romântica de Machado, tendo em vista o 
mistério acerca da identidade dos sujeitos discursivos envolvidos na 
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trama, tanto por Helena, quanto pela figura de Estácio, o suspense dos 
acontecimentos e o final trágico com a morte da protagonista.

Na análise dos discursos no texto do romance, é possível notar 
que Helena, é uma narrativa constituída por discursos singulares 
que fazem referência melodramática a um amor proibido entre 
os sujeitos envolvidos: Helena e Estácio, que se creem irmãos. A 
narrativa acontece em grande parte na cidade do Andaraí, Rio de 
Janeiro, e a ação tem início com a morte do Conselheiro Vale (pai 
legítimo de Estácio e irmão de D. Úrsula). Após a fatalidade, os 
personagens tomam conhecimento de que ele possuía uma filha fora 
do casamento, notícia que causou grande inquietação para todos. O 
próprio conselheiro, antes de morrer, reconhecera Helena como filha 
legítima no testamento deixado para a sua família.

Assim, depois de sair do convento, conforme a exigência do 
Conselheiro, Helena vai morar na casa do pai falecido juntamente 
com Estácio e D. Úrsula. Ao ser incorporada, bruscamente, pelo 
novo seio familiar, a moça procura de todas as formas comportar-se 
adequadamente aos costumes da família, e, sobretudo, conquistar 
D. Úrsula, a quem desde a sua chegada lhe causara incansável 
sentimento de desconfiança. 

Helena era dona de comportamentos e atitudes dignos de 
uma mulher prendada e educada aos moldes de uma sociedade 
patriarcal e religiosa, tudo isso para conquistar a nova família. Contudo, 
a protagonista não era filha legítima do Conselheiro Vale, e aceitara 
passar-se como tal por “interesse” nos bens deixados por ele. 

No entanto, toda a dissimulação de Helena fracassa quando 
Estácio descobre sua verdadeira identidade, bem como suas 
intenções. Dessa forma, Helena abdica a herança deixada pelo “pai” e 
aceita casar-se com Mendonça, decidida a esquecer-se de sua paixão 
por Estácio. Porém, este permite que ela continue sendo herdeira dos 
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bens de seu pai por estar totalmente apaixonado pela moça. Tal paixão 
não se concretiza, pois Helena morre após se expor a uma forte chuva 
quando é revelada sua verdadeira identidade. 

Para Primi (2004), a narrativa transcorre entre duas partes: 
a primeira, de ritmo mais sóbrio e clássico, em que Helena é a filha 
do conselheiro, e a segunda, tornando a ação melodramática com 
aspectos ultrarromânticos, quando se descobre que, na verdade, ela 
não é. Ademais, essa dualidade é própria da novela passional, em que, 
ao final, a redenção de Helena através da morte destrói o equilíbrio do 
início. Na descrição da narrativa, Helena é o sujeito discursivo mais 
infatigável, mais prendado, mais culto desenhado por Machado de 
Assis. Segundo Breunig (2015), o que a tornava superior e lhe dava 
probabilidade de triunfo era a arte de acomodar-se às circunstâncias 
do momento e toda a casta de espíritos, além disso, apresentava 
diversas qualidades apreciativas,

Praticava de livros ou alfinetes, [...]. Era pianista distinta, 
sabia desenho, falava corretamente a língua francesa, um 
pouco a inglesa e a italiana. Entendia de costura e bordados 
e toda sorte de trabalhos femininos. Conversava com graça 
e lia admiravelmente. Mediante os seus recursos, e muita 
paciência, arte e resignação – não humilde, mas digna, 
conseguia polir os ásperos, atrair os indiferentes e domar os 
hostis. (ASSIS, 2015, p.68-69). 

Os discursos enunciados pelo narrador fazem referência às 
prendas domésticas que o sujeito discursivo está em concordância. 
Dessa forma, evidencia-se que aquele, ao descrever o perfil de Helena, 
afirma que esta detinha de algumas prendas da sociedade, as quais a 
tornavam aceita por todos, logo, observa-se, diante mão, a ordem do 
discurso sendo instaurada no fragmento, haja vista, o exceto exibido 
justificar uma imposição de padrões sociais que deveriam ser seguidos 
pelas mulheres da época.
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Dessa forma, direciona-se, agora, para o conflito existente entre 
os gêneros, uma vez que, na narrativa, o sujeito feminino subverte os 
valores que perpassavam pela sociedade da época e deixa a figura 
masculina em posição de “apagamento” mediante as suas vontades. 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

Trata-se de um estudo de caráter bibliográfico, bem como de 
uma abordagem qualitativa do assunto a fim de tecer interpretações 
acerca do romance Helena, que é o objeto da pesquisa.

Nesse sentido, entende-se que a leitura da bibliografia pertinente 
ao tema é essencial para o fazer científico e precisa estar de mãos dadas 
com qualquer tipo de investigação científica. Para Lakatos e Marconi 
(1991), a pesquisa bibliográfica é, tão somente, o primeiro passo para 
a investigação de qualquer fenômeno que a ciência se atém. Desse 
modo, buscou-se a realização de um levantamento bibliográfico com o 
intuito de conhecer os registros anteriores acerca do conflito de gênero 
existente em Helena, bem como da realidade social do Rio de Janeiro 
e da sociedade do século XIX no que se refere ao modelo educacional 
e comportamental feminino nesse contexto para, assim, poder realizar 
as discussões acerca desta proposta de pesquisa.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

É fato que a submissão das mulheres, em relação à figura 
masculina, é reflexo da educação recebida por elas, isto é, observamos 
um modelo e um enquadramento da mulher às normas da sociedade 
(ordem), enquanto a figura masculina não sofria tal embate social, 
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nos remetendo, assim, às relações de poderio masculino. Segundo 
Zimmermann e Medeiros (2013), a masculinidade, ou seja, a 
sobreposição do homem em relação à mulher, caracteriza-se como 
o domínio das emoções, a hiperatividade que se confunde com 
agressividade, bem como as questões da sexualidade ativa masculina.

Sendo assim, é nítida a existência de conflitos entre os gêneros 
no contexto do século XIX, isto é, essas relações de masculinidade 
podem ser facilmente observadas no próprio enquadramento da 
mulher em normas sociais. Desse modo, embasados pelo pensamento 
de Butler (2015) e Scott (1990), observamos que os conflitos de gênero 
ocorrem por um viés social, “[...] gênero é um elemento constitutivo 
das relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os 
sexos, e o gênero é um primeiro modo de dar significado às relações 
de poder” (SCOTT, 1990, p. 7).

Já no romance, percebemos que há claramente essas relações 
de conflito de gênero, entretanto, elas ocorrem inversamente da forma 
destacada, as relações de masculinidade abrem espaço aos discursos 
de subversão comportamental da mulher, tratado aqui como (des) 
ordem discursiva, presentes na produção artística. Sendo assim, temos 
a evidenciação do discurso feminino que se sobressai ao discurso 
masculino, mesmo em um contexto social de cunho patriarcal, em 
que as relações de masculinidade estavam explícitas. Observamos na 
produção artística Helena, a presença da subversão desses valores, 
pois os discursos enunciados pelos sujeitos dão indícios a uma 
valorização da voz feminina em detrimento da voz masculina.

No que se refere à subversão destacada anteriormente, cabe 
realizarmos o seguinte questionamento: como, em um período em 
que as mulheres eram colocadas em posição de submissão à figura 
masculina, o discurso que se sobressai é o da mulher? Afirma-se 
que isso ocorre pela forma com que o autor apreende a sociedade 
“brincando”, por vezes, com as mudanças da realidade no que diz 
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respeito ao posicionamento feminino, a valorização do discurso 
de subversão da mulher, em uma realidade regida por uma ordem 
discursiva que busca enquadrá-las em uma normatividade.

É importante salientar que entendemos, aqui, sociedade 
patriarcal de acordo com as concepções de Narvaz e Koller (2006, 
p. 50), “patriarcado não designa o poder do pai, mas o poder dos 
homens, ou do masculino, enquanto categoria social”.

Assim, partindo dessas considerações acerca das relações 
conflitivas de gênero observadas nos discursos dos sujeitos presentes 
no romance, buscar-se-á evidenciar tais relações por meio das 
enunciações dialogais desses sujeitos na obra.

AS RELAÇÕES CONFLITIVAS DE GÊNERO 
OBSERVADAS NA NARRATIVA

Ao destacarmos a existência das relações conflitivas de gênero 
presentes no romance, buscaremos demonstrá-las por meio dos 
diálogos dos sujeitos, bem como discutiremos a maneira peculiar 
como ocorrem esses conflitos, a sobreposição do discurso feminino 
em relação ao discurso masculino. No primeiro momento, é necessário 
compreendermos a existência desses conflitos, e, em seguida, a 
maneira peculiar como eles ocorrem na obra.

Para Zimmermann e Medeiros (2013), Helena é suporte desses 
conflitos de gênero, porém com um olhar voltado às relações de 
masculinidade, isto é, a sobreposição do homem em relação à mulher, 
como destacam as intelectuais:

Fazer-se integrante do gênero masculino pressupunha o 
domínio das relações no âmbito público. Percebe-se que o 
romance apresenta a divisão do mundo na qual se atribui aos 
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homens e ao masculino as funções nobres e às mulheres e 
ao feminino as tarefas e funções afetadas de pouco valor. 
(ZIMMERMANN; MEDEIROS, 2013, p.8).

Na fala das autoras, observamos a confirmação da presença do 
conflito entre os gêneros no romance, que ocorrem por meio das relações 
de masculinidade. Porém, nesta análise, pretendemos evidenciar que 
a existência desse conflito acontece por meio da subversão desses 
valores, isto é, a importância maior é dada a figura feminina, a voz da 
mulher e aos discursos que fazem referência à subversão dos valores 
comportamentais desta, e não a figura masculina, que, por vezes, 
aparece apenas como coadjuvante. Destarte, entendemos que, no 
romance, a presença dessas relações conflitivas de gênero ocorre da 
mulher em relação ao homem e não de maneira inversa.

Vale dizer que no texto, seja no discurso do narrador ou no 
discurso das personagens, observamos que Helena é detentora 
de grande astúcia e agilidade, pois “brinca”, de modo arquitetado, 
com Estácio, permitindo-nos observar, por inúmeras vezes, que 
a personagem feminina deixa em posição de apagamento a voz 
masculina, a qual nos faz perceber, também, a presença de uma 
(des) ordem discursiva. Assim, observamos tal ideia no diálogo 
entre as personagens:

-Pensa que gastei toda a tarde em fazer crochê? – Perguntou ela 
ao irmão, caminhando para a sala de jantar.

- Não?

- Não senhor; fiz um furto.

- Um furto!

- Fui procurar um livro na sua estante.

- E que livro foi?

- Um romance.
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- Paulo e Virgínia?

- Manon Lescaut.

- Oh! – exclamou Estácio. – Esse livro...

- Esquisito, não é? Quando percebi que o era, fechei-o e lá o 
pus outra vez.

- Não é livro para moças solteiras...

- Não creio mesmo que seja para moças casadas- replicou 
Helena rindo e sentando-se à mesa. – Em todo o caso, li 
apenas algumas páginas. Depois abri um livro de geometria... e 
confesso que tive um desejo...

- Imagino! Interrompeu Dona Úrsula.

- O desejo de aprender a montar a cavalo – concluiu Helena. 
(ASSIS, 2015, p.78-79).

No diálogo acima, há claramente evidenciado essas relações 
conflitivas de gênero, assim como, de (des) ordem dos discursos, as 
quais se estabelecem pela substituição das relações de masculinidade, 
pois o que se nota é a astúcia da personagem Helena ao se utilizar 
de mecanismos da linguagem, isto é, de discursos, para sair de uma 
situação conflituosa com o irmão, conseguindo dobrá-lo e deixá-lo 
em posição de “bobo”, como notamos no segmento “[...] Em todo o 
caso, li apenas algumas páginas. Depois abri um livro de geometria... e 
confesso que tive um desejo... - Imagino! Interrompeu Dona Úrsula. - O 
desejo de aprender a montar a cavalo – concluiu Helena”. Dessa forma, 
Estácio é “driblado” e convencido por Helena de que ela não lera o livro 
“proibido”, isso implica pensar que há uma espécie de apagamento da 
“esperteza” masculina, portanto, da voz masculina, que faz referência 
a uma ordem do discurso, abrindo espaço, assim, para um lugar de 
destaque da mulher dentro da narrativa, da sua esperteza e subversão 
dos valores impostos a elas, nos permitindo entender a presença de 
uma relação conflitiva de gênero que ocorre de maneira inversa.
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Segundo Narvaz e Koller (2006, p. 51), em relação ao lugar 
feminino na sociedade em detrimento ao lugar masculino, o que se 
observa são “manifestações de relações de poder historicamente 
desiguais”. Entretanto, no trecho acima fica evidenciado que Helena 
consegue subverter ((des) ordem) essas relações de poder (ordem) 
conseguindo convencer Estácio de sua inocência em relação a leitura 
do livro, deixando este em uma posição inferior a tal “esperteza”, 
instaurando-se, assim, uma relação de conflito entre os gêneros: a 
categoria gênero feminino subverte as “sutilezas” do gênero masculino. 

Continuemos as discussões observando um segundo diálogo 
entre os sujeitos:

-Eu explico – disse ela -; abri o livro, todo alastrado de riscos 
que não entendi. Ouvi porém um tropel de cavalos e cheguei 
à janela. Eram três cavaleiros, dois homens e uma senhora [...] 
O cavalo era fogoso; mas a mão e o chicotinho da cavaleira 
quebravam-lhe os ímpetos. Tive pena, confesso, de não saber 
montar a cavalo...

- Quer aprender comigo?

- Titia consente? [...]

- Pronta! Exclamou Helena apenas viu o irmão assoar no alto 
da escada.

- Oh! Isso não vai assim! – respondeu Estácio. – Não suponha 
que há de montar já hoje como a moça que ontem viu passar 
na estrada. Vença primeiramente o medo...

- Não sei o que é medo – interrompeu ela com ingenuidade.

[...] Helena tinha um pé sobre o tamborete; repetiu ainda o 
nome da égua, como quem refletia sobre ele, sem que o irmão 
percebesse que não era aquilo mais do que um disfarce. De 
repente, quando ele menos esperava, Helena deu um salto, 
e sentou-se no selim [...]
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- Que tal? Disse ela logo que estacou. – Terei jeito para a 
equitação?

- Criança!

- Que é isso? Já aprendeu? – interveio Dona Úrsula, do alto da 
varanda aonde acabava de chegar.

- Estava caçoando conosco – disse Estácio. – vê como sabe 
montar? 

[...] – Não me dirá você – perguntou ele -, por que motivos, 
sabendo montar, pedia-me ontem lições?

- A razão é clara disse ela -; foi uma simples travessura, um 
capricho... ou antes um cálculo.

- Um cálculo?

- Profundo, hediondo, diabólico – continuou a moça sorrindo. 
– Eu queria passear algumas vezes a cavalo; não era possível 
sair só, e nesse caso...

- Bastava pedir-me que a acompanhasse.

- Não bastava. Havia um meio de lhe dar mais gosto em 
sair comigo; era fingir que não sabia montar. A ideia 
momentânea de sua superioridade nesse assunto era 
bastante para lhe inspirar uma dedicação decidida... 
(ASSIS, 2015, p. 79 – 83, grifo nosso).

No segundo diálogo observamos mais uma vez a subversão dos 
valores tidos como padrões e referência ao comportamento feminino, 
a subversão de Helena, (des) ordem, gera, claramente, um conflito 
em Estácio, pois, a personagem coloca em evidência mais uma vez o 
seu caráter revolucionário ao demonstrar tamanha esperteza e ousadia 
perante o irmão. Nos trechos destacados, o discurso da personagem 
faz referência a cálculos e métodos para conseguir sobressair-se a 
Estácio, ao pedir ao irmão para ensiná-la montar a cavalo. Assim, 
entendemos, no primeiro momento, que ela não sabia realizar tal ato, 
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entretanto, no desenrolar da trama, percebemos que Helena mentiu 
por puro gosto ou prazer.

No último trecho em destaque, Helena enuncia o ponto chave 
para entendermos as relações de conflitos de gênero e de (des) ordem 
discursiva presentes nos discursos dos sujeitos no romance, pois, 
por meio dos valores semânticos contidos no enunciado “Profundo, 
hediondo, diabólico – continuou a moça sorrindo”,  entendemos que 
a personagem detinha de tamanha astúcia que chega a fazer Estácio 
de “bobo”, o sorriso que Helena esboça no rosto mediante a situação 
de conflito, descrito pelo narrador, nos direciona para a constatação 
do seu caráter subversivo, causando, assim, um conflito no próprio 
posicionamento do irmão.

Para Zimmermann e Medeiros (2013), o romance Helena 
está repleto de traços da masculinidade e que Estácio é um retrato 
de força e oposição a colocação da mulher nesse contexto, como 
observamos a seguir:

No processo de construção do masculino no ocidente os homens, 
geralmente, eram endurecidos emocionalmente e fisicamente. 
Observa-se que no personagem Estácio que a sensibilidade era 
forte e se opunha a feminina. Então os sentimentos e costumes 
têm gênero? Só as mulheres choram? As emoções como 
alegria, dor, ciúmes, amor, paixão e sofrimento são construídos 
culturalmente em processos históricos geralmente de longa 
duração. (ZIMMERMANN e MEDEIROS, 2013, p.9).

Entretanto, o que destacamos aqui, é a inversão desses 
valores e o quanto a subversão de Helena, (des) ordem, gera um 
conflito em seu irmão, como observamos no trecho: “Não bastava. 
Havia um meio de lhe dar mais gosto em sair comigo; era fingir que 
não sabia montar. A ideia momentânea de sua superioridade nesse 
assunto era bastante para lhe inspirar uma dedicação decidida...”, 
Helena passa a ocupar uma posição de superioridade, pois até 
quando seu irmão pensava estar acima dela, em ser detentor 
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dos conhecimentos acerca da equitação, ela mostrava estar mais 
à frente, como observamos, por meio das relações semânticas 
contidas no enunciado “superioridade momentânea” no discurso 
enunciado por Helena, o que permitiu se observar, mais uma vez, 
essa relação conflitiva de gênero presente no romance.

A noção que fundamenta as discussões de gênero leva 
certamente a uma sensação de problema. Estas reflexões, de acordo 
com os estudos de Butler (2015), afirmam ser o gênero uma interpretação 
cultural do sexo, ou seja, trata-se de avaliar essa perspectiva como 
resultado discursivo, cultural instituído historicamente, e não como 
algo consolidado sem motivos aparentes. Assim, somam-se a esta 
compreensão dos estudos de gênero, especificamente as relações 
comportamentais hierárquicas do homem sobre a mulher, isto é, a 
relação que premedita as noções do discurso, possíveis dicotomias 
sociais. Sendo assim, o foco desse estudo é observarmos, na 
materialidade, as relações conflitivas de gênero, uma vez que a dialética 
ordem e (des) ordem do discurso reforçam uma relação de dominação 
e poder, visto que, a relação entre homem e mulher é imbricada 
historicamente pelos sujeitos que dominam e são dominados. 

É válido dizer que o poder que anteriormente colocava o 
homem como o controle e limitação cultural e hierárquico das 
relações de gênero, revela-se, discursivamente, desmistificado, pois, 
por meio dos diálogos analisados, fica evidente uma desvalorização 
ao cumprimento das imposições e desejos de Estácio, ou seja, a 
subversão feminina em Helena, amplia um eixo diferencial para 
a categoria de gênero. Essa ideia de que Helena se distancia do 
enquadramento de ordem patriarcal e cultural da época, gera conflitos 
e desestabilidade ao sujeito masculino.

Destarte, Helena subverte a relação hierárquica dos gêneros, 
desencadeando em um conflito do discurso feminino em relação ao 
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discurso de dominação masculino, pois, é ela quem, ainda que de 
forma implícita, delimita as relações sociais do seu cotidiano.

Logo, a noção de gênero, e de conflito entre os gêneros 
observados no romance, portanto, fazem parte das enunciações dos 
sujeitos, visto que, essa relações binárias são apresentadas por práticas 
que direcionam às relações de conflitos daqueles. Logo, convém 
reforçar, que as questões de gênero, perpassam a construção histórica 
da materialidade literária, nos instigando a realizar investigações acerca 
dessas relações de conflito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As reflexões realizadas no decorrer desta pesquisa, desenvolvida 
de acordo com as perspectivas da análise do discurso literário, nos 
permitiram investigar e constatar a maneira como ocorrem os discursos 
em funcionamento em Helena, bem como a existência de uma ordem 
e uma (des) ordem desses discursos no objeto de análise, sendo 
estes observados principalmente nos diálogos entre os sujeitos, fato 
linguístico que, através de relações conflitivas de gênero evidentes na 
produção, desencadeia em uma subversão do perfil comportamental 
da mulher do século XIX desenhada por Machado.

Esse conjunto de ideias apresentadas foram de suma 
importância para comprovarmos as questões norteadoras desta 
pesquisa. Logo, a partir das investigações, constatamos a presença 
das relações conflitivas de gênero que se dão de forma peculiar, pois, 
o sujeito feminino subverte os padrões, e causa, assim, um conflito 
no sujeito masculino, ou seja, o discurso masculino abre espaço para 
o discurso feminino. Todas essas concepções foram embasadas nas 
ideias de ordem e (des) ordem do discurso.
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Dessa forma, diante das questões abordadas, percebemos que 
para se entender o lugar de complexidade pelo qual transita os discursos 
e as ideologias, isto é, as produções literárias, torna-se importante, 
conhecermos como ocorre o agrupamento dos discursos, realizados 
pelo autor, uma vez que, as produções são lugares de discurso. 
Portanto, esta pesquisa pode viabilizar uma melhor compreensão das 
investigações das análises acerca do funcionamento dos discursos na 
materialidade artística, bem como das relações conflitivas de gênero, 
desenhadas por Machado de Assis, apreendidas nas enunciações 
dialogais dos sujeitos.
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Resumo:
No presente trabalho discute-se sobre as diversas nuances relacionadas 
ao tema da presença da morte de um poeta artesão, Manuel Bandeira, que 
transpõe para a escrita a vertente que escapa à compreensão. O objetivo do 
estudo é abordar a construção dos poemas referentes à morte baseado em 
amadurecimento lento e vasta experiência do mundo. Para tanto, constata-
se que é dessa forma que o tema da morte se impõe na análise da obra de 
Bandeira, em alguns poemas como “A dama Branca” e “A Morte Absoluta”, por 
exemplo. Após a análise desses poemas concluiu-se que o eu-poético na sua 
familiaridade com a morte demonstra certa “tensão”, imprimindo sua marca na 
poesia que fala das suas limitações.

Palavras-chave: 
Manuel Bandeira; Morte; A Dama Branca; A Morte Absoluta.
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INTRODUÇÃO

Percebe-se nas obras do poeta Manuel Bandeira, uma 
intimidade crescente relacionada à dimensão da morte, intimidade 
própria da aprendizagem que vai do espanto ao lamento, da evocação 
à morte sem ressentimentos. Rosenbaum (2002, p. 23) afirma que, 
ao atingir certo grau de maturidade tanto pessoal quanto poética, 
Bandeira consegue configurar o ausente, tudo o que foi perdido, 
fazendo-o ressurgir no seu espaço literário, ou seja, o poeta toma 
posse dos sinais deixados por entes queridos, resgatando a vida, 
pela exaltação da morte. 

Estão todos dormindo

Estão todos deitados

Dormindo

Profundamente. 

(BANDEIRA, 2007, p. 140).

Assim, Rosembaum (2002) diz:

Há, certamente, uma aprendizagem da morte, na qual o poeta 
recolhe sabiamente o que de mais essencial “a vida madrasta” 
lhe ensinou. Esse aprendizado da finitude – um dos alicerces da 
poesia bandeiriana – reflete as marcas de uma atitude madura 
de reflexão e compreensão fundas do sentido da existência. 
(ROSENBAUM, 2002, p. 76).

Nesse sentido, Rosenbaum (2002) observa que a carga mórbida, 
própria ao tema da morte, apresenta-se através de um apagamento, 
abrandamento que se dissolve por uma força de que se reveste o 
drama com uma quietude inusitada. O que se apresenta é exatamente 
o que se fabrica ao longo do tempo, tanto das peripécias pessoais 
como também do trato poético bandeiriano, tão singular com a morte 
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(ROSENBAUM, 2002, p. 75-76). Desse modo, tensão e aconchego 
constituem polaridades que imprimem sua marca. O movimento 
poético que se dispõe à perda e que caminha em direção ao luto é o 
mesmo que dá consolo ao eu lírico.

Há, certamente, uma aprendizagem da morte. O poeta procura 
buscar nos ensinamentos vitais o que há de mais proveitoso e inspirador 
nela, ou, “O que a vida madrasta lhe ensinou”. A finitude, alicerce da 
poética bandeiriana, que deixou marcas e com elas, amadurecimento, 
reflexão e profunda compreensão sobre o sentido da existência. No 
entanto, se não há desespero, tampouco haverá resignação; com 
certeza, essa vivência do poeta surpreende o leitor pela tamanha 
serenidade, mesmo que sofrido, desolado diante da ameaça da morte.

O mundo interior do eu lírico se encontra totalmente perturbado 
pelas perdas pessoais. A ausência de entes que preenchiam o seu 
cotidiano é mais sofrida do que a perspectiva da morte. Passa, 
então, a eternizar o que foi perdido, apegando-se às coisas e 
pessoas que já se foram.

Ao relembrar as perdas, o sujeito dos poemas se encontra 
mortificado, destituído de vida numa vida que se perdeu. Assim, a 
experiência se alia à subjetividade lírica, é matéria para o fazer poético 
de Bandeira, onde a configuração da ausência aparece como o seu 
oposto, ou seja, as imagens permanecem vivas e correspondem 
às vidas perdidas, porém a realidade confirma a finitude de toda e 
qualquer experiência, na sensação incômoda  da ausência.  

A ausência, no espaço poético, conduz o eu a reminiscências 
ainda presentes em sua memória. Essa percepção de algo que 
aconteceu no passado é persistente nos poemas de Bandeira como, 
por exemplo, em “Visita”, no qual a presença do outro, já perdido, 
se coloca em imagens que ocupam a ausência: “lousas brancas e 
pássaros cantando”. Mesmo tentando ludibriar a morte com a ausência, 
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a morte chega a ser desejada, como em “A Morte Absoluta”, aquela 
que não aceita ser revivida e que não deixa “um sulco, um risco, uma 
sombra” (BANDEIRA, 2007, p. 189). 

Aliando-se à ausência, presença marcante na poesia de 
Bandeira, é possível detectar uma outra função, além do encontro 
do homem com a morte. Trata-se da sublimação através da 
criação estética. Elaborando os seus poemas, Bandeira consegue 
colocar no sujeito, no eu lírico, todo o sofrimento pelas perdas e, 
definitivamente, um consolo, preparando o sujeito poético para as 
experiências do mundo. 

Para Bandeira, se a morte representa o final de todos os desejos, 
a poesia é fonte inesgotável de vida. Da mesma forma que Bandeira 
procura sublimar a morte pela poética, sem procurar explicá-la ou 
questioná-la, apenas aceitando-a de forma definitiva.  

A morte, sempre, comparada a uma mulher, assume diversas 
índoles nos diferentes poemas. O poeta, então, forja uma morte 
multifacetada, dispersa e em transformação ao longo de sua obra, em 
que suas imagens díspares refletem as diversas atitudes em relação à 
experiência da mortalidade.

Bandeira foi, sem sombra de dúvida, um poeta prolífero e, como 
se verifica, sua dedicação ao tema da morte se evidencia, dando-lhe 
especial relevo. É o que se verá em seguida.

A MORTE EM MANUEL BANDEIRA

A morte é um dos pontos fundamentais de uma temática variada 
na poesia de Manuel Bandeira. O eu lírico a recebe como fato natural, 
não constrói mundos para transcender a morte e sim para transcender 
a vida, como diz Arrigucci (1990):
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Um dia, no início do século, um mocinho dentuço, porém 
simpático, filho bem criado de uma família tradicional de 
Pernambuco, veio estudar arquitetura em São Paulo. Sofreu 
uma hemoptise e teve de deixar os estudos e os sonhos de 
arquiteto, sob ameaça de morte iminente. Mandado para a 
Suíça, em busca de bom clima e cura, deu-lhe para poeta, 
seguindo as brincadeiras que aprendera menino, em casa, 
no Recife e no Rio, com o pai, figura imaginosa e boa. O 
mau destino fez dele o que quis, mas a morte não veio. E o 
poeta foi ficando. Dado a alumbramento em seu quarto pobre 
de solteirão solitário, inventou um estilo humilde para falar 
simplesmente de coisas cotidianas, embora sempre visitado 
por momentos de volúpia ardente e a obsessão constante da 
morte. (ARRIGUCCI, 1990, p. 13).

Os acontecimentos serviram de base para Bandeira arquitetar 
a sua poesia, pois a vida madrasta muito cobrou do poeta, fazendo-o 
retratar, a partir daí dores, alegrias, tristezas, e até mesmo o tema 
morte, que tanto perdurou em suas poesias.

Desta forma, estabeleceu-se uma interação entre a sua vida e 
sua obra, que se confundem como diz Alfredo Bosi: “A Biografia de 
Manuel Bandeira é a história dos seus livros. Viver para as letras [...]” 
(BOSI, 1985, p.408).

De acordo com Junqueira, nenhum poeta brasileiro travou 
convívio tão longo e tão intenso com a morte quanto Manuel Bandeira 
(JUNQUEIRA, 2003, p. 274). Portanto, não será difícil compreender a 
notável significação que a morte adquire em sua poesia: 

Sem dúvida, a intimidade de Bandeira com a morte tornara-se 
então absoluta, e o poeta ocupa-se agora em aprender ‘todas 
as manhãs’ as ‘lições de partir’ que lhe dá o ‘aeroporto em 
frente”. Em seus derradeiros poemas dedicados ao tema, o 
autor chega mesmo a revelar certa impaciência ante a demora 
daquela que, sem o saber, já se havia tornado a ‘desejada’ das 
gentes. Seja porque viveu morrendo, ou porque, morrendo, 
viveu... (JUNQUEIRA, 2003, p. 285).
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Observa-se, uma certa polifonia na poesia de Bandeira, 
contemplando uma vida que poderia ter sido, mas que não foi. Sendo 
assim, há um momento inquestionável que repercute em sua voz 
iniludível trazendo sua companheira em vários momentos de melancolia, 
em que ela, a morte, traz uma situação inevitável.  Incontestavelmente, 
impossibilita-lhe a alegria de viver e constrói, dessa maneira, uma 
relação íntima com sua companheira de todas as horas, através de 
suas limitações em que vida e morte se completam.

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE ALGUNS 
POEMAS RELACIONADOS À MORTE

O critério para a escolha dos poemas que se seguem é a 
amenização, é o estado de serenidade, longe das inquietações, enfim, 
o equilíbrio com que o eu lírico se relaciona com a morte, comprovando, 
assim, como um acontecimento natural. Para o poeta a morte é um dos 
pontos culminantes em sua diversidade temática. Reconhece não ter 
vivido a vida, sabendo-se que ela é breve e, sobretudo, vã, como se 
pode notar em seu poema “Renúncia”: “a vida é vã como a vida que 
passa” (BANDEIRA, 2007, p. 54-55). 

As perdas de parentes e amigos, a ausência dos que partiram e o 
enfrentamento posto em contato com essa questão de suas limitações 
decorrentes da tuberculose embeberam, assim, a visão do eu lírico. 
Vejamos o poema “A Dama Branca”:

A Dama Branca que eu encontrei,  
Faz tantos anos,  
Na minha vida sem lei nem rei,  
Sorriu-me em todos os desenganos.  
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Era sorriso de compaixão? 
era sorriso de zombaria? 
Não era mofa nem dó. Senão,  
Só nas tristezas me sorriria.  
 
E a Dama Branca sorriu também 
A cada júbilo interior.  
Sorria como querendo bem.  
E todavia não era amor. 
 
Era desejo? - Credo! De tísicos? 
Por histeria... quem sabe lá? 
A Dama tinha caprichos físicos:  
Era uma estranha vulgívaga.  
 
Era... era o gênio da corrupção. 
Tábua de vícios adulterinos. 
Tivera amantes: uma porção. 
Até mulheres. Até meninos.  
 
Ao pobre amante que lhe queria,  
Se lhe furtava sarcástica.  
Com uns perjura, com outros fria,  
Com outros má,  
 
- A Dama Branca que eu encontrei, 
Há tantos anos, 
Na minha vida sem lei nem rei, 
Sorriu-me em todos os desenganos. 
 
Essa constância de anos a fio, 
Sutil, captara-me. E imaginais! 
Por uma noite de muito frio,  
A Dama Branca levou meu pai. (BANDEIRA, 2007, p. 79-80).

O poema “A Dama Branca” pode ser dividido em três partes. A 
primeira – respectivamente as três primeiras estrofes – significa uma 
metáfora relativa à irônica brandura dissimulada, ou até mesmo ilusão 
em relação ao eu lírico. 
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Já na segunda parte, respectivamente a quarta, quinta e 
sexta estrofes, apresenta uma ilusão que cessa, e ‘Branca’ cede 
lugar a adjetivos pejorativos: de pura passa a meretriz (vulgívaga). 
Parafraseando Pessoa e Drummond, numa alusão à morte, poder-se-
ia dizer que a morte é fingidora, já que a dama é a própria morte. 

Considerando-se a última parte, representada pelas duas 
últimas estrofes, a tal dama retoma as características iniciais. A 
alternância nos versos demonstra que o eu lírico associa A Dama 
Branca à própria morte, portanto, a figura da morte está relacionada 
com a figura feminina.

De acordo com Goldstein (2005) A Dama Branca - “está entre 
os poemas que revelam a máscara ou disfarce apresentando o enigma 
alegórico que envolve a personagem título” (GOLDSTEIN, 2005, p. 17).

A Dama Branca que eu encontrei,  
Faz tantos anos, 

Na minha vida sem lei nem rei,  
Sorriu-me em todos os desenganos. 
(BANDEIRA, 2007, p.79-80).

Para Goldstein, a estrofe final contém a chave de todo 
mistério para se identificar com a figura constante nas “tristezas”, no 
“contentamento”, nos “desenganos” (GOLDSTEIN, 2005, p.18). Por 
isso, ela, sozinha se constrói numa parte.

Essa constância de anos a fio, 
Sutil, captara-me. E imaginais! 
Por uma noite de muito frio,  
A Dama Branca levou meu pai (BANDEIRA, 2007, p. 79-80).

   Dessa forma, Goldstein (2005) comenta sobre o retrato 
ambíguo da Dama, isto ése a ela é amiga ou inimiga; se desperta 
medo ou conquista, atribuindo-lhe a máscara. Assim sendo, questiona 
a face real dos seres, se real ou fictícia; se do bem ou do mal, se de 
perigo ou segurança (GOLDSTEIN, 2005, p. 18).
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O enigma da Dama se desfaz, permanecendo, pois, o caráter 
indecifrável da morte e da convivência entre os seres. A Dama Branca 
está, então, bem mais próxima da biografia do autor.  De acordo 
com Rosenbaum, alguns poemas de Manuel Bandeira tematizam 
a morte de forma clara e transparente, outros trabalham o tema da 
finitude (ROSENBAUM, 2002, p. 74-75). Privado dos parentes mais 
próximos - em intervalo de a cada dois anos perde a mãe (1916), 
a irmã que era amiga e sua enfermeira (1918) e o pai (1920) -, o 
poeta se vê impulsionado a legitimar a sua existência na solidão. Aos 
dezoito anos é desenganado pelos médicos, podendo a qualquer 
momento morrer de tuberculose, e a morte passa a ser sua eterna e 
legítima companheira até os oitenta e dois anos, quando morreu, não 
de tísica, mas de hemorragia gástrica. Esses traços biográficos, se 
não determinam sua obra, tornam mais vastas as possibilidades de 
compreensão de sua criação poética. 

Essa dinâmica está seguramente marcada por uma pulsão 
surpreendente causada pelas perdas no âmbito subjetivo, assumindo, 
desde cedo, a força poética, talvez causa dos prenúncios na sua 
vida. É ele mesmo que se posiciona como aquele que não se permite 
encarar a transitoriedade da vida.

As mortes abundantes de parentes e amigos, carregadas pelo 
peso da ausência de todos os que já se foram e o seu confronto 
diretamente ligado à questão da finitude talvez tivessem embebido 
a visão do eu lírico. A sua própria morte que a cada dia se adiava, 
sempre transportada para o dia seguinte, dando ao poeta a sujeição 
da angústia e solidão, jamais poderia considerar-se como somente 
mais uma experiência de vida. Mais do que isto, a morte toma lugar 
na casa do poeta, sua eterna companheira; e passa a ser sua eterna 
cúmplice. Pelo que o mau destino lhe fez, talvez, a própria ironia da 
vida, ela, a morte, personaliza-se no espaço do eu lírico, deixando-o 
em extrema solidão. 
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Mas essa “’Senhora magra, séria, de maior distinção” já 
aparecera em outros locais. A Dama Branca, no entanto,  era 
desvelada , cumpridora dos deveres e, sobretudo, encantadora, com 
um espírito de sensatez, bastante equilibrada, entretanto sombria que 
consumira com o pai do poeta, “por uma noite de muito frio”, vestida à 
máscara dionisíaca, com a mesa posta e com cada coisa em seu lugar 
(ROSENBAUM, 2002, p. 75).

Assim, de acordo com Amorim (2010), a figura da Dama Branca, 
se apresenta indecifrável, misteriosa, tão constante companheira, tão 
íntima, que parece validar a poesia do desencanto, assim como da 
desilusão, transformando e representando uma permanente ameaça, 
prometendo, então, vestir-se de branco e sorrir nos melhores e piores 
momentos da vida. 

A dama fica sempre próxima e, implacavelmente fatal, deixando 
de lado o luto e o pranto. Íntima, a morte se apresenta caseira, porém 
não há referência a seu espaço, somente ela se apodera do eu lírico.

A Dama Branca tem uma expressiva presença de natureza 
sonhadora, representada, simbolicamente, e o eu lírico consegue 
perceber com inexatidão os detalhes, visão nebulosa, deixando, 
assim, vislumbrar apenas sua cor e sorriso. A preferência pelo branco 
e a difícil decifração, uma incógnita, pertencente ao próprio mistério, 
ao temor, à sua imprecisão, ultrapassa a toda explicação de sentido 
lógico e a falta de razão. 

Todavia, o poeta não confirma, com toda sua subjetividade, essa 
experiência vivenciada com a dama. No entanto, ela parece comprovar 
o amadurecimento do eu lírico. A simplicidade da linguagem do poeta 
e a sua humildade na criação poética fazem com que se perceba o 
domínio da técnica e a grande elaboração de vivências significativas.
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O eu lírico encara a morte de frente, com olhar generoso e 
tranquilo, sabendo que A  Dama Branca é para ele o desafio de todos 
os momentos, com a sensibilidade à flor da pele, com um sofrimento 
inigualável, humildemente magoado, aponta para uma acolhida 
singela, com amor fraterno, paterno e com uma visão alumbrada do 
que seja poético. 

O próprio silêncio que atravessa a poesia de Bandeira aproxima-
se do desentranhamento do eu lírico, iluminado em seus encontros 
e desencontros, trazendo, assim, essa emoção poética que marcou 
a sua infância, a sua juventude, como A Dama Branca que “um dia 
levou seu pai” e que o fez provar da morte, sem jamais ter morrido, 
“nos enganos e nos desenganos”, “nas tristezas” e “nos sorrisos de 
zombaria e de compaixão”.

De acordo com Amorim (2010), nos versos “sorria como 
querendo bem” e “E, todavia, não era amor”, indica-se a primeira 
proposta sobre a personagem em relação ao poeta, estabelecendo-
se, então, o estado de coisas entre eles. 

A Dama Branca é referida, nominalmente, por cinco vezes e 
sempre como sujeito, e, além disso, ela condiz com seus poderes e 
com a força contrária de sua insignificante presença. A última palavra 
apresentada também no poema é aquela que ele guardou durante 
muito tempo para, talvez, não demonstrar a sua dor: “pai”.

Já “A Morte Absoluta” é nada mais que a morte suprema. Aquela 
a que se entrega de corpo e de alma sem deixar qualquer resquício. O 
poema deve, evidentemente, ser lido como expressão clara do desejo 
de evasão do eu lírico:

Morrer.  
Morrer de corpo e de alma.  
Completamente.  
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Morrer sem deixar o triste despojo da carne, 
A exangue máscara de cera, 
Cercada de flores, 
Que apodrecerão - felizes! - num dia, 
Banhada de lágrimas 
Nascidas menos da saudade do que do espanto da morte. 
 
Morrer sem deixar porventura uma alma errante... 
A caminho do céu? 
Mas que céu pode satisfazer teu sonho de céu? 
 
Morrer sem deixar um sulco, um risco, uma sombra, 
A lembrança de uma sombra 
Em nenhum coração, em nenhum pensamento, 
Em nenhuma epiderme. 
 
Morrer tão completamente 
Que um dia ao lerem o teu nome num papel 
Perguntem: “Quem foi?...”  
 
Morrer mais completamente ainda, 
¾ Sem deixar sequer esse nome 
(BANDEIRA, 2007, p. 188-189).

Nem mesmo a aceitação da morte revela seus mistérios. A 
consciência da precariedade do espírito, que só pode existir através 
da carne, está em luta com o desespero que o eu lírico sente face à 
limitação da matéria:                          

Morrer

Morrer de corpo e alma

Completamente (BANDEIRA, 2007, p. 188).

Nesse poema, o eu poético delineia a Morte Absoluta 
contrastando-a à imortalidade dos grandes protagonistas que querem 
sempre deixar um rastro, um testemunho a fim de serem sempre 
lembrados, assim Bandeira traz a ideia de que ele se invalida ou se 
anula, supostamente para ser absolutamente esquecido. 
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Segundo Junqueira (2003), Bandeira trata a temática da morte 
de modo inequívoco e frontal em que o poeta não alimenta quaisquer 
aspirações à imortalidade e que jamais alimentou “nenhum momento 
de imortalidade” (JUNQUEIRA, 2003, p. 283-284).

O meu poema “A morte absoluta” não foi sincero apenas na 
hora em que o escrevi, o que é afinal a única sinceridade que 
se deve exigir de uma obra de arte posso dizer na mais inteira 
tranquilidade que pouco se me dá de, quando morrer, morrer 
completamente e para sempre na minha carne e na minha 
poesia. (BANDEIRA, 1994, p. 77).

O poeta busca uma passagem para a vida eterna da inexistência. 
Já a vida eterna é tratada em apenas três versos do poema 

  Morrer

  Morrer de corpo e alma

  Completamente (BANDEIRA, 2007, p. 188).

O eu lírico deseja morrer completamente, porém nunca questiona 
a vontade de ter nascido, tampouco maldiz a vida. Seu desejo concreto 
é o de que não tenha deixado marcas.

Assim, Goldstein (2005) ressalta que, em “A Morte Absoluta”, a 
repetição do verbo “morrer” é uma constante no início de cada uma 
das seis estrofes, constituição anafórica, reforçando, assim, a ideia 
de uma morte completa, “absoluta”, como o próprio título sugere 
(GOLDSTEIN, 2005, p. 67).

Morrer de corpo e de alma.

Morrer sem deixar o triste despojo da carne,

Morrer sem deixar porventura uma alma errante...

Morrer sem deixar um sulco, um risco, uma sombra,
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Morrer tão completamente

Morrer mais completamente ainda

(BANDEIRA, 2007, p. 188-189).

Então, em Bandeira, a “repetição do verbo morrer” acaba por 
auxiliar na construção de cada verso como em uma mitologia própria, 
bem pessoal do autor.   Destaca-se, então as distintivas características 
desse desaparecimento do eu lírico. O exercício  do adjetivo “felizes” 
que designa “flores que apodrecerão” quando aformoseado “um triste 
despojo de carne” causa no leitor um certo estranhamento, como 
também o aparecimento  do verbo “morrer” dito por várias vezes, assim 
como “completamente” anuncia veemência no tocante ao envolvimento 
com o infortúnio, uma aspiração de uma ausência literalmente plena. 

A Morte Absoluta, entrega de corpo e de alma, a morte suprema 
sem nada mais além e sem deixar qualquer resquício. De acordo 
com Arrigucci (1990), a morte é vista pelo poeta como algo familiar e, 
sobretudo, próximo:

[...] humilde na aceitação da morte, se afasta também da ideia 
cristã da finitude a que infundem esperança a infinidade divina 
e a imortalidade da alma. A elegia de Bandeira assume, então, 
a forma da humildade e da contenção diante do inevitável, 
entendido como limitação, como “morte absoluta”, na expressão 
do próprio poeta. É que ele resulta da meditação que desperta 
sobre o processo de destruição que o tempo inexoravelmente 
mesmo ao que parecia inacabável como o mundo da infância. 
(ARRIGUCCI, 1990, p. 231-232).

  O eu lírico acaba por aprender, com o processo de consciência 
do limite, que se torna esse reconhecimento como dado fundamental 
de sua experiência, conduzindo, assim, a identificação com os seus 
que já padeceram, os mortos queridos.

  Lopez (1987) afirma que, depois de atingir o ponto culminante da 
inspiração do eu lírico, e que este compreendeu que nada, praticamente 
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nada, restava, então, o -ele constrói, em “A Morte Absoluta”, uma 
profunda confissão. (LOPEZ, 1987). A inspiração advém da saciedade, 
e da consciência de haver terminado sua rota, como quem chegasse a 
um ponto em que já se findava sua caminhada: 

No entanto, já não será possível para alguns de meus 
versos aquela serena paz da morte absoluta, e até estou 
certo de que eles chegarão bem longe na posteridade, não 
pela virtude própria, mas porque, a exemplo dos poemas 
alemães musicados por Schubert, ganharam indefinida 
ressonância como textos de deliciosos lieder de Vila 
Lobos, de Mingnone, de Camargo Guarnier [... ] A lista é 
mais longa [...] (LOPEZ, 1987, p. 109).

A Morte Absoluta se assemelha àquela que não se permite 
a revivificação do próprio morto e das imagens que se ligam a ele; 
desprovida de indícios, sem sinais, entretanto, a morte, seja ela 
fingidamente uma Dama Branca ou uma absoluta, nem por isso deixa 
de ser passível de preparação. Dessa maneira, mesmo tentando 
ludibriar a morte com a ausência, a morte chega a ser desejada, tanto 
em “A Dama Branca” ou em “A Morte Absoluta”, aquela que não aceita 
ser relembrada e que não deixa “um sulco, um risco, uma sombra” 
(BANDEIRA, 2007, p. 189). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tratou-se aqui da análise e interpretação dos poemas “A Dama 
Branca” e “A Morte Absoluta”. Para tal, viu-se necessidade de abordar 
um pouco a criação poética de Bandeira.

Isso fica evidente em diversos aspectos de sua obra, porém 
mais contundente nas questões referentes ao eu lírico, pois ele instaura 
algo novo em poesia, que é falar de si mesmo, quando não se é o 
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mesmo. Bandeira criou um eu poético supostamente parecido com ele 
mesmo. Entretanto, de modo algum pode-se dizer que sua poesia se 
resume a um ato confessional. É, antes de tudo, o trabalho consciente 
de alguém que consegue ser moderno, sem se afastar da forma, da 
musicalidade e até mesmo da morte. Como colocamos, a morte é um 
tema presente na poesia bandeiriana. 

No poema “A Dama Branca” o eu lírico manifesta que nos 
melhores e nos maus momentos a morte vem permanentemente 
como insinuação e como se sabe é a sua eterna companheira. É ela, a 
dama branca, que decide o ir e o vir como também avulta-se em uma 
simpatia e delicadeza que o urde. 

A morte é representada como uma mulher inexorável, assim 
uma figura feminina com suas veleidades tangíveis. Embora vaidosa, 
é ela que está à frente da situação. Assim, é aquela que está sempre 
ao seu lado ao longo da vida, discreta, sóbria compondo a esfera do 
seu habitat sem determinar sua fraqueza.

Em “A Morte Absoluta” o poeta exercita e efetua, por assim dizer, 
uma reflexão bastante pertinente, uma conjectura de um vanescer “de 
corpo e de alma”, ainda que a Morte Absoluta seja o verdadeiro convite 
para o eu poético ser dizimado numa duplicidade entre o eu e o outro, 
e a vida e a morte.

No entanto, a morte é um fim em si mesmo. Primeiramente a 
sua inevitabilidade, a impassibilidade marmórea, essa frieza, enfim, 
não fornece espaço para qualquer tipo de pergunta ou resposta. 
Vista como verdadeiro mistério, a morte priva o homem de qualquer 
entendimento humano sobre esse mistério; assim, o homem só o 
percebe quando é chegada a hora. 
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Resumo:
Este artigo objetiva refletir acerca do espólio literário de Carolina Maria de 
Jesus à luz da teoria da desconstrução, de Jacques Derrida. Pretendemos 
demonstrar que a escrita carolineana desliza no tempo e no espaço, fazendo 
vacilar essa estranha instituição chamada literatura, de modo que a proposta 
teórica de desconstrução derridiana e a produção de Carolina abalam as 
estruturas da literatura canônica. Jacques Derrida fornece subsídios para 
refletirmos sobre a estrutura desconstrutora do espólio literário de Carolina. 
Atualmente ela é lida como parte de um grupo de escritores da denominada 
literatura marginal; inserir esse debate no meio acadêmico contribui para o 
alargamento dos limites do cânone, para seu transbordamento. 

Palavras-chave: 
Autobiografia; Literatura; Carolina Maria de Jesus; Jacques Derrida; desconstrução.
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho pretende apresentar possíveis aproximações entre 
o espólio literário de Carolina Maria de Jesus e os pressupostos de 
Jacques Derrida, provocando a reflexão sobre como a referida autora, 
através de sua produção, acabou por fazer vacilar a instituição literatura 
e corroborar com as discussões acerca das (im)possiblidades do 
arquivamento do “eu”.

Jacques Derrida nasceu na Argélia, sendo um dos pensadores 
franceses mais influentes e controversos, precursor de uma reflexão 
crítica sobre a filosofia e seu ensino e o criador do método chamado 
de desconstrução; à luz da teoria desse pensador é que buscaremos 
refletir sobre o espólio literário da escritora afro-brasileira Carolina 
Maria de Jesus.

Carolina Maria de Jesus (1914-1977) nasceu em Sacramento 
(MG), mudou-se para São Paulo (SP), onde viveu por nove anos, 
desde 1947, na favela do Canindé. Mulher, mãe solteira, negra, pobre, 
catadora de recicláveis, isto é, pertencente a condições de exclusão, 
iniciou sua empreitada literária no desconhecido, estudando até 
aprender a ler e escrever. Coletava livros e cadernos do lixo, nos quais 
escrevia, ou melhor, “escrevivenciava” suas obras, visto que suas 
vivências conduziram explicitamente suas produções, sendo ela, ao 
mesmo tempo, objeto e sujeito de sua escrita. O termo “escrevivência” 
foi formulado por Conceição Evaristo para designar a escrita que nasce 
do cotidiano, das lembranças, da experiência de vida da própria autora 
e do seu povo. Evaristo (2008) afirma que a escrevivência permitirá 
o transbordamento da memória, consequentemente da história, 
preenchendo espaços antes vazios. 

Dialogando com Evaristo, a escritura derridiana também permite 
o transbordamento, permite a desconstrução de um modo de produzir 



261

a literatura na teoria e na prática 

s u m á r i o

escrita já cristalizado, apagando, assim, as fronteiras que delimitam 
o que virá a ser literatura, libertando do enclausuramento linguístico e 
suscitando múltiplas possibilidades de entendimento, ao passo que o 
texto não será fechado em si mesmo. Carolina escreveu em seu lugar 
de fala27, mas também escreveu sobre seu lugar de não fala, sobre o 
seu não pertencimento: “quando estou na cidade tenho a impressão 
que estou na sala de visitas com seus lustres de cristais, seus tapetes 
de viludos, almofadas de sitim. E quando estou na favela tenho a 
impressão de estar num quarto de despejo” (JESUS, 1960, p. 37). 

Para Derrida, o grafo – traço – se apresentaria como gesto, 
visualidade, não como a escrita propriamente dita, gesto este que, 
para Andrade (2013, p. 94), desliza entre espaço e tempo e “dilacera 
o encerramento de tudo-aquilo-que-pode-ser-chamado”. Podemos 
tentar aplicar esse conceito ao espólio literário de Carolina, em sua 
maioria textos autobiográficos, como, por exemplo, suas obras Quarto 
de despejo – “obras” no plural porque, embora pouco conhecida, 
Carolina lançou outra obra nomeada Quarto de despejo, porém em 
outro formato, esclarecido mais adiante. Por meio da evocação de sua 
memória, a autora acaba por deixar no mundo seu traço inscrito, seu 
rastro na escritura e também na voz, deslizando entre o espaço e o 
tempo, entre o passado e presente e se projetando no futuro, entre 
seus deslocamentos geográficos e sua permanência, que, ao mesmo 
tempo, não são os mesmos, dada a impossibilidade de inscrever o 
mesmo rastro. Ao evocar sua memória, os acontecimentos já são 
outros, num devir constante, numa não finalização em si mesmos. 

Carolina, ao mesmo tempo em que colocou em questão os 
procedimentos pelos quais a escrita se construiu, também fez vacilar 

27. Mecanismo no qual se subverte o silenciamento da voz de minorias sociais, 
utilizado por grupos que historicamente tiveram menos espaço para falar. 
Negros têm o lugar de fala – ou seja, a legitimidade – para falar sobre o racismo, 
mulheres sobre o feminismo, transexuais sobre a transfobia, e assim por diante.
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a instituição literatura, visto que ela está em différance em relação à 
produção literária canônica, no sentido de que seu rastro (que também 
traz em si o rastro de todos os outros entes literários) produz um jogo 
diferencial. Suas próprias diferenças “não podem ‘ser’ no sentido 
clássico, elas são efeitos de diferença, e jogam na língua, na fala, [na 
escritura] e também na relação entre uma e outra” (JABLONSKI, 2007, 
p. 02). Sendo assim, a produção literária de Carolina está em différance 
em relação às obras canônicas, justamente porque possibilita tais 
oposições conceituais e literárias, funcionando como “foco de 
cruzamento histórico e sistemático reunindo em feixe diferentes linhas 
de significado ou de forças, podendo sempre aliciar outras, constituindo 
uma rede cuja tessitura será impossível interromper ou nela traçar uma 
margem” (SANTIAGO, 1976, p. 22). 

Para Derrida não há uma essência literária; pode-se dizer 
que há traços do literário que são compartilhados e que podem ser 
encontrados nos textos. Nesse sentido, a literatura também seria uma 
forma de desconstrução, permitindo seu transbordamento, o que levou 
Derrida a afirmar que o texto literário, por si mesmo, já é desconstrutor 
na sua estrutura. 

Carolina Maria de Jesus nos parece estar em consonância 
com os pressupostos derridianos supracitados. Segundo Arruda 
(2015, p. 84), Carolina escrevia nos mesmos cadernos nos quais 
escrevia os diários; consequentemente, seu enredo foi “entrecortado 
por anotações do cotidiano, listas de compras, contas matemáticas 
e frases aleatórias, normalmente de protestos contra ou a favor 
dos políticos, além de repúdios ao racismo”. Dado o exposto, 
podemos conjecturar que, além da transgressão do cânone literário 
propriamente dita, Carolina acabou também por materializar essa 
transgressão em sua forma, “infringindo” regras impostas por essa 
estranha instituição chamada literatura.
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 Quarto de despejo (o livro) é sua obra de maior sucesso; por 
si só ela já transgrediu o cânone literário. Todavia, Carolina decidiu 
fazer uma produção em áudio após o lançamento do referido livro: 
ela lançou o LP Quarto de despejo: Carolina Maria de Jesus cantando 
suas composições. O disco contém 12 canções de autoria de Carolina, 
dando continuidade à narração das mazelas vividas pelos favelados 
do Canindé por meio desse novo suporte.

O exposto até agora são apenas algumas das aproximações 
possíveis entre as postulações de Jacques Derrida e a fortuna literária 
de Carolina Maria de Jesus que pretendemos suscitar neste trabalho. 
Portanto, são apenas um pontapé inicial para um processo reflexivo 
em constante “movência”.

AS OBRAS QUARTO DE DESPEJO

Em 1960, Carolina Maria de Jesus publicou sua primeira obra, 
o livro Quarto de Despejo, um diário em que narra seu cotidiano na 
favela do Canindé, em São Paulo. No ano seguinte, Carolina lança o 
já mencionado LP. Assim sendo, são narrativas da memória, como a 
maioria de suas obras. 

Mais uma vez, Carolina acaba por transgredir essa estranha 
instituição chamada literatura ao dar continuidade a sua narrativa por 
meio de outro suporte, o LP. Ela nos faz ler e ouvir seu rastro, aquilo que 
não cessa de ser escrito. Para Derrida (2001), o arquivo (nesse caso do 
“eu”) é fragmentação per se, portanto, um deslocamento contínuo; a 
mudança de suporte da narrativa carolineana nos leva a refletir acerca 
desse deslocamento que não cessa, dessa memória vacilante que 
volta ao ponto de partida e permite (re)começar outro passado, já que 
a memória (ou o arquivo) não é apenas depositária de lembranças; há 



264

a literatura na teoria e na prática 

s u m á r i o

vacilações inconscientes, demonstradas mais adiante, que permitem 
à linguagem carolineana recomeçar o seu passado a cada registro em 
seus diários, dada a impossibilidade de registrar perfeitamente o já 
vivido. A cada registro pressupõe-se um novo acontecimento.

Metamorfoseando sua escrita e sua voz em um único ente 
comunicacional, não constituindo sua voz em oposição à escrita, 
suas músicas engendram também uma força literária transgressora, 
força esta que carrega/empresta a voz do outro em relação a sua 
própria voz, oportunizando que o outro, também silenciado ao longo 
dos anos, possa falar por meio de sua escrita/voz. Como já citamos 
anteriormente, a escrita carolineana se constitui na différance, 
na dinâmica entre sua escrita, seu rastro e os rastros dos outros, 
resultando na construção de sua identidade literária e alteridade. 
É nesse processo que também podemos conjecturar que a voz 
subalterna de Carolina se faz voz ativa e altiva.

A seguir, um trecho da música Moamba:

Eu não tenho casa

nem comida pra comer

O meu deus trabalho tanto 

e vivo nesse misere

Olha eu sofro tanto 

Dura é a minha provação

Todos comem carne 

eu como só arroz e feijão

Não tenho vestido, 

nem sapato,

nem chapéu,
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Quem não tem que ir pra cima 

não adianta olhar pro céu

Eu vivo de tanga, 

muito triste e descontente

Se botar uma moamba

minha vida não vai pra frente (JESUS, 1961).

Nessa letra, ficam evidentes os traços autobiográficos também 
presentes na obra literária Quarto de Despejo (1960), abordando a 
condição dos sujeitos que vivem à margem da sociedade. Carolina 
insistiu em deixar seu rastro no mundo, rompeu as regras instituídas e 
se recusou a ser dominada, rompendo, assim, com lugares comuns 
dos discursos hegemônicos e se plasmando em différance diante da 
clausura branca, heteronormativa, europeia e masculina.

A (IM)POSSIBILIDADE DE REGISTRO/
ARQUIVAMENTO DO “EU”: 
TRAMAS DO ARQUIVO

A obra Mal de arquivo – Uma impressão freudiana (1994) é uma 
conferência de Derrida, proferida em Londres, no Colóquio Internacional 
Memória, sobre a questão dos arquivos. Em suma, Derrida procurou 
demonstrar nessa obra que, depois da psicanálise, não é mais 
possível ter uma visão ingênua sobre a memória, os arquivos e os 
registros. Após as descobertas freudianas, sobretudo o inconsciente, 
os registros, arquivos e memórias só poderiam ser considerados 
como tais desde que saibamos que os mesmos sofreram e sofrerão 
inúmeras revisões decorrentes de seus usos, repressões, negações, 
apagamentos, censuras e recalques.
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Há, na noção de arquivo de Derrida, a operação do desejo de 
se preservar a memória pelo arquivamento de registros; de modo 
consequente, há um sujeito e/ou instituição arquivadora, que, ao 
exercer seu poder, decide o que é arquivado e o que não é. Vale 
destacarmos que essas decisões pelo arquivamento ou apagamento 
(pulsão de morte) não se dão de maneira simplória. Como já citamos 
anteriormente, não podemos olhar para os registros, arquivos e 
memórias ingenuamente, haja vista que a constituição de um arquivo 
engendra um poder sobre esse documento, sobretudo sobre sua 
custódia e interpretação.

Mal de arquivo também apresenta um sentido dual na etimologia 
da palavra arquivo:

De certa maneira, o vocábulo (arquivo) remete bastante bem, 
como temos razões de acreditar, ao arkhê no sentido físico, 
histórico ou ontológico; isto é, ao originário, ao primeiro, ao 
principal, ao primitivo em suma, ao começo. Porém, ainda 
mais, ou antes ainda, “arquivo” remete ao arkhê no sentido 
nomológico, ao arkhê do comando. (DERRIDA, 2001, p. 12).

Como dito por Derrida, o arquivo acaba por evocar tanto começo 
(origem) quanto comando (poder). Para Macêdo (2009, p. 178), o 
sentido nomológico de que fala Derrida “vem do termo arkheîon, que em 
grego refere-se à residência dos magistrados superiores, os arcontes, 
aqueles que comandavam, que tinham poder político, podendo fazer 
ou representar a lei”. Sendo assim, tal termo também faz alusão ao 
espaço onde eram guardados os documentos, consequentemente 
atribuindo a quem  detêm o poder de interpretá-los. Acerca disso 
Derrida ainda ressalta:

Os arcontes foram os seus primeiros guardiões. Não eram 
responsáveis apenas pela segurança física do depósito e 
do suporte. Cabiam-lhes também o direito e a competência 
hermenêuticos. Tinham o poder de interpretar os arquivos. 
Depositados sob a guarda desses arcontes, estes documentos 
diziam, de fato, a lei: eles evocavam a lei e convocavam à lei. 
(DERRIDA, 2001, pp. 12-13).
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Há, para Derrida, uma constante tensão entre a manutenção e a 
repressão da memória/arquivo, seja consciente ou inconsciente, e isso 
decorre da relação entre o poder e o arquivo. A pulsão de morte, para 
Freud, tem caráter destruidor, porém silencioso, pois, ao passo que ela 
“não deixa nunca nenhum arquivo que lhe seja próprio [...] ela trabalha 
para destruir o arquivo: com a condição de apagar, mas também com 
vistas de apagar seus próprios traços” (DERRIDA, 2001, p. 21).

Considerando o exposto até aqui, podemos dizer que o mal 
de arquivo está diretamente relacionado à pulsão de morte freudiana, 
sendo ela a responsável pelo apagamento, esquecimento e repressão. 
Podemos conjecturar ainda que, a partir da psicanálise, o “eu” não é 
mais o senhor da própria casa, haja vista a descoberta do inconsciente, 
que através de recalques e repressões, acaba por decidir o que será 
lembrado, ou seja, o que será arquivado e passível de ser consultado 
espontaneamente no presente. 

Considerando o que já foi exposto até aqui acerca da noção 
derridiana de arquivo, poderíamos conjecturar que Carolina explorou 
em suas obras justamente aquilo que Derrida denominou de mal 
de arquivo, pois, ao mesmo tempo em que a autora, ao se propor 
produzir uma obra de cunho autobiográfico, buscou relembrar/resgatar 
da memória/arquivo o seu passado, há um impulso de destruição do 
mesmo (pulsão de morte/esquecimento/apagamento), visto que o que 
foi recalcado ou reprimido pelo inconsciente não foi registrado na obra. 
Essa pulsão acaba por se manifestar na perda de acontecimentos de 
sua vida, que deixaram de ser registrados na obra. O que lemos na 
escrita de Carolina e em várias outras obras de cunho autobiográfico são 
seleções de acontecimentos da vida, mas não são a história completa 
do escritor, dada a ação silenciosa da pulsão de morte. Para Guidio 
(2008, p. 237), “a autobiografia fica sendo o lugar da impossibilidade 
da verdade do ‘eu’, o que a obrigaria cada vez mais a deslocar-se em 



268

a literatura na teoria e na prática 

s u m á r i o

direção ao acontecimento do texto, fazendo ressoar um etc. em toda 
tentativa de se pôr a nu”.

Em consonância com o discutido, Artières (1998) destaca que, ao 
arquivar a própria vida, por meio da autobiografia, por exemplo, há um 
acordo com a realidade, visto que se manipula a existência consciente 
ou inconscientemente com omissões, rasuras, riscos, sublinhados 
(atuação da pulsão de morte). Os acontecimentos registrados são 
escolhidos e tais escolhas – e até mesmo a ordem e classificação 
delas (método de arquivamento) – acabam por determinar o sentido 
que se deseja (ou não) dar à vida.

Em alguns trechos da obra Diário de Bitita, por exemplo, 
Carolina remete a tempos que ela não viveu, mas que fizeram parte 
de sua vida – são histórias contatas por seu avô, referentes aos 
tempos de escravidão:

No mês de agosto, quando as noites eram mais quentes, nos 
agrupávamos ao redor do vovô para ouvi-lo contar os horrores 
da escravidão. Falava dos Palmares, o famoso quilombo onde 
os negros procuravam refúgio. O chefe era um negro corajoso 
de nome Zumbi. (JESUS, 1986, p. 58).

A partir do excerto acima, compreendemos que Carolina foi 
tomada pelo mal de arquivo, tomada por um desejo de procurar o 
arquivo onde ele se esconde, como descreveu Derrida: “um desejo 
irreprimível de retorno à origem”. Buscando seus arquivos identitários 
e as dores de gerações passadas, talvez até mesmo tenha tentado 
restaurar algum arquivo do esquecimento.
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ALGUMAS REFLEXÕES

Carolina Maria de Jesus também pode ser considerada uma 
escritora desconstrutora, pois, desde sua fortuna literária até a sua 
própria vida, transgrediu as regras dessa estranha instituição chamada 
literatura, transgrediu o racismo e o machismo tão evidenciados na 
época de sua escrita, transgrediu o seu próprio lugar de fala, insistindo 
em conquistar um lugar em que, embora sempre lhe fosse negado, seu 
rastro foi inscrito e ecoa até os dias atuais. 

Saltando o muro da voz subalterna, Carolina se fez ouvir, 
fazendo-se voz ativa e altiva. Suas obras, sua vida, sua escritura, seu 
traço abalam as estruturas tidas como “oficiais” da literatura e inclusive 
a estrutura e os valores socioculturais, haja vista que, além de fazer 
vacilar a instituição literatura, também colocou em xeque as relações de 
poder, relações estas que, segundo Lavorati (2014, p. 178), “definem 
quem tem a autoridade de falar, deixando todo o ‘resto’ impotente, 
esquecido, no silêncio”. Carolina rompe o silêncio que foi imposto a 
ela; em seu rastro ecoam vozes de seus pares, vozes que fizeram com 
que se questionasse o instituído como literatura. 

O teórico da desconstrução, Jacques Derrida, fornece subsídios 
de grande valia para refletirmos sobre a estrutura desconstrutora do 
espólio literário de Carolina. Atualmente ela é lida como parte de um 
grupo de escritores da denominada literatura marginal28; inserir esse 
debate no meio acadêmico contribui para o alargamento dos limites 
do cânone, para seu transbordamento.

28. Na escrita desse gênero, os autores são marginalizados pela sociedade, 
que não lhes dá ouvidos ou voz para falar. Isto posto, encontraram na escrita 
um modo de denunciar sua condição e buscar reconhecimento social e racial.
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A proposta teórica de desconstrução derridiana e a produção 
de Carolina abalam as estruturas vigentes da literatura canônica e 
acabam sendo um movimento necessário; e “que saiba disso sem 
jamais se esquecer: desmobilize a cultura, mas não se esqueça 
nunca, em sua douta ignorância, daquilo que você sacrifica no 
caminho, atravessando a estrada” (DERRIDA, 2001, p. 113). Isto é, 
esse movimento desconstrutor é essencial para que a performance 
identidade/alteridade se construa enquanto travessia.
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Resumo:
Tratando especificamente sobre a produção em prosa brasileira, a construção 
ideológica do Modernismo Brasileiro remete ao reconhecimento do Brasil 
como um país subdesenvolvido e não mais à máxima de ‘País Novo’ (BOSI, 
2006; CANDIDO, 1987, 1995, 2000). Logo, é objetivo deste capítulo apresentar 
as concepções que tratam da transição do olhar dos autores Modernos, 
sobretudo da geração do Neorrealismo, em obras como O Quinze, de Rachel 
de Queiroz, e Vidas Secas, de Graciliano Ramos, como exemplos da dura 
realidade que o subdesenvolvimento do país continha em figuras marcantes 
de retirantes flagelados e analfabetos e que representam a mazela de uma 
população sempre em busca de melhorias.

Palavras-chave: 
Literatura; História; Sociedade.
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INTRODUÇÃO 

A literatura é uma das formas de expressão cultural mais 
conhecidas e estudadas no mundo. Assim como as outras formas de 
arte, como a pintura, a escultura, a música, é possível, através dela, 
traçarmos um paralelo entre a história de um povo e a formação de sua 
sociedade em termos de valores culturais.

Entretanto, estudo e a análise das obras não deve ter como 
ponto de partida e de chegada somente o contexto histórico, uma vez 
que cada forma de arte possui características e linguagens próprias. 
No caso da literatura, uma característica que não pode deixar de ser 
considerada é a verossimilhança. É ela que confere o ser, a essência 
da literatura e concede-lhe o tom ficcional, ou seja, a expressão de 
algo que não é real, mas que, devido ao seu caráter verossímil, poderia 
ser. O conceito é antigo, foi cunhado por Aristóteles na Poética: “É 
claro, também, [...], que a obra do poeta não consiste em contar o 
que aconteceu, mas sim coisas quais podiam acontecer do ponto de 
vista da verossimilhança ou da necessidade” (ARISTÓTELES, 1996, 
p. 39, grifo nosso).

Além disso, ainda na relação com a História, a verossimilhança 
é a responsável por fazer a literatura ir além daquela, justamente por 
não estar atrelada aos fatos, mas àquilo que poderia ser um fato. Sobre 
isso, Aristóteles (1996) ressalta: 

Por isso, a Poesia encerra mais filosofia e elevação do que a 
História; aquela enuncia verdades gerais; esta relata fatos 
particulares. Enunciar verdades gerais é dizer que espécie de 
coisas um indivíduo de natureza tal vem a dizer ou fazer de 
verossímil ou necessariamente; a isso visa a Poesia, ainda 
quando nomeia personagens. (ARISTÓTELES, 1996, p. 39).
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O que podemos depreender da citação de Aristóteles é que 
por poder contar aquilo que está para além da verdade factual, a 
literatura – que ele chama de “Poesia”29 – se diferencia da História 
exatamente nisto: enquanto a História apenas conta fatos, a literatura, 
além de contá-los, cria-os.

O fato de considerar o tom ficcional dado para as obras literárias 
faz com que não se desconsidere a expressividade autoral e, por isto 
mesmo, não se deve considerar tais obras como documentos históricos 
ou sociológicos, mas como um instrumento cultural e artístico, de 
íntima conexão entre a história e a sociedade.

É por este fato que, segundo Cândido (2000), há, nas obras 
literárias, pontos de relação e de contradição na história social de 
determinado povo.

OS DOIS MOMENTOS DA FORMAÇÃO 
DA LITERATURA BRASILEIRA

No que concerne à Literatura Brasileira, podemos estabelecer 
dois momentos que mostram a correlação entre história e sociedade 
nas obras literárias: (i) o momento conhecido como ‘literatura ilustrada’ 
e (ii) o momento conhecido como ‘literatura social’.

Para o primeiro momento, Cândido (1995, p. 145-146) afirma 
que “o escritor partilhava da ideologia ilustrada, segundo a qual a 
instrução traz automaticamente todos os benefícios que permitem a 
humanização do homem e o progresso da sociedade”.

29. O termo “literatura” é moderno, desconhecido na época de Aristóteles.
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É preciso levar em consideração que, muitos destes escritos 
eram partilhados por ‘cidadãos’, pessoas letradas dos séculos XV a 
XIX e que partilhavam de vantagens econômicas e políticas, estando 
grande parte da população longe do que era retratado nas obras.

Já para o segundo momento, Cândido (1995, p. 141) aponta 
para o fato de que, com o passar do tempo houve uma “mudança 
de perspectiva, que evidenciou a realidade de solos pobres, das 
técnicas arcaicas, da miséria pasmosa das populações, da sua 
incultura paralisante”.

Estes dois momentos, segundo Cândido (2000), podem ser 
percebidos sobretudo na literatura em prosa, ficando a literatura 
em verso mais para o plano estético e como “cópia” do que era 
propagado na Europa.

Por isto, falamos, aqui, sobre a construção ideológica difundida 
pelos autores da prosa na Literatura Brasileira, tendo início com 
a chegada do colonizador português no século XVI. As primeiras 
produções literárias feitas em solo brasileiro eram majoritariamente 
descritivas e reproduziam as paisagens e costumes do povo que aqui 
habitava: os índios.

Este tipo de produção estava totalmente unido com a visão 
de mundo do homem europeu da época, que era, ao mesmo tempo, 
sonhador e crédulo, mas temeroso do que poderia encontrar em 
suas buscas e da ira divina. Tal concepção se estendeu do século 
XVI ao século XVIII (CÂNDIDO, 1987, 1995, 2000; BOSI, 2006), 
quando começou a se delinear a ideia de ‘País Novo’, com a visão 
de um país com belas paisagens naturais e como terra promissora, 
cheia de riquezas.

Ao longo dos séculos XIX e XX, os autores da Literatura Brasileira 
começam a se dar conta que a concepção de ‘País Novo’ não passa 
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de uma ilustração e criam a primeira vertente regionalista de nossa 
literatura, tendo, na figura do índio, a expressão máxima de nossa 
cultura e, posteriormente, retratando a realidade da sociedade de 
maneira menos ficcional e mais realista.

Esta mudança de visão iniciada em meados do século 
XVIII, amadurecida durante todo o século XIX, abriu terreno para 
a chamada ‘expressão máxima da literatura brasileira’ (CÂNDIDO, 
2000): a literatura social.

É através da literatura social da década de 20 que os autores 
expõem a realidade histórico-social do Brasil enquanto país 
subdesenvolvido, constituído socialmente por três tipos básicos 
de pessoas – o branco, o negro e o índio, divididos em classes 
sociais segregadas. Mostra-se em obras de Graciliano Ramos, 
José Lins do Rego e Rachel de Queiroz, por exemplo, aquilo que 
falta ao povo: água, comida, condições básicas de subsistência. E, 
assim, o regionalismo elege a figura do sertanejo como o símbolo 
da contradição histórica brasileira, antes apresentado como país 
promissor e, em verdade, afundado em problemas sociais, rebaixado 
à categoria de país subdesenvolvido.

Assim, podemos notar que a história da sociedade brasileira está 
totalmente conectada com a nossa literatura e que o reconhecimento 
de que somos um país subdesenvolvido dá às obras literárias o 
tom de literatura engajada (CÂNDIDO, 1987; BOSI, 2006), fazendo-
nos compreender que não somente as relações, mas também as 
contradições de nosso desenvolvimento sócio-histórico-econômico 
permeiam a nossa produção literária.
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COMO A LITERATURA BRASILEIRA 
É ENSINADA NA ESCOLA?

Um dos problemas de se estudar a literatura brasileira na 
escola consiste no sequenciamento feito a partir das escolas literárias, 
pois, conforme proposto em diversos livros didáticos (NICOLA, 2011; 
CEREJA e COCHAR, 2013; entre outros), seguindo os moldes da 
crítica literária, as obras são divididas por questão temporal e não de 
acordo com o conteúdo.

Assim, a literatura brasileira é ensinada a partir da literatura 
portuguesa, que lhe deu origem, sendo necessário compreender 
momentos anteriores à produção realmente feita em nosso país, 
como é o caso das produções feitas no Trovadorismo (período que se 
estendeu de 1189 até 1434), no Humanismo (de 1434 até 1527) e do 
Classicismo português (de 1527 até 1580).

As obras produzidas durantes as três escolas acima remetem 
à produção literária de Portugal sendo feita por autores portugueses 
e com temática ligada ao país ou aos moldes dados por cada escola 
em si, uma vez que entre as escolas literárias há interligação entre o 
estilo e a temática do local de onde surgiram passando, com o tempo, 
a apresentar conteúdo próprio ou não.

Depois de compreendidos estes momentos, repassam-se os 
conhecimentos sobre as escolas literárias ditas como brasileiras, como 
o Quinhentismo, o Barroco, o Arcadismo, o Romantismo, o Realismo, o 
Naturalismo, o Parnasianismo, o Simbolismo e o Modernismo.

Fazendo correlação com a bipartição dos momentos da literatura 
colocados por Cândido (2000), seria possível separar, grosso modo, as 
obras literárias por características em comum a partir do conteúdo e de 
como os autores apontavam a realidade do Brasil.
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De maneira geral, podemos enquadrar as obras do Quinhentismo, 
do Barroco, do Arcadismo e do Romantismo como literatura ilustrada, 
mesmo sabendo que, em alguns casos, os autores já eram capazes de 
fazer denúncias da realidade que viviam na época, como é o caso de 
alguns escritos de Tomás Antônio Gonzaga em cartas-denúncia que 
circulavam em Vila Rica pouco antes da Inconfidência Mineira.

O ponto é que, se analisarmos como a ideia do Brasil e de sua 
gente é retratada ao longo dos períodos literários, podemos ver que 
houve mudanças significativas na perspectiva dos autores, conforme 
afirma Cândido (1995), pois estes saíram de um estado de letargia 
e observação para um estado agonizante que os levou à luta por 
melhorias, retratada, sobretudo, na chamada Geração Neorrealista, 
ou Geração de 30, nomes dados à geração de autores de prosa 
da segunda geração modernista (1930 a 1945) e sobre os quais 
traçaremos comparações.

O BRASIL E SEU POVO NA 
PERSPECTIVA DE GRANDES AUTORES 
DA LITERATURA BRASILEIRA

Não podemos deixar de considerar para esta análise a literatura 
de informação, mesmo que não seja o foco do nosso trabalho. Isto 
porque a descrição feita por Pero Vaz de Caminha perdurou nos 
escritos literários e ajudou a moldar a concepção de “País Novo”. 
Podemos arriscar dizer que isso ocorreu até meados do século XIX, 
ainda durante o Romantismo, o que nos fará recorrer a outro trecho 
emblemático em poesia apenas a título de ilustração.

Esta terra, Senhor, me parece que da ponta que mais contra o 
sul vimos até à outra ponta que contra o norte vem, de que nós 
deste porto houvemos vista, será tamanha que haverá nela bem 
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vinte ou vinte e cinco léguas por costa. Tem, ao longo do mar, 
nalgumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas 
brancas; e a terra por cima toda chã e muito cheia de grandes 
arvoredos. De ponta a ponta, é toda praia parma, muito chã 
e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito 
grande, porque, a estender olhos, não podíamos ver senão 
terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até 
agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa 
alguma de metal ou ferro; nem lho vimos. Porém a terra em si é 
de muito bons ares, assim frios e temperados como os de Entre 
Douro e Minho, porque neste tempo de agora os achávamos 
como os de lá. (CAMINHA, 2019, p. 09).

Apesar de a Carta de Pero Vaz de Caminha mostrar as qualidades 
da terra e do povo, é a partir dos autores subsequentes que o Brasil 
passa a ter ares de terra prometida e de bem-venturança, principalmente 
no que tange às riquezas a serem extraídas, como no caso dos metais 
preciosos que fizeram com que muitos portugueses viessem se instalar 
em nosso país, ficando, em muitos casos, para construir vida.

De cristal sabemos em certo haver uma serra na capitania do 
Espírito Santo em que estão metidas muitas esmeraldas, de que 
Marcos de Azevedo levou as mostras a el-rei, e feito exame por 
seu mandado, disseram os lapidários, que aquelas eram da 
superfície, e estavam tostadas do sol, mas que se cavassem 
ao fundo as achariam claras e finíssimas, pelo que el-rei lhe fez 
mercê do hábito de Cristo, e de dois mil cruzados, para que 
tornasse a elas, os quais se não deram; e o homem era velho e 
morreu sem haver mais até agora quem lá tornasse. Também há 
minas de cobre, ferro e salitre, mas se pouco trabalham pelas 
de ouro e pedras preciosas, muito menos fazem por estoutras. 
(FREI VICENTE DO SALVADOR, 1982, p. 06).

Durante o século XVIII, a visão propagada acerca do Brasil nos 
poemas árcades de Santa Rita Durão e Basílio da Gama mostram 
ainda mais a ideia de um país cheio de riquezas, sobretudo as riquezas 
naturais, mas, em alguns casos, com pessoas de caráter duvidoso, o 
que já começa a apontar para costumes não tão bem quistos. 
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É interessante notar que, ainda no século XVIII, durante a 
produção dos autores românticos, as características da terra e do povo 
continuam sendo ressaltados de forma bastante idealizada, como se 
não houvesse pontos negativos no país.

Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta 
a jandaia nas frondes da carnaúba; Verdes mares que 
brilhais como líquida esmeralda aos raios do Sol nascente, 
perlongando as alvas praias ensombradas de coqueiros. 
Serenai verdes mares, e alisai docemente a vaga impetuosa, 
para que o barco aventureiro manso resvale à flor das águas. 
(ALENCAR, 2012, p. 03).

Os séculos XVIII e XIX foram palco de produções literárias 
diversas chegando a coexistir quatro escolas: o Romantismo, o 
Realismo, o Parnasianismo e o Simbolismo. Por conta desta variedade 
de estilos, tanto na prosa quanto na poesia, diversas características 
trouxeram, até o Realismo/Naturalismo, características do povo ainda 
em consonância com a chamada literatura ilustrada, pois mesmo a 
figura do índio na prosa indianista de José de Alencar, por exemplo, é 
mitificado e pouco abrasileirado. 

A visão do Brasil como a melhor terra predominou por longos 
séculos e, a fim de ilustrar tal questão, fazemos menção a um dos 
poemas mais conhecidos da literatura brasileira: “Canção de Exílio”, 
de Gonçalves Dias. 

Estando o poeta em Coimbra, o poema ressalta o patriotismo 
e o saudosismo do Brasil. Ressalte-se que Gonçalves Dias integra 
a primeira geração romântica no Brasil, marcada pelo nacionalismo 
exacerbado e, por isso, preocupa-se em cantar a terra natal de uma 
maneira ufanista e idealizada, voltando à ideia de “País Novo”, cultivada 
desde o século XVI.

Não permita Deus que eu morra, 
Sem que eu volte para lá; 
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Sem que disfrute os primores 
Que não encontro por cá; 
Sem qu’inda aviste as palmeiras, 
Onde canta o Sabiá. (DIAS, 1847[2015], p. 98).

Afirmamos acima que “Canção de Exílio” pode ser um dos 
derradeiros textos no qual a visão da terra e, de modo geral, da imagem 
do nativo – o índio – revelam características físicas que não condizem 
com a realidade do povo brasileiro. Isso fazia parte do programa da 
literatura romântica, que foi sendo modificado com o amadurecimento 
intelectual dos nossos poetas e literatos, que passaram a enxergar de 
outro modo a configuração social do país.

Tal amadurecimento culminou no Realismo, iniciado na segunda 
metade do século XIX com Raul Pompeia e a figura proeminente de 
Machado de Assis, que abriram caminho para a estética seguinte, 
e esta, sim, mais engajada com os problemas sociais propriamente 
ditos. Trata-se do Naturalismo no qual figuram os nomes de Aluísio de 
Azevedo, Adolfo Caminha, Júlio Ribeiro, entre outros.

O romance O Cortiço, de Aluísio de Azevedo, inova trazendo 
a ideia do local físico como parte do romance e, de certa forma, 
determinante do comportamento natural de seus personagens que 
têm suas ações condicionadas a partir do meio natural e social no 
qual estão imersos (determinismo), sendo possível ter a ideia da 
sujeira e da desorganização social como pano de fundo para o 
enredo, o que concretiza a ida na contramão da imagem até então 
propagada do Brasil.

Além de Aluísio Azevedo, Adolfo Caminha, no romance O 
Bom-Crioulo, baseia todo o enredo na crítica social aos ex-escravos, 
mostrando o negro agora como personagem principal da obra. Além 
disso, traz à tona o tema da homossexualidade, fazendo com que 
seu personagem seja elemento de dupla exclusão social. Para Adolfo 
Caminha as características do povo serviu como primeiro plano para o 
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enredo e, assim, os brasileiros antes europeizados, começam a perder 
espaço para personagens mais brasileiras.

O movimento modernista, por sua vez, inicialmente influenciado 
pelas chamadas vanguardas europeias, fez com que os autores 
buscassem mostrar a realidade brasileira incorporando à literatura o 
folclore nacional, as variedades linguísticas faladas no país bem como 
as diversas realidades culturais. Esta diversidade de olhares lançados 
sobre o país fez com que diversas linhas fossem desenvolvidas durante 
o Modernismo no Brasil.

Comumente, o movimento modernista é dividido em três 
fases, mas, se bem analisarmos, podemos encontrar quatro fases:  a 
primeira é aquela ligada ao movimento “Pau Brasil”, criado por Oswald 
de Andrade, cujo principal ideal é a redescoberta da cultura primitiva 
dos brasileiros; a segunda fase está ligada ao movimento “Verde e 
Amarelo” cujo intuito é fazer uma arte livre das influências europeias; 
a terceira está ligada à corrente Regionalista, com vistas à valorização 
da cultura regional, sobretudo a nordestina; a última fase liga-se a uma 
corrente espiritualista que, diferentemente dos demais movimentos, 
busca compreender o interior do ser humano e sua necessidade de 
estar bem com o seu passado e seus anseios do futuro, como afirmam 
Cândido (2000) e Bosi (2006).

Dessas quatro fases que enumeramos acima, interessa para o 
escopo de nossa pesquisa a terceira, ligada à corrente regionalista, 
chamada de Regionalismo, Neorregionalismo, ou ainda Geração de 
30, possuindo como representantes principais Rachel de Queiroz, 
José Lins do Rego e Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, entre outros. 
Tais autores, ao darem destaque para personagens que representam 
tipicamente o sertanejo e retratando momentos climáticos que 
assolam as regiões, como é o caso da seca, passam a retratar uma 
realidade geofísica e sociocultural até então ignorada pelos autores 
da literatura dita ilustrada.
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Segundo Cândido (1987), é a partir do momento em que 
o mundo, pelo viés econômico, passa a ser dividido em países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos que os autores passam a 
reconhecer a posição do Brasil no último grupo, e escrevem no intuito 
de revelar as situações e incentivar a busca por melhorias.

A chamada literatura social fez com que os autores enfatizassem 
situações sociais específicas. A seca, por exemplo, é o tema mais 
recorrente de toda a literatura neorregionalista e é retratada, debatida 
e denunciada por autores em romances como O Quinze, de Rachel de 
Queiroz, e Vidas Secas, de Gracialiano Ramos, chegando a ser pano 
de fundo para as obras da corrente espiritualista, como em Grande 
Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, e em Morte e Vida Severina, de 
João Cabral de Melo Neto.

Encostado a uma jurema seca, defronte ao juazeiro que a 
foice dos cabras ia pouco a pouco mutilando, Vicente dirigia a 
distribuição de rama verde ao gado.

Reses magras, com grandes ossos agudos furando o couro 
das ancas, devoravam confiadamente os rebentões que a ponta 
dos terçados espalhava pelo chão.

Era raro e alarmante, em março, ainda se tratar de gado. Vicente 
pensava sombriamente no que seria de tanta rês, se de fato não 
viesse o inverno. A rama já não dava nem para um mês.

Imaginara retirar uma porção de gado para a serra. Mas, sabia 
lá? Na serra, também, o recurso falta... Também o pasto seca... 
Também a água dos riachos afina, afina, até se transformar 
num fio gotejante e transparente. Além disso, a viagem sem 
pasto, sem bebida certa, havia de ser um horror, morreria tudo. 
(QUEIROZ, 2014, p. 14-15).

Conforme podemos notar no trecho da obra de Rachel de 
Queiroz, a figura do sertanejo com receio da seca que assolava a 
região era algo real, e a necessidade de, em casos extremos, vir a ser 
um retirante, um migrante dentro de sua própria terra, mostra um país 
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que não assiste a seus cidadãos e que, em diversos casos, sequer os 
reconhece como tal, chegando, como mostrado no livro, a morrerem 
de sede e de fome em sua peregrinação rumo a outro local para 
garantirem o básico para a sobrevivência: água e comida.

Pelo espírito atribulado do sertanejo passou a idéia de 
abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus, 
nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja, irresoluto, examinou 
os arredores. Sinha Vitória estirou o beiço indicando vagamente 
numa direção e afirmou com alguns sons guturais que estavam 
perto. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão, 
acocorou-se, pegou no pulso do menino, que se encolhia, os 
joelhos encostados ao estômago, frio como um defunto. Aí a 
cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar 
o anjinho aos bichos do mato. Entregou a espingarda a Sinha 
Vitória, pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os bracinhos 
que lhe caíam sobre o peito, moles, finos como cambitos. 
Sinha Vitória aprovou esse arranjo, lançou de novo a interjeição 
gutural, designou os juazeiros invisíveis.

E a viagem prosseguiu, mais lenta, mais arrastada, num silêncio 
grande. (RAMOS, 2007, p. 10-11).

É possível notar que Graciliano Ramos denunciou nesse 
excerto uma prática corriqueira no sertão do Brasil: a doação de 
filhos dos mais pobres para famílias mais abastadas. Esta prática, 
também denunciada por Rachel de Queiroz, é mostrada nas obras 
como a única solução para que não morram todos de fome e de 
sede durante a viagem a pé até o local planejado, o que era bastante 
comum neste cenário.

Jorge Amado também é um representante do Regionalismo. 
Em sua obra, podemos verificar que ele vai na esteira da denúncia 
social, revelando como vivia o povo da Bahia no início do século XX.

Visto da rua o prédio não parecia tão grande. Ninguém daria 
nada por ele. eÉ verdade que se viam as filas de janelas até 
o quarto andar. Talvez fosse a tinta desbotada que tirasse a 
impressão de enormidade. Parecia um velho sobrado como os 
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outros, apertado na ladeira do Pelourinho, colonial, ostentando 
azulejos raros. Porém era imenso. Quatro andares, um sótão, 
um cortiço nos fundos, a venda do Fernandes na frente, e atrás 
do cortiço uma padaria árabe clandestina, cento e dezesseis 
quartos, mais de seiscentas pessoas. Um mundo. Um mundo 
fétido, sem higiene e sem moral, com ratos, palavrões e gente. 
Operários, soldados, árabes de fala arrevesada, mascates, 
ladrões, prostitutas, costureiras, carregadores, gente de todas 
as cores, de todos os lugares, com todos os trajes, enchiam o 
sobrado. Bebiam cachaça na venda do Fernandes e cuspiam 
na escada, onde, por vezes, mijavam. Os únicos inquilinos 
gratuitos eram os ratos. Uma preta velha vendia acarajé e 
munguzá na porta. (AMADO, 1981, p. 10-11).

No excerto do romance Suor (1934), Jorge Amado retrata o 
prédio no qual diversas pessoas dividiam o espaço sujo com ratos e 
podemos notar que pessoas de diversos grupos sociais são retratados. 
Esses grupos “operários, soldados, árabes, mascates, ladrões, 
prostitutas, costureiras, carregadores, gente de todas as cores, de 
todos os lugares, com todos os trajes” ajudaram a formar a identidade 
da Bahia e, por isso, não são mais excluídos das obras que denunciam 
a realidade local.

Como afirma Bosi (2006), pode-se dizer que Jorge Amado, 
em toda sua obra, tratou de questões sociais, dando destaque ao 
proletariado e às pessoas socialmente excluídas.

Sob a lua, num velho trapiche abandonado onde eles se 
abrigam, as crianças dormem. Antigamente aqui era o mar. Nas 
grandes e negras pedras dos alicerces do trapiche as ondas ora 
se rebentavam fragorosas, ora vinham se bater mansamente. A 
água passava por baixo da ponte sob a qual muitas crianças 
repousam agora, iluminadas por uma réstia amarela de lua. 
Desta ponte saíram inúmeros veleiros carregados, alguns eram 
enormes e pintados de estranhas cores, para a aventura das 
travessias marítimas. Aqui vinham encher os porões e atracavam 
nesta ponte de tábuas, hoje comidas. Antigamente diante do 
trapiche se estendia o mistério do mar-oceano, as noites diante 
dele eram de um verde escuro, quase negras, daquela cor 
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misteriosa que é a cor do mar à noite. Hoje a noite é alva em 
frente ao trapiche. É que na sua frente se estende agora o areal 
do cais do porto. (…) (AMADO, 1937 [2009], p. 25).

Como podemos ver no excerto acima da obra Capitães da 
Areia (1937), Jorge Amado trata sobre meninos de rua, ou que 
optavam por viver na rua mesmo tendo famílias e que, por serem, 
em alguns casos espancados, agruparam-se no grupo que nomeia 
a obra, a fim de mostrar a realidade de crianças que, por viverem à 
margem da sociedade e sem políticas públicas que os assistissem, 
tiveram de se portar e viver como homens mesmo tendo idade 
de crianças ou de pré-adolescentes, denunciando, assim, outra 
realidade do antes “País Novo”.

Outras obras de Jorge Amado ainda destacam a figura da 
mulher no século XX e o machismo que predominava na sociedade. 
Nessas obras, o autor baiano levou em consideração os ditames 
sociais de como a mulher deveria se comportar, contrastando-as com 
as expectativas quebradas pelas protagonistas de Gabriela, Cravo e 
Canela (1958), Dona Flor e Seus Dois Maridos (1966), Teresa Batista 
Cansada de Guerra (1972) e Tieta do Agreste (1977). Tais obras mostram 
mulheres que, em busca de sua liberdade física e mental, quebravam 
paradigmas da época, concretizando assim, o objetivo de denúncia e 
reforma social almejado pelos autores da corrente regionalista.

É interessante notar que, se a literatura brasileira fosse agrupada 
não em escolas literárias que se complementam cronologicamente, 
mas tematicamente, haveriam, na prosa, dois momentos muitos claros, 
o momento da literatura ilustrada e o momento da literatura social que 
servem, de antemão, para ajudar-nos não somente a reconhecer a 
visão propagada de um país antes promissor, mas também um país 
cheio de mazelas geofísicas e sociais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste trabalho concluímos que passar a vivenciar a 
literatura a partir da repartição entre literatura ilustrada e literatura social, 
como vista na ótica de Cândido (2000) seria uma forma de aproximar 
a visão de autores de diversas escolas literárias em prol da divulgação 
de um Brasil ora perfeito ora com mazelas sociais e, assim, fazer com 
que as obras tomem sentido de acordo com a visão do povo e da terra 
e não somente de forma e conteúdo.

É preciso dar sentido ao que é lido e, para que a literatura passe 
a ser vista como meio de conhecimento sociocultural, principalmente 
para pessoas em idade regular para frequentar a escola, (re)construir 
a visão de dadas épocas sobre como é o Brasil e seu povo é bastante 
necessário. A nosso ver, isso fará com que o interesse dos alunos 
do ensino regular seja despertado, bem como sua visão crítica, que 
é necessária para o exercício pleno da cidadania, de modo que se 
tornem úteis para seu país, sua casa e para os grupos sociais de 
que participam. Acreditamos que a Literatura, como uma forma de 
arte engajada pode contribuir sobremaneira para essa mudança de 
consciência social dos indivíduos.
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Resumo:
Este capítulo apresentará as figurações do feminino na literatura portuguesa 
através de um estudo comparativo entre o livro Cartas Portuguesas (1669) 
– atribuído à Freira Mariana Alcoforado – e a poesia de Florbela Espanca. O 
objetivo é demonstrar as transformações no ambiente literário operadas pela 
voz de Mariana Alcoforado, e seus desdobramentos na modernidade a partir 
da leitura da poesia florbeliana. Em vista disso, serão abordados tópicos que 
articulam o papel do gênero no processo de leitura, a análise de elementos 
textuais das cartas de Mariana e o papel do leitor, o conceito de figura e as 
figurações femininas na literatura.

Palavras-chave: 
Literatura Portuguesa; feminino; Cartas Portuguesas; Mariana Alcoforado; 
Florbela Espanca.



292

a literatura na teoria e na prática 

s u m á r i o

INTRODUÇÃO 

A partir de um estudo comparativo entre os livros Cartas 
Portuguesas (1669), atribuído à freira Mariana Alcoforado, e Livro de 
Sóror Saudade (1923), de Florbela Espanca, serão apresentadas as 
figurações do feminino em certa literatura portuguesa. Pretende-se 
demonstrar as transformações no ambiente literário operadas pela voz 
de Mariana Alcoforado e seus desdobramentos na modernidade, a 
partir da leitura dos poemas de Florbela Espanca. Com este propósito 
será realizado uma abordagem da figura feminina Mariana Alcoforado 
com a perspectiva de fatores sociais, históricos e psicológicos que 
oferecem destaque tanto para a obra como para a figura em si, a 
partir de Anna Klobucka (2009), Asdrúbal Antonio Aguiar (1944), Leo 
Sptizer (1953), Manuel Ribeiro (1940) e Maria Isabel Barreno (1985). 
Enquanto os estudos feministas possuem como base bibliográfica 
Elaine Showalter (1981) e Simone de Beauvoir (1970), pretende-se 
a partir dessa fundamentação identificar os traços da mitificação da 
personalidade literária Florbela Espanca a partir da sua produção 
escrita, em uma comparação com as cartas de amor da freira Mariana 
Alcoforado. Sendo assim, será possível apresentar os resultados do 
processo das transformações literárias da figura feminina de Mariana 
Alcoforado contextualizados no cenário de amor infeliz e que permitiram 
a ascensão da voz feminina na literatura concomitantemente na 
busca de um conceito de identidade feminina em uma perspectiva 
comparativa com a obra Livro de Sóror Saudade, de Florbela Espanca.

A RELEVÂNCIA DO GÊNERO NA LEITURA

A questão do gênero na literatura, considerando o ato de 
leitura, apresenta duas vertentes: uma em que o gênero está como 
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um pressuposto e outra em que ele é consequência da recepção 
do leitor. Sendo assim, quando o gênero se apresenta em um 
texto para categorizá-lo, ele está em seu sentido estilístico, e, 
portanto, está presente como um pressuposto, ou seja, algo que se 
compreende antecipadamente. Em contrapartida, o gênero pode ser 
uma consequência da recepção do leitor para uma obra quando for 
identificado e definido por este ao final do processo de leitura.

O gênero, como taxinomia, permite ao profissional classificar as 
obras, mas sua pertinência teórica não é essa: é a de funcionar 
como um esquema de recepção, uma competência do leitor, 
confirmada e/ou contestada por todo texto novo num processo 
dinâmico. (COMPAGNON, 1999, p. 157).

O gênero também nos alerta sobre a necessidade de estarmos 
atento a uma obra desde o momento em que se inicia o ato de leitura, 
pois compete ao leitor a capacidade de constatação do gênero em sua 
recepção como obra. Dessa maneira, o leitor de Cartas Portuguesas 
(1669), a partir da leitura e relação dos elementos presentes no 
texto poderia recepcionar a obra como ficcional ou um romance 
autobiográfico. Como o nosso objetivo é identificar as figurações 
realizadas por uma personalidade feminina será necessário observar 
esse livro a partir da recepção do leitor, porque foi com a recepção 
cativante da obra e admiração do público pela qualidade literária que 
a obra ganhou mais valor naquele período.

AS CARTAS DE AMOR E O LEITOR

A publicação de uma história de amor entre uma freira e um 
oficial francês no século XVII por meio do livro Cartas Portuguesas – 
tradução para o Francês (1669) repercutiu tanto para a família da freira 
Mariana Alcoforado como para a sua figura feminina na sociedade de 
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mulher apaixonada e depois abandonada. Considerando o mistério de 
autoria que sobressai a obra – entre outros motivos – em um clássico, 
pode-se considerar que a postura de Mariana é uma representação da 
força do sentimento e poder feminino enquanto limitada à vivência em 
um convento e impedida de conhecer o mundo e o verdadeiro amor. 
Dessa maneira, Mariana Alcoforado em suas cinco cartas de amor 
para o oficial francês simboliza uma figura feminina que está limitada 
da vida social e a única forma de emancipar sua voz e seu direito de 
amar é por meio da escrita em suas cartas.

As cartas de amor da freira expressam a necessidade de suprir a 
ausência de um alguém/algo, como sugere Tin (2005), no seu livro A arte 
de escrever cartas, no qual afirmam serem um instrumento para munir 
com a presença a ausência de alguém. Além disso, apresenta três 
tratados em períodos distintos com recomendações sobre a elaboração 
de uma carta. Devidamente impostas – ou apenas sugestivas –, essas 
recomendações acabam por enfatizar a flexibilidade que transita nas 
cartas, visto que lugares, valores e sentimentos intervêm em sua 
elaboração e na sua recepção também por parte do destinatário: “(...) 
a carta se adaptará aos momentos e às pessoas, tomando um tom 
diferente segundo o seu destinatário (...)” (TIN, 2005, p. 55).

No caso das cartas de Alcoforado, trata-se de um caso de solidão 
amorosa, em que a história se passa do meio do caso amoroso para o 
final. O destinatário não corresponde às expectativas de amor e relatos 
da freira, e, portanto, o que se torna combustível para a continuidade 
dessas cinco cartas de amor é o sentimento de saudade: 

E esta ausência, para a qual a minha dor, por mais que se 
esforce, não consegue encontrar um nome assaz funesto, há-
de então privar-me para sempre de fitar esses olhos onde eu via 
tanto amor, esses olhos que me faziam saborear emoções que 
me cumulavam de alegria, que eram o meu tudo, a tal ponto que 
deles só precisava para viver? (ALCOFORADO, 1997, p. 11).
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Sobre a figura do leitor das cartas, apresentaremos duas visões: 
a de Mallarmé e a de Leo Spitzer. O primeiro é citado por Compagnon 
(1999), segundo o teórico, Mallarmé reconhecia o livro e autor como 
objetos autônomos, portanto, não necessitava de um modelo de 
leitor que identificasse todas as suas impressões para que fosse 
possível alcançar o objetivo da obra. Para Mallarmé a leitura em si 
não necessitava de uma identificação própria entre leitor e obra, pois 
a sua expressividade estar em existir por si só. Essa independência 
mencionada por Mallarmé sugere ao leitor das cartas a possibilidade 
de admitir seus valores como ato de entrada na leitura da obra ou 
como um mundo possível onde uma freira viveria um caso de amor.  

Para o segundo, Leo Spitzer, em sua obra Les lettres portugaises 
(1953), as Cartas Portuguesas, de fato, se relacionam com os atos 
das tragédias clássicas francesas e se destacam pela originalidade 
devido a sua visibilidade da obra num aspecto de concordância entre 
os gêneros prosa e romance, ou seja, com o equilíbrio entre esses 
gêneros. A autoria das cartas é um elemento que influencia diretamente 
nesse equilíbrio. Essa relação é investigada por Spitzer não só pelos 
traços estilísticos recorrentes como também pela filologia do autor, 
passando – em alguns casos – a olhar também para inferências de 
características psicológicas escritas pela autora.  

Portanto, a expectativa de leitor para Cartas Portuguesas pode 
ser retomada de acordo com Spitzer (1953) como uma câmara de 
ecos, em que as cinco cartas dialogam entre si. Trata-se de uma leitura 
baseada nos cinco atos de uma tragédia clássica francesa. O leitor 
ideal das cartas poderia extrair essa possibilidade de leitura e atingir a 
conclusão defendida por Spitzer, no entanto, como próprio Mallarmé 
defendia, o leitor também possui o livre arbítrio de alinhar o que contém 
na leitura às suas impressões de vida, sem perder a autonomia da 
obra, porque essa existe independente dessa idealização, e continuará 
com a relação entre os cinco atos de uma tragédia clássica francesa 
independente desse tipo de leitura.
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O ROMANCE EPISTOLAR DE ALCOFORADO

Em meados do começo século XVII o romance era produzido 
como uma obra ficcional, porém, posteriormente há a intenção de 
contrariar esse ficcional e apresentar o real da vida. A oposição imposta 
entre ser um documento autêntico relatando a história de amor ou ser 
uma criação literária que retoma a temática do amor se deve ao fato da 
dúvida de autoria da obra Cartas Portuguesas (1669). 

No período Barroco era comum o anonimato com relação à 
autoria. As sátiras e críticas faziam parte do conjunto literário da época, 
sem um efetivo apontamento sobre quem era o autor.  

Inicialmente a publicação do livro Cartas Portuguesas (1669), 
quando publicado por Claude Barbin em 1669, não possuia um(a) 
autor(a). Apenas em 1810, com Jean François Boissonade há a 
identificação de um nome para a freira em questão. Boissonade afirma 
que em sua edição há uma nota em que atribui as cartas à Mariana 
Alcafarada30. É em 1824, com José Maria Souza Botelho, que Mariana 
Alcafarada passa a ser chamada de Mariana Alcoforado, personalidade 
que de fato existiu em um convento em Beja. O reconhecimento de um 
nome para a autoria guia estudos como o de Aguiar (1944) que realiza 
uma abordagem biográfica inicialmente para em seguida apontar 
fatores psicológicos na autora: “Nasceu Marianna Alcoforado, já o 
dissemos, em 1640, no primeiro trimestre, na cidade de Beja, sendo 
levada á pia do baptismo da egreja de Santa Maria da Feira no dia 22 
de Abril de 1640 (...)” (AGUIAR, 1944, p. 18), filha de filha de Francisco 
da Costa Alcoforado e D. Leonor Mendes, foi direcionada para o 
convento de Nossa Senhora da Conceição em Beja, e, posteriormente, 
entre 1664 e 1667 vive uma paixão amorosa com um oficial francês 

30. Inicialmente admite-se “Alcafarada”.
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que, ao partir, não a corresponde da mesma forma, abandonando-a 
no convento, fazendo-a sofrer de amor e solidão.

Sobre o conceito de autoria, Michel Foucault (2000) afirma: 

Um nome de autor não é simplesmente um elemento de um 
discurso (...); ele exerce relativamente aos discursos um certo 
papel: assegura uma função classificativa; um tal nome permite 
reagrupar um certo número de textos, delimitá-los, selecioná-
los, opô-los a outros textos. Sendo assim, o mesmo não se 
situa no estado civil do sujeito nem na ficção da obra, mas sim 
na ruptura que instaura entre um certo grupo de discursos. 
(FOUCAULT, 2000, p. 45-6).

A partir dessa concepção é possível afirmar que a autoria atua 
como uma forma de classificação – tal como o gênero – e que carrega 
na obra a perspectiva do autor. Compagnon (1999) remete a ideia de 
que mesmo o autor abstraindo-se em uma obra ainda irá conduzir o 
leitor por meio do “jogo” entre caçador e detetive pressuposto por 
Barthes31. Sendo assim, ainda que a atribuição do livro à Mariana 
Alcoforado seja alvo de teses que dissertam sobre traços de um autor 
masculino ou traços de autoria feminina, esse tipo de consideração 
impõe também na produção escrita a divisão entre gênero feminino 
e masculino. Todavia, esse tipo de adesão de gênero não deve ser 
imposto por elementos estilísticos do texto, pois o que tem sexualidade 
ali é a autoria, e não o conteúdo textual.

Em O Falso Neutro (1985), Maria Isabel Barreno aborda a questão 
do homem como representação da figura feminina e masculina em 
livros de ensino secundário de História, o que sugere que, ainda que 

31. Na obra O demônio da teoria: literatura e senso comum, Compagnon (1999) 
retoma a concepção de Barthes na relação entre leitura e o leitor. Barthes propõe 
que por meio da decodificação de enigmas presentes em um texto o autor 
consegue conduzir o leitor no ato da leitura, seria como uma atividade entre “(...) 
um caçador ou um detetive, através de um trabalho com os índices.” (p. 146).
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haja uma tentativa de afirmar uma neutralidade no texto, não há, e o 
texto acaba aderindo à ideia de ser feminino ou masculino (sexualidade 
ao texto). Nota-se uma divisão que utiliza como ponto comum o homem 
que seria o abstrato/neutro, e a mulher o que faz ser diferente:

O homem representa a um tempo o positivo e o neutro, a ponto 
de dizermos “os homens” para designar os seres humanos, 
tendo-se assimilado ao sentido singular do vocábulo vir o sentido 
geral da palavra homo. A mulher aparece como o negativo, de 
modo que toda determinação lhe é imputada como limitação, 
sem reciprocidade. (BEAUVOIR, 1970, p.09).

A autoria de Cartas Portuguesas (1669) foi alvo de discussões 
e teses que procuravam estabelecer uma relação entre ser uma obra 
originalmente francesa fundamentada, de acordo com Rousseau como 
uma produção literária de algum homem francês abordando a temática 
do amor, em contrapartida há a defesa como uma obra portuguesa que 
foi traduzida para a língua francesa e reproduz o sentimento da nação 
portuguesa, sentimento que, aliás, foi tardio para ser reconhecido 
pelos lusitanos, considerando que apenas após a grande repercussão 
e aceite do gênero epistolar como parte de sua história passou a surgir 
um interesse em ser uma obra portuguesa. 

Em alguns comentários sobre a obra, observa-se que a 
questão da autoria foi questionada, envolvendo até a questão de 
gênero (feminino/masculino) chegando a colocar em dúvida se uma 
mulher seria capaz de produzir tais cartas. Tal pensamento repercutiu 
nas mãos de autores como Alexandre Herculano, Camilo Castelo 
Branco e Rousseau. 

Para além dessa discussão, as Cartas Portuguesas apresentam 
características do Trovadorismo – como as famosas cantigas de amor 
e cantigas de amigo –. A voz feminina de Mariana Alcoforado aderia a 
ideia das cantigas de amigo, em que a mulher apaixonada expressa 
seu sentimento ao seu amado, enfrentando a ausência do seu amante 
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e concomitantemente a alegria de (re)viver os momentos de presença 
com ele a partir das retomadas e lembranças descritas. 

Logo na primeira carta, a autora utiliza a interjeição “Ai” 
exprimindo forte emoção: 

Ai de mim! Os meus encontram-se privados da única luz 
que os animava e só lhes restam as lágrimas; não os 
tenho usado senão para chorar incessantemente desde 
que soube que estavas decidido a um afastamento que 
não posso suportar e me fará morrer em pouco tempo. 
(ALCOFORADO, 1997, p.11-12).

A interjeição admite uma noção de escrita fortemente carregada 
de comoção e insistência, e sua frequência de uso nas outras cartas 
do livro admitem ideia de uma lamentação amorosa (uma saudade): 
“Ai de mim! Como sou de lamentar, eu, que não posso partilhar 
contigo as minhas dores e que me encontro a sofrer sozinha tamanha 
desgraça!” (ALCOFORADO, 1997, p. 30). A insistência reflete também 
na densidade da voz feminina em encarar a situação: “Ai de mim! 
Por que não queres ficar comigo a vida inteira?” (ALCOFORADO, 
1997, p. 15). E, a não aceitação no abandono do amado: “Ai de mim! 
Por que usas de tamanho rigor para com um coração que é teu?” 
(ALCOFORADO, 1997, p. 42). 

Tal caracterização dialoga com as cantigas de amigo de Pero 
Meogo, onde a interjeição “Ay” começa a enunciar uma lamentação 
para a dúvida do que fazer com seu amigo que se foi, caso demore a 
voltar. Caracterizando ainda quase um ato “confessional” de contar a 
sua angústia para as cervas:

Ay cervas do monte, vim-nos preguntar,

foy-ss’o meu amigu’e se a lá tardar 

que farey, velidas?
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Ay cervas do monte, vin vol-o dizer: 

foy-ss’o meu amigu’e querria saber

que farey, velidas? (BRAGA, 1878, p. 149).

A PRESENÇA DA FIGURA (FEMININA) 

No livro de Compagnon O demônio da teoria: entre literatura 
e senso comum (1999) o título chama a atenção pelo uso do termo 
demônio. De acordo com Dicionário Básico de Filosofia (2001):

Demônio (lat. daemon, do gr. daimon: gênio bom ou mau). 1. 
Na filosofia grega, gênio (espírito) bom ou mau, inferior a um 
deus, mas superior ao homem: o demônio de Sócrates era 
um gênio que lhe inspirava e dava conselhos. 2. Na religião 
cristã, o demônio é um anjo mau (diferente dos anjos), também 
chamado de *diabo, Satã ou Satanás, princípio ativo de todo o 
mal. (JAPIASSÚ; MARCONDES, p. 50).

A partir do pensamento de Sócrates é possível dizer o demônio 
mencionado por Compagnon (1999) seria aquele que utiliza da teoria 
para manifestar os caminhos diversos do ato da leitura e as suas 
abordagens. Logo, o demônio seria a figura para a relação entre o 
texto versus autor versus leitor. 

Para fins teóricos, apresentarei a concepção de figura a partir 
do pensamento de Auerbach (1997). Segundo esse autor, o termo 
figura é apresentado como sendo algo polissêmico, e para isso, em 
seu livro Figura (1997) apresenta a perspectiva de acordo com três 
principais autores que influenciaram nessa concepção. O primeiro 
sendo Varrão, que de acordo com o autor “(...) é o menos original. 
Em seus escritos, figura significa às vezes “aparência externa” ou até 
mesmo “contorno”. (...)” (AUERBACH, 1997, p. 14). Essa noção criada 
por Varrão assemelha-se a ideia de passar o conteúdo material para 
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algo que se adere a uma silhueta. O uso de figura e forma, por Varrão, 
ocorria, portanto, de maneira alternada em um sentido único.

De acordo com Lucrécio, a figura estaria mais relacionada 
como uma forma acústica da palavra. Segundo Auerbach (1997), 
é com Lucrécio que temos essa aquisição de figura em um termo 
literário. Enquanto isso, em Ovídio é possível admitir figura como um 
procedimento poético, e entre essas concepções o uso de figura estaria 
relacionado com termos como re-presentação, transformação, e até 
mesmo uma transfiguração. Em vista disso, Auerbach (1997) remete 
a uma interpretação figurativa, ou seja, algo que consegue consolidar 
essa transposição do termo figura para uma nova apresentação.

A transposição mencionada pelo autor seria a figura sendo algo 
real, que passa a representar outra coisa (sofre uma transfiguração), 
mas que não deixa de ser real, ainda que tenha uma nova aparência 
como outro objeto.  

A partir do que Auerbach (1997) apresenta, é possível identificar 
em Cícero uma concepção de figura relacionada à linguagem 
culta, tanto é que o uso frequente de figura em suas obras ocorre 
principalmente em obras retóricas e filosóficas em uma conotação 
maior para forma.  

O dinamismo do termo figura está presente desde o repertório 
antigo, na linguagem dos Padres, assim como diria Barthes em uma 
noção poética e como operador gramatical. A mutabilidade do termo 
“figura” ocorre principalmente pelo movimentar no ato de leitura, 
que auxilia a entrada no texto como um resquício desse movimento 
antes de partir para sua compreensão. É possível concluir com 
Auerbach (1997) que “figura” é uma força, tanto visível e corporal, 
como fantasmática, que não se limita ao discurso, e nem a razão. 
Trata-se de um ato de entrada que lidera o movimento de ir e vir, 
notável em um texto, por exemplo.
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Portanto, a transformação feminina literária de Mariana 
Alcoforado almeja reproduzir principalmente o que ocorre a partir da 
transformação dessa personalidade feminina, em suas “figurações” na 
literatura, ou seja, as novas “figuras” que surgem decorrente de um 
“objeto real” (a Mariana Alcoforado) de forma atemporal na literatura. 
Não se trata de notar o que ela apenas transforma, mas sim no que ela 
“(trans)figura”, porque o que Mariana Alcoforado intervém na literatura 
provém de sua figura feminina como objeto real, que ao assumir essa 
nova figura – no caso, o surgimento de uma personalidade como  
Florbela Espanca – aparenta demonstrar uma realidade atemporal em 
desdobramentos na literatura.

As cartas de Alcoforado chegam a fazer parte de um ato de 
libertação disparado em palavras. A identificação com essa figura 
feminina nova que foi criada, diferente do que era visto nas mulheres 
portuguesas daquele período, transcendeu traços na literatura por 
longos períodos. Esses desdobramentos nos trazem até Florbela 
Espanca, que diferente de intervir apresentando apenas uma figura 
feminina, constrói diversos “eus” em seus poemas admitindo uma 
multiplicidade de personalidades que se articulam em uma dualidade 
de representar um ato confessional de suas experiências na vida, tal 
como possíveis identidades femininas comuns na sociedade. 

Após conceituar “figura” de acordo com Auerbach (1997), 
prosseguiremos com a discussão sobre as figurações de Alcoforado. 
A figura de Mariana Alcoforado de acordo com Ribeiro (1940) procura 
representar ao mundo o sentimento português: 

As <<Cartas>> persistem em ser nacionais. As 
<<Portuguesas>> continuam a afirmar Portugal em todo o 
mundo. A alma branda da raça mas de orgulho, indômito, o 
sentimento amorudo da gente lusa, perpassam nas cinco cartas 
de Mariana em palavras que se perderam, é certo, mas que 
conservam na voz alheia a inconfundível vibração nativa, o ardor 
do coração português que as abrasou. (RIBEIRO, 1940, p. 14).
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Essa representação a partir do que é esperado de Mariana 
Alcoforado demonstra a representatividade da mulher como escritora 
para uma nação. Vista como uma figura religiosa, ainda assim, 
consegue “viver” para escrever um sentimento real dos lusitanos: o 
toque na sensibilidade.  

A terceira carta de Alcoforado se constrói em uma sucessão de 
relatos que culminam no ápice do livro. Nos quatro últimos parágrafos, 
o termo inicial usado é “Adeus”, e compreendem as quatro tentativas 
de encerrar a carta e o sentimento ali vivido. Na primeira tentativa dirige 
o sentimento de culpa ao outro: “Adeus! Promete que me lamentarás 
com saudade se eu vier a morrer de dor! E que ao menos a violência 
da minha paixão te tire o gosto e te afaste de todas as coisas. (...)” 
(ALCOFORADO, 1997, p.34). Na segunda tentativa, o auge de passar a 
culpa ao seu amado se transforma em um sentimento de aborrecimento 
consigo mesma pelo agir: “Adeus, mais uma vez! Escrevo-te estas 
cartas longas demais; não tenho suficiente respeito por ti, e disso te 
peço perdão. (...)” (ALCOFORADO, 1997, p. 35). A tentativa seguinte 
demonstra uma inquietação e ao mesmo tempo agradecimento por 
ter vivido aquele romance, como se a despertasse para algo: “Adeus! 
Parece-me que falo demais no estado deplorável em que me encontro. 
No entanto, do fundo do coração te agradeço o desespero que me 
causas, e detesto a tranqüilidade em que vivi antes de te conhecer.” 
(ALCOFORODO, 1997, p. 35), e no último adeus, ela finaliza admitindo 
o tanto que sente pelo outro, mas que não há condições de continuar: 
“Adeus! A minha paixão aumenta a cada momento! Ah!, quantas coisas 
tinha ainda para te dizer!...” (ALCOFORADO, 1997, p. 35). A autora 
realiza um jogo de “elevar e decair” no texto o toque de sensibilidade 
latente no ser humano. 

Em suas figurações, Mariana Alcoforado chegou a ser abordada 
pelo viés psicológico, como uma “patologia sexual” de acordo com 
Aguiar (1944). Em vista disso, a figura criada nessa perspectiva é de 
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que alguns versos de Alcoforado remetem a uma enfermidade, por 
exemplo, na primeira carta em:

Como podem ter-se tornado tão cruéis as lembranças de 
momentos tão agradáveis? E será que, contra a sua natureza, 
não devam essas lembranças servir senão para tiranizar o meu 
coração? Ai de mim! A tua última carta deixou-o num lamentoso 
estado! Tão sensíveis foram as suas palpitações que até parecia 
fazer esforços por se separar de mim e ir ao teu encontro! Todas 
estas emoções tão violentas me acabrunharam a tal ponto que, 
por espaço de mais de três horas, fiquei desfalecida! Proibia a 
mim própria regressar a uma vida que devo perder por ti, já que 
para ti a não posso conservar. (ALCOFORADO, 1997, p.13).

Aguiar (1944) sugere que a autora estaria passando por uma 
crise nervosa, o que voltaria a ocorrer “Depois destes acidentes, sofri 
muitas e variadas indisposições.” (ALCOFORADO, 1997, p. 14). 

A construção dessa figura feminina de Alcoforado para Aguiar 
(1944) acompanha a ideia de que ela sofria de um masochismo 
psychico: “Marianna Alcoforado era uma masochista psychica (...)” 
(AGUIAR, 1944, p. 47). Aguiar (1944) afirma que por meio dos traços 
e as enfermidades descritas nas cartas de Mariana era um sinal de 
prazer e angústia ao mesmo tempo com o caso amoroso vivido: “São 
essas maguas, que lhe atribulam o pensamento, motivos sobejos do 
padeçer cruciante, mas, apezar d’isso, a desditosa freira sente-lhes 
tal encanto que as aprecia e as deseja avaramente. Incontestável 
masochismo moral.” (AGUIAR, 1944, p. 50), e, ainda que houvesse 
a possibilidade dela abandonar tal situação, optou em continuar, e é 
com essa decisão de continuar a amar/sofrer que se da o masochismo 
descrito pelo autor: “E’ o prazer da recordação do soffrimento, é a 
alliança entre o goso e a angustia.” (AGUIAR, 1944, p. 51)

Todavia, não é por “sofrer” de masochismo que Mariana 
Alcoforado admitiria certas atitudes, por exemplo. Aguiar exemplifica que 
a questão de quando um homem agride a mulher isso não gera o “prazer 
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na dor”, pois ele está invertendo valores e direitos, descaracterizando 
o masochismo psychico. No masochismo pressuposto por ele há um 
“sentimento” no cenário envolvido:

Costuma dizer-se que o masochismo na mulher é raro. Não 
é bem assim. Na mulher há frequentemente um pequeno 
masochismo de caracteristicas tão ligeiras que quasi se não 
chegar a notar. A sua propria e nata tendencia á sujeição 
constitue um reflexo masochista. (AGUIAR, 1944, p. 47).

Assim, contemplamos uma figura feminina construída na 
quebra de fatores sociais que envolvem sua posição como religiosa 
em um convento, e o que se espera de uma religiosa naquele 
período é apenas a sua devoção a um Deus – digno do único amor 
possível para se viver –, fato que é abatido por Alcoforado a partir 
do momento em que se permite amar outro alguém, no caso o 
Marquês de Chamilly. Ainda na construção dessa figura feminina 
há os fatores psicológicos citados por Aguiar (1944), na qual se 
utiliza da escrita como artefato de cura para essas “enfermidades”, 
e não deixa de transparecer o que passa de forma sutil. Logo, a 
escrita torna-se um ato de atividade libertadora para o sofrimento 
psicológico da religiosa enclausurada em um convento, e é uma 
atividade de empoderamento a partir do momento em que há uma 
limitação também envolvida por questões religiosas que chegaram 
a impedi-la de viver esse romance adequadamente. Em vista disso, 
tantos os fatores sociais, históricos e psicológicos se interligam na 
apresentação de uma nova mulher na literatura portuguesa.   

A ousadia de Mariana Alcoforado na continuação das cartas 
de amor, em sua posição de freira, reafirma ainda mais a autoria 
feminina e a força pela qual se lutava – desde aquela época – para 
a mulher se permitir também viver o amor, dar força à voz feminina 
que era silenciada e ocasionar um caminho novo com perspectiva 
sociocultural e literária baseada nessa quebra de padrões anteriores 
por meio do conhecimento. 
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De acordo com Saraiva e Lopes (1996), na reta final do 
período Barroco ocorre uma articulação por parte das religiosas – 
freiras – com relação ao enclausuramento social e do amor feminino 
que lhes foi censurado: 

É de notar que a marcha para a emancipação intelectual e social 
das mulheres conheceu na fase final do Barroco um dos seus 
momentos mais dramáticos, (...) travou-se uma luta difícil entre 
as freiras que procuravam por todas as formas iludir a clausura, 
ao menos pelo namoro versejante e confeiteiro, e as autoridades 
morigeradoras. O símbolo desse drama do amor feminino 
enclausurado, (...) encontra-se nas célebres, publicadas em 
francês e em França, e atribuídas à paixão infeliz de Sóror 
Mariana Alcoforado por um oficial do exército de Schönberg! 
(SARAIVA e LOPES, 1996, p.478).

Assim como feito por Spitzer em seus estudos, nota-se que as 
cartas de amor são a chave para a liberdade do que está “trancado” 
no convento, bem como a forma de expressão de Alcoforado. 
O cessar das correspondências sinalizam o ato de “trancar” – 
silenciar – novamente a religiosa: “Sou uma louca em voltar a dizer 
as mesmas coisas tantas vezes! É preciso que o deixe e que não 
volte a pensar em si. Julgo mesmo que não voltarei a escrever-lhe.” 
(ALCOFORADO, 1997, p. 67-68). 

Com relação a essa quebra de padrões, e evolução literária, 
adere-se aqui ao conceito de ginocrítica proposto por Showalter (1981) 
que incorpora os estudos literários de acordo com mulheres que visam 
a progressão nas bases teóricas acadêmicas, a exemplo de Florbela 
Espanca, que, de acordo com Klobucka (2009), remete à concepção 
de mitificação da personalidade literária, na qual sua vida e obra se 
cruzam em um só conjunto, quase que inseparável: 

(...) durante décadas Florbela praticamente deixou de existir 
enquanto autora (isto é, o referente empírico da assinatura 
como um marco delimitador de um determinado conjunto de 
textos), para passar a ser encarada quase exclusivamente 
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como personagem, sendo ainda necessário sublinhar que no 
conjunto dos traços semânticos reunidos na figura de “Florbela” 
com relativamente pouca frequência se encontrava frisada sua 
identidade de escritora. (KLOBUCKA, 2009, p. 81).

Como que em uma projeção atemporal a partir de Mariana 
Alcoforado e Florbela Espanca carregam na sua escrita um forte 
sentimento de amor e tristeza ao mesmo tempo, contraditoriamente, o 
que lhe fornece alegria que é o sentimento de amor, também a reprime 
em versos dolorosos. As figuras criadas por ambas se apresentam 
na produção de escrita, a de Alcoforado no caso de amor solitário, 
já de Espanca em uma multiplicidade de femininos que chegam a 
se assimilar às suas experiências, e em outros casos à retratar uma 
realidade possível de qualquer mulher.

Enquanto Mariana Alcoforado se situa como a religiosa que 
viveu e escreveu as cartas de amor numa produção epistolar, Florbela 
Espanca percorre com o leitor quase que uma estratégia do jogo 
ficcional, pois dá a possibilidade de o leitor admitir em um mundo 
possível que na verdade, a autora e personagem são uma pessoa só.

A personalidade feminina de Mariana Alcoforado complementou 
na literatura portuguesa a aceitação do gênero epistolar como 
possibilidade de incentivo do valor patriota da sociedade portuguesa 
que recebeu diversas abordagens sobre esse tema a partir das 
cartas de amor de Alcoforado, como também para figurar o amor 
feminino que sempre foi silenciado. Recorrendo a Florbela Espanca, 
vemos que seus traços característicos elevam a produção literária 
portuguesa e geram a expectativa de uma figura feminina que no 
momento não se silencia, pelo contrário, se expõe e impõe em uma 
escrita quase que única entre personagem e autor. Florbela constrói 
em seus versos diversos “eus” que retratam diversas mulheres que 
existem, mas que são silenciadas. 



308

a literatura na teoria e na prática 

s u m á r i o

O surgimento de Florbela Espanca no começo do século 
XX ocorre em um momento de educação feminina. A proposta na 
sociedade portuguesa era a educação feminina no sentido de gerar 
um padrão de mulheres recatadas, como que as mulheres de amores 
divinos, sem demasia na expressão dos seus sentimentos, porque 
ao homem cabia sentir e escrever, à mulher servia como coadjuvante 
na história. É nesse contexto de surgimento de Florbela Espanca se 
apresenta falando de amor e erotismo, construindo em seus versos 
diversos “eus” femininos.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Enquanto Mariana Alcoforado retrata um dos primeiros passos 
da autoria feminina em Portugal, e constrói uma figura feminina movida 
pela relação entre amor e ausência, Florbela Espanca amplia essa 
figura para mais de uma personalidade feminina, constrói identidade de 
mãe, de irmã, e assim vai admitindo, em algumas situações, tanto uma 
identificação própria com base em suas experiências, assim como a 
projeção do que está a sua volta. A religiosa das cartas de amor, Mariana 
Alcoforado, vive o amor e o alimenta por meio da saudade, enquanto a 
Sóror habitada em Livro de Sóror Saudade (1923) se reafirma como um 
ímpeto motivacional para cada escrita de Florbela, porque assim como 
a freira de Beja, esta também passa por um momento silenciamento 
na sociedade, mas continua a utilizar tal força para apresentar distintas 
facetas dos “eus” femininos.

Assim como já afirmava Beauvoir (1970), dentre suas teorias, 
ser mulher é parte de um processo, ou seja, uma construção baseada 
no que se tem de valores na sociedade, e não pelo simples fato de 
nascer do sexo feminino. Logo, Florbela Espanca apresenta em suas 
obras uma relação com Mariana Alcoforado ao configurar construções 
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de “eus” femininos na literatura, em um contexto em que ambas eram 
silenciadas por valores impostos em uma sociedade. 

Por fim, consideramos que Alcoforado e Espanca, 
respectivamente cada um em seu tempo, cooperaram para parte de 
um processo de imposição e espaço da mulher na literatura: obras 
que são relidas e trazem novos olhares para a figura feminina como 
uma ferramenta para espaço na sociedade literária. Esperamos que 
ao fim desse capítulo, seja possível captar os elementos pertinentes ao 
desenvolvimento da figura feminina de Mariana Alcoforado na literatura 
e sua breve comparação com Florbela Espanca.
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Capítulo 17

A poesia marginal de Chacal: um 
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Resumo:
O resumo em questão tem como objetivo apresentar uma proposta de 
intervenção sobre a poesia marginal da década de 1970, com a análise de 
poemas de Chacal, no contexto escolar, propondo, para a sala de aula, uma 
leitura do cotidiano através da correspondência entre a forma e o conteúdo 
poéticos, presente na obra do autor, e o universo da poesia marginal. Atende, 
portanto, à proposta da coletânea de apontar conceitos e bibliografia básica 
sobre a Literatura a fim de atingir o público prestes a participar de seleções de 
pós-graduação e/ou prestar concursos nesta área.

Palavras-chave: 
Poesia marginal; Chacal; sala de aula.
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INTRODUÇÃO

“pego a palavra no ar 
         no pulo paro 

         vejo aparo burilo 
         no papel reparo 

         e sigo compondo o verso”

Chacal

É inegável que a escola enfrenta o desafio de formar bons 
leitores. Neste sentido, é de fundamental importância que a Literatura 
seja valorizada no ambiente escolar, como defende Perrone-Moisés 
(2016, p. 80), ao afirmar que “os textos literários podem incluir todos 
os outros tipos de textos que o aluno deve conhecer, para ser um 
cidadão apto a viver em sociedade”. Todavia, não é esse o valor que 
lhe é conferido nas salas de aula, sobretudo no ensino fundamental. 
A legitimidade dessa afirmação está assentada nas pesquisas que 
tratam do uso, ou melhor, do “não uso” do texto literário nas aulas de 
Língua Portuguesa (doravante LP). 

Embora muitas ideias tenham sido concebidas, repensadas e 
replanejadas na intenção de voltar-se para a Literatura na escola, a partir 
de uma proposta inovadora que nasce com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (1998), ensinar Literatura no ensino fundamental ainda não 
é uma tarefa de fácil aplicação, entendimento este em consonância 
com a opinião de professores de LP, que sinalizam para a existência 
de obstáculos no percurso feito entre a Literatura e o aluno, dentre 
eles o afastamento que se criou em relação ao hábito da leitura e o 
distanciamento entre o texto literário e suas experiências de vida. 

Não se pode deixar de verificar que a escola pública, nos 
últimos anos, não tem privilegiado o ensino de Literatura, deixando 
a cargo dos profissionais de LP a árdua missão, quiçá utópica, de 
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transformar alunos não-leitores em alunos proficientes em leitura. 
Desta forma, o professor de LP que ensina Literatura por uma 
questão de amor, princípios e, além de tudo, por responsabilidade 
profissional, tem que encontrar mecanismos para produzir no aluno 
interesses que este mesmo desconhece, embora saiba que “as 
leituras na juventude podem ser pouco profícuas pela impaciência, 
distração, inexperiência das instruções para o uso, inexperiência da 
vida” (CALVINO, 1993, p. 10).

A falta de suporte literário na escola ou, ainda, a falta de 
importância dada ao texto literário no livro didático pode ser percebida 
e revela questões relacionadas à dificuldade em instigar o aluno à 
leitura. Para Cosson (2017), a organização do livro didático está de 
acordo com teorias que tendem a considerar que o texto literário 
não apresenta a regularidade necessária para servir de modelo ou 
exemplo para o ensino da escrita devido ao seu caráter artístico, 
por isso são substituídos por outros que se propõem a esse fim. 
Esse pensamento coaduna ao de Perrone-Moisés (2016, p. 71), 
quando a autora afirma que os “estudos literários se adequaram ao 
espírito pragmático da sociedade”. Sob essa lógica, o texto literário 
perde seu espaço no curso básico para textos midiáticos, por serem 
estes mais adequados à vida real do aluno, e cujo domínio é mais 
necessário ao mercado de trabalho.

Não obstante a isso, está o repertório literário insuficiente 
dos professores de Língua Portuguesa. Para Cosson (2012, p. 29), 
“lemos da maneira como nos foi ensinado, a nossa capacidade 
de leitura depende, em grande parte, do modo de ensinar”. Está 
implícita nesse pensamento a ideia de que a prática do professor é 
o reflexo de sua trajetória educacional, seja como leitor, seja como 
profissional do ensino de língua. O professor não leitor fatalmente 
encontrará dificuldades para atribuir à Literatura um lugar de 
destaque em sua prática pedagógica. 
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O maior problema que acontece ao ensinar Literatura nas 
escolas públicas talvez seja a questão política, isto é, a falta de 
interesse (mais uma delas) por parte do poder público, seja ele 
Municipal, Estadual ou Federal, em reorganizar o currículo de LP 
em torno de um projeto que vislumbre ensinar Literatura de forma 
permanente, sem relegá-la a leituras trazidas pelo livro didático ou 
combiná-la a momentos que não permitam extrair as experiências 
trazidas por ela, pois a Literatura “lida com a condição humana, com 
a natureza do homem, sua mortalidade e o mistério de sua existência, 
expondo as relações entre homens em sociedade, bem como a 
sensação de acolhimento ou estranhamento do homem em relação 
ao mundo” (ARAÚJO; GOMES; GERGÓRIO, 2014, p. 61). Desta 
forma, é de suma importância buscar saídas para que se possa 
encontrar a Literatura no cotidiano da sala de aula e na vida do aluno. 

É proposta dos PCNs (1998), destinar à Literatura um olhar 
experienciador, que fuja de definições equivocadas que afirmem o que 
ela não é, ou seja, uma cópia da realidade ou uma mescla de fantasia 
e distanciamento do mundo e daquilo que pertence aos homens. 
Segundo os PCNs (1998, p.37):

[...] o plano da realidade pode ser apropriado e transgredido 
pelo plano do imaginário como uma instância concretamente 
formulada pela mediação dos signos verbais (ou mesmo 
não-verbais conforme algumas manifestações da poesia 
contemporânea). Pensar sobre a literatura a partir dessa 
autonomia relativa ante o real implica dizer que se está 
diante de um inusitado tipo de diálogo regido por jogos de 
aproximações e afastamentos, em que as invenções de 
linguagem, a expressão das subjetividades, o trânsito das 
sensações, os mecanismos ficcionais podem estar misturados 
a procedimentos racionalizantes, referências indiciais, citações 
do cotidiano do mundo dos homens. 

A Literatura se revela ao leitor, cercando-o de maneira a fazê-lo 
perceber a realidade de uma forma diferente da normalidade, livre das 
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preconcepções que o conduzem a olhar o seu entorno sem sentir suas 
próprias vivências. Embora haja mundos a serem explorados através 
das leituras literárias nas escolas, onde deveria ser o lugar de maior 
propagação da Literatura, infelizmente, percebe-se, entre os alunos, 
um desconhecimento quase totalitário do universo literário. De acordo 
com Compagnon (2009, p. 21):

[...] o espaço da literatura tornou-se mais escasso em nossa 
sociedade há uma geração: na escola, onde os textos didáticos 
a corroem, ou já a devoraram; na imprensa, que atravessa 
também ela uma crise, funesta talvez, e onde as páginas 
literárias se estiolam; nos lazeres, onde a aceleração digital 
fragmenta o tempo disponível para os livros.

Nessa perspectiva, há que se considerar a forma de diversão 
que atualmente atrai os jovens. A tecnologia proporciona meios de 
acesso à comunicação e à informação sem que haja muito esforço 
para isso. As práticas de leitura se concentram, sobretudo, no uso 
das redes sociais, onde os diálogos se manifestam de forma rápida 
e sucinta. Acostumados a essa realidade, os alunos não se sentem 
atraídos por leituras mais complexas oferecidas pela escola, que 
exigem concentração e tempo para que sejam compreendidas. Ao 
defender a leitura dos clássicos na escola, Calvino (1993, p. 15) 
afirma que lê-los “parece estar em contradição com nosso ritmo de 
vida, que não conhece os tempos longos”. Tentando adaptar-se aos 
anseios da vida moderna, é comum os professores substituírem o 
texto literário por mídias mais atraentes aos jovens, é o caso das 
adaptações cinematográficas das obras clássicas que ganharam 
espaço nas aulas de Literatura.

É de se pressupor que Literatura e conhecimento andam 
próximos, não necessariamente um dependendo do outro, mas em 
constante interação. Nesse ínterim, o aluno do ensino fundamental da 
escola pública traz sua concepção de mundo para a escola, e quando 
se depara com as escolhas feitas pelo professor, para introduzir a 
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leitura em sala de aula, tende a rechaçá-las, muitas vezes pelo fato de 
aquele arcabouço literário não fazer parte de suas preferências. Assim, 
o choque entre as escolhas dos professores e as escolhas do aluno 
acaba por afugentá-lo, de tal modo que são necessárias estratégias que 
levem o leitor/aluno a reconhecer no texto literário alguma semelhança 
com aquilo que vivencia.

É necessário, portanto, que o professor consiga aproximar e 
envolver seu aluno em torno de suas aulas de Literatura, conhecer bem 
o texto ou os textos literários com os quais irá trabalhar, assim como o 
perfil da turma em que serão ministradas as leituras. Acredita-se que, 
a partir dessa triagem, a Literatura inicie uma trajetória que possa ir ao 
encontro de um maior número de leitores. 

Um movimento direcionado à aproximação dos estudantes 
com o texto literário pode ser feito com a escolha de temáticas 
contemporâneas, e por que não dizer atemporais, das obras 
literárias. Como exemplo, teríamos o papel da mulher na sociedade, 
em Dom Casmurro, de Machado de Assis, ou a desigualdade 
social em O Cortiço, de Aluísio de Azevedo, extraindo destas obras 
indícios de verossimilhança.

O fato é que aproximar a Literatura dos alunos significa transpor 
as barreiras da própria linguagem, formando-os, como já dizia 
Cândido (1972, p. 84), não de acordo com o que propõe a pedagogia 
oficial, mas agindo de acordo com “o impacto indiscriminado da 
própria vida”. De fato, a Literatura pode ajudar na formação do aluno, 
assim como na do homem, em geral, aproximando-o daquilo que 
sabe sobre si mesmo ou apresentando-lhe uma nova perspectiva do 
que acredita fazer parte de sua vida.

Infelizmente, nem sempre os melhores argumentos fazem com 
que o aluno do ensino fundamental se sinta impelido a aventurar-se 
na leitura do texto literário. Muitas vezes, a própria escola não reflete 
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a necessidade de acolher a Literatura, acreditando que quaisquer 
leituras são apropriadas à imersão do aluno no mundo dos textos. 
Atualmente, é comum pensar que as obras consideradas best-seller 
sejam as que mais aproximam os alunos do espaço da biblioteca. 
Ditas obras são as favoritas do público jovem, ou pela facilidade de 
entendimento que proporcionam no ato da leitura, ou porque foram 
sugestão de algum amigo.

Claro que toda leitura pode servir de trampolim para outras mais 
rebuscadas, já que “literatura não nasce no vazio, mas no centro de 
um conjunto de discursos vivos, compartilhando com eles numerosas 
características; não é por acaso que, ao longo da história, suas 
fronteiras foram inconstantes” (TODOROV, 2009, p.22).

Todavia, o que acontece é a interrupção desse processo que, 
muitas vezes, ocorre pela falta de estímulo ao se deparar com um 
vocabulário que não está familiarizado ou, até mesmo, pelo fato de 
nunca, afora a escola, o aluno ter entrado em contato com escritores 
brasileiros ou estrangeiros, com clássicos da Literatura, seja no 
seio familiar ou por intermédio de algum professor. Para Cosson 
(2017), esse é um fator que pode gerar o desinteresse do aluno 
com relação ao texto literário. A recusa por obras clássicas pode 
estar relacionada à dificuldade para compreender vocabulários 
complexos e temas distantes de seus interesses imediatos. Por essa 
razão, os alunos não conseguem se apropriar da leitura enquanto 
construção literária de sentido, por não perceber a relação com a 
realidade em que se inserem.

Todo esse estranhamento à Literatura, por parte do aluno, só 
será superado se este se empoderar das leituras feitas. Quando ele 
entende as intenções do texto, o mundo à sua volta se transforma, 
e uma mudança em seu interior passa a existir, culturalizando suas 
práticas leitoras. Para que isso aconteça, é necessário que a Literatura 
possa cumprir seu papel humanizador também dentro da escola, 
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dando protagonismo ao professor de Literatura, assim como o suporte 
necessário para que suas aulas inspirem novos leitores.

ABORDAGEM DIDÁTICA DA POESIA MARGINAL

Com a intenção de levar o texto poético às aulas do ensino 
fundamental, a proposta interventiva deste trabalho aborda a poesia 
marginal da década de 1970, do poeta Chacal, com o propósito de 
despertar no aluno sentimentos e inquietações sobre os aspectos da 
obra do poeta e do que ela fala.

Fugindo dos padrões esteticamente pré-concebidos, a 
poesia marginal vem na contramão dos modelos propagadores de 
uma poesia homogênea que, de certa maneira, dividia os leitores 
pela classe social e por grupos que a compreendiam ou não. Para 
Matoso (1982), a poesia marginal não era legitimada por críticos, por 
professores, nem pela elite de leitores que a viam com olhos puristas, 
por assim dizer. Desta forma, o texto que não incorresse nos rigores 
estéticos da língua seria malvisto.

Para Candido (2006, p. 83) “a literatura é um sistema vivo 
de obras, agindo umas sobre as outras e sobre os leitores; e só 
vive na medida em que estes a vivem, decifrando-a, aceitando-a, 
deformando-a”. Assim, ao levar o poema marginal para a sala de aula, 
espera-se que os alunos atribuam novos significados a este texto 
literário, conhecendo os propósitos de um poema marginal à luz do 
estudo dos versos “imperfeitos” do poeta escolhido.

A poesia marginal sofreu influência da poesia modernista, 
consagrada pela Semana de Arte Moderna, de 1922, que teve como 
objetivo dar voz a tudo que não se enquadrasse nos padrões sociais 
e culturais da época. Sendo assim, poetas que se identificaram com 
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os movimentos culturais diversificados para além do Modernismo, 
como a Tropicália, a vanguarda concretista e seus ídolos pop foram 
considerados marginais, assim como suas obras.

A poesia marginal se enquadra num estado da arte em que tudo 
ou nada pode ser considerado poesia. De acordo com Matoso (1982, 
p. 13), identificar o que a obra propõe é que deveria ser visto como 
poético. Sendo assim, a interpretação da poesia é o que a legitima como 
tal, tornando “identificável justamente a atitude, a postura intencional 
da ‘obra’, a qual não se restringe à mera transmissão de uma ideia e 
visa provocar uma resposta qualquer, de reflexão ou questionamento, 
da parte de quem ‘lê’ o poema” (grifos do autor).

Os poetas marginais tinham a intenção de subverter a ordem 
padronizada dos poemas, expondo as experiências vividas ou outra 
coisa qualquer. “No geral, estes jovens queriam abrir a boca, falar pelos 
cotovelos, dizer do clima da época, cheio de contradições. Queriam 
registrar a experiência da vida.” (WEINTRAUB, 2006, p. 86).

A POESIA CALOROSA DE CHACAL

Ricardo Carvalho Duarte, o Chacal, foi um dos primeiros poetas 
a aderir ao livro impresso em mimeógrafos e distribuído de mão em 
mão. Sem espaço para edição dos livros nas grandes editoras, os 
poetas da “geração mimeógrafo”, como ficaram conhecidos os 
autores desse movimento, escreviam, faziam edições artesanais 
de seus livros, imprimiam em mimeógrafos e distribuíam em bares, 
universidades e entre os amigos. Dessa forma, a confecção desses 
livros passou a depender de uma rede de amizades, o que marcou 
profundamente a poesia marginal. 
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O movimento de maior destaque teve início no Rio de Janeiro, 
onde a poesia de Chacal acabou sendo acolhida com maior 
expressividade. Seu primeiro livro, Muito prazer, Ricardo, reuniu 
poesias cujos versos se assemelham à fala cotidiana, e incorporam 
recursos como as gírias e a linguagem jornalística. Com leveza e graça, 
seus poemas subvertem padrões estabelecidos e se aproximam do 
cotidiano da sociedade, o que proporciona uma intimidade do leitor 
com aquilo que o poeta escreve.

Para este trabalho em sala de aula foram selecionados os 
seguintes poemas de Chacal: 

“Delírio Puro”

quanto mais louco 
lúcido estou. 
 
no fundo do poço que me banho 
tem uma claridade que me namora 
toda vez que eu 

vou ao fundo 
 
me confundo quando boio  
me conformo quando nado 
me convenço quando afundo. 
 
no fim do fundo 
eu te amo.

“Vento”

grafar uma música

é como querer

fotografar o vento

a música existe no tempo
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a grafia existe no espaço

o vento no vento

“Reclame”

se o mundo não vai bem 
a seus olhos, use lentes 
... ou transforme o mundo. 
ótica olho vivo 
agradece a preferência

“Vento vadio”

às vezes vem um vento

e levanta a aba do pensamento

jogando o meu chapéu

pra lá da possibilidade.

A escolha dos textos se deu por esses reunirem temas como 
o amor, medo, fugacidade, dispostos em versos breves com uma 
linguagem descomplicada e informal, o que pode ser um caminho 
de acesso à Literatura e uma via para que os clássicos possam, 
posteriormente, adentrar a sala de aula.

PROPOSTA PARA A SALA DE AULA

Consideradas as discussões acerca da necessidade do 
ensino da Literatura, estabelecemos os objetivos desse trabalho que 
consiste em: refletir sobre o conceito de poesia; conhecer a poesia 
marginal; entender a importância da poesia marginal de Chacal para 
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a compreensão da realidade social brasileira; discutir a relação entre 
Literatura e sociedade; e produzir poesia marginal.  

Esse projeto foi pensado para alunos das séries finais do ensino 
fundamental, 8º e 9º anos, da rede pública de ensino. A estratégia 
envolve a leitura e a produção de textos, e para isso, tomamos 
como conteúdo a poesia modernista e a poesia marginal. A seguir, 
apresentaremos o plano geral de atividades, cuja organização está 
dividida em etapas: 1) Tempo estimado (04 horas/aula); 2) material 
necessário (textos impressos das poesias modernistas e das poesias 
marginais, papel sulfite, fita crepe, cartolinas, pincel atômico); 3) 
desenvolvimento, que ocorrerá da seguinte forma:

1ª. Etapa- Conversando sobre poesia

Primeiro encontro

Os alunos serão levados a refletir sobre o conceito de poesia, 
sendo o professor um mediador do tema, alimentando o debate 
com as perguntas: “De que fala a poesia?”; “Existem formatos 
fixos para a poesia?”; “O que pode ser considerado poético?” “Em 
todas as poesias existem rimas?” Em seguida, serão distribuídos 
textos impressos, pertencentes ao Modernismo, de Cecília Meireles 
(Motivo); Manuel Bandeira (O último poema); Oswald de Andrade 
(O amor – poesia futurista); Paulo Leminski (Não discuto); Carlos 
Drummond de Andrade (No meio do caminho); Murilo Mendes (O 
filho do século) e Vinícius de Morais (Soneto da Fidelidade). Os 
textos serão lidos em voz alta pelos alunos e serão discutidas a 
estrutura e as temáticas presentes.
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Segundo encontro

Aula expositiva sobre a poesia marginal e sua importância para 
o cenário pós-vanguarda da Literatura. Os alunos farão uma leitura 
individual e silenciosa dos poemas “Delírio Puro”, “Vento”, “Reclame” 
e “Vento vadio”, de Chacal. Em seguida, serão esclarecidas possíveis 
dúvidas sobre palavras que os alunos desconhecem e sobre os 
versos que possam ter causado dificuldade de compreensão. O mais 
importante, nesse momento, será responder à pergunta: “Sobre o 
que falam os textos?”. Incentivados pelo professor, os alunos criarão 
hipóteses interpretativas para os textos que serão discutidos no 
próximo encontro.

Terceiro encontro

Serão formadas equipes de cinco alunos para que discutam 
acerca das hipóteses construídas individualmente, com o intuito 
de situar a poesia marginal dentro de um contexto histórico-social, 
compreendendo seu significado e atribuindo temáticas a elas. As 
temáticas serão escritas em fichas e afixadas no quadro. Em seguida, 
os estudantes deverão associar cada poema às temáticas sugeridas. 
Após a atividade, o professor falará da trajetória e da importância do 
poeta Chacal para a Literatura brasileira, sendo entregue aos alunos 
um questionário com as seguintes perguntas: “Após o que foi exposto 
em sala de aula, como você define a poesia?”; “Sua interpretação 
sobre ela mudou?”; “Você já havia pensado na relação que existe entre 
Literatura e o contexto da obra?”; “Comente a sua compreensão inicial 
sobre a poesia marginal após o trabalho de interpretação”. 
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2ª. Etapa – Avaliação

Quarto encontro

Será solicitado aos alunos que produzam poesias com base nos 
textos analisados em sala. As produções deverão ser associadas às 
temáticas sugeridas durante o estudo da poesia marginal. 

Como objetivo deste trabalho, o professor deverá avaliar se os 
estudantes conseguem abordar questões e elementos pertinentes à 
poesia marginal e se constroem interpretações coerentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda que lidar com poesia não seja uma das tarefas mais 
fáceis para se trabalhar em uma sala de aula de ensino fundamental, é 
necessário reconhecer que atividades relacionadas com esse gênero 
literário despertam no leitor uma maneira nova de olhar o mundo ao 
seu redor. Essa característica não se restringe aos textos poéticos. 
Com a prosa também se consegue experimentar outras sensações, 
todavia, é com a poesia que os sentimentos interpretam a realidade de 
uma forma particular e envolvem o leitor em um mundo mais sensorial. 

O ensino da Literatura pode ser transformado pela atuação 
do professor como mediador entre o aluno e texto literário. É preciso 
deixar claro que há espaço para a Literatura, que ela não anula outras 
experiências que os jovens possam ter, especialmente com as novas 
tecnologias. Do contrário, ela pode provocar outras experiências de 
vida, de conhecimento de si e do outro.  Para tanto, deverá planejar 
de forma autônoma a sua prática, respeitada a especificidade do 
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texto literário e sua finalidade. Por isso são importantes as escolhas 
dos textos e os temas que os envolvem, a fim de provocar no leitor 
sentimentos e inquietações. O contato com o texto escrito é muito 
importante, associado à prática de leitura em que alunos e professores 
possam compartilhar aspectos da obra e do mundo que ela fala.
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Resumo:
O presente trabalho considera, em especial, como tem sido ministrada a 
disciplina de Literatura para estudantes do ensino médio nas últimas décadas, 
através de análise e reflexão na composição de grande parte dos compêndios 
didáticos. Dessa maneira, sugere-se um estudo voltado para o diálogo entre 
texto e leitor na tentativa de melhorar o processo de aquisição da leitura dos 
alunos, como também, o repertório literário de nossa língua como passaporte 
para sensibilização do educando. Espera-se que essa proposição oportunize 
a proximidade do jovem leitor com o texto literário, motivando-o a analisar o 
meio social, parte fundamental do saber, que esteia nossas interpretações e 
nos viabiliza a compreensão do outro e do mundo.

Palavras-chave: 
Literatura; Ensino; Docente; Discente.
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INTRODUÇÃO

Este Artigo tem como foco investigar a questão da aprendizagem 
dos alunos do ensino médio de duas escolas estaduais, assunto que 
tem suscitado empenho considerável das instituições governamentais, 
dos especialistas em educação, dos estudiosos no desenvolvimento 
da linguagem e na capacitação do aprendiz para a leitura, a escrita 
e o seu consequente “letramento”. A análise da aprendizagem, suas 
consequências e a apresentação de possíveis caminhos “cautelosos” 
para as instituições escolares são objetos desse estudo que se propõe 
a apresentar, ao final, que ainda é viável um retorno ao gosto, ao prazer 
da leitura e, de acordo com as teorias de Piaget, uma construção do 
conhecimento. Cosson (2016) deixa evidente esta discussão:

O letramento literário, conforme o concebemos, possui uma 
configuração especial. Pela própria condição de existência 
da escrita literária... o processo de letramento que se faz 
via textos literários compreende não apenas uma dimensão 
diferenciada do uso social da escrita, mas também, e 
sobretudo, uma forma de assegurar seu efetivo domínio. Daí 
sua importância na escola, ou melhor, sua importância em 
qualquer processo de letramento, seja aquele, seja aquele 
oferecido pela escola, seja aquele que se encontra difuso na 
sociedade (COSSON, 2016, p.12).

De acordo com Cosson (2016), torna-se necessário enfrentarmos 
o descaso, a indiferença com a literatura trabalhando, essencialmente, 
com o novo, com o que possa ser levado às pessoas, à comunidade, 
aos estudantes para uma inovação literária. 

Trabalhar com o novo é se preparar para uma criação literária 
numa situação contínua, privilegiada para que possa ir além das 
práticas escolares em conformidade com as habilidades sociais e das 
diversas práticas de leitura e de escrita na formação do leitor.
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A partir das dificuldades constatadas in loco e do desinteresse, 
também constatado em sala de aula, é que a preocupação com 
o ensino e a aprendizagem da literatura, em todos os níveis e, 
primordialmente, no ensino médio, constitui a fundamentação do 
trabalho ora apresentado.

Como será especificado, essa atividade iniciou-se a partir 
da constatação, preocupante, do desinteresse de estudantes pelo 
estudo da literatura.

Esclarece-se ainda que a presente constatação dos resultados 
de muitos anos de docência me conduziu a promover a motivação 
dos discentes investigando as contribuições, a eficácia das aulas e 
transformando-as, dessa maneira, em uma nova metodologia no 
Ensino de literatura, em especial no ensino médio. Essa transformação 
implicou uma abertura ao diálogo, em uma dinâmica em que os alunos 
receberam mais abertura para a participação, para dar sugestões, ser 
ouvido e ser agente da sua própria aprendizagem.

O foco está, além do conteúdo curricular proposto, no trabalho 
com poesia, em especial, a relevância da discussão sobre o sarau 
literário dentro e fora da sala de aula incentivando-os ao desenvolvimento 
e constituindo-se, atualmente, como a grande tônica na busca da 
formação de leitores. O resultado da investigação da pesquisa 
sugere e anuncia mudanças nas conjunturas contemporâneas e vem 
determinando a necessidade de se pensar novas formas de atuação 
no ensino de literatura.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

O presente artigo pretende analisar o trabalho desenvolvido nas 
instituições de ensino que o docente realizou sua pesquisa, com o 



331

a literatura na teoria e na prática 

s u m á r i o

objetivo de ampliar a visão e adquirir condições para uma formulação 
mais adequada da etapa de coleta de dados, possibilitando, assim, 
criar um instrumento de investigação coerente com o problema e os 
objetivos, na formação do leitor do texto literário.

Segundo Yin (2001), esse é um critério essencial para o 
desenvolvimento da teoria, por delinear a visão do pesquisador e 
orientá-lo na análise do objeto de investigação.

Procurou-se enfatizar a importância da leitura, bem como os 
meios que motivam esta prática da formação do leitor de textos literários, 
o gosto pela literatura. Foi apresentada a literatura como ferramenta 
essencial para que o professor pudesse motivar e acompanhar o 
desempenho da habilidade da leitura e da escrita de seus discentes.

Utilizou-se um questionário direcionado aos alunos do 
ensino médio das Escolas Públicas Estaduais Djanira Rodrigues 
de Oliveira e Juscelino Kubitscheck de Oliveira, instituições em que 
atuava neste período. 

O questionário teve como objetivo indagar a metodologia do 
professor e o que estava sendo trabalhado com o aluno dentro e fora 
da sala de aula, e a consequente resposta do aluno, face à pesquisa 
realizada. Considerando o que expõe Geraldi (2012):

Como coadunar essa concepção de leitura com atividade de 
sala de aula, sem cair no processo de simulação de leituras?  
Não me parece que a resposta seja tão simples. Se fosse 
assim, não haveria razão para tantos encontros de professores, 
tantos textos que tematizam a própria leitura. Qualquer que seja 
a resposta, no entanto, estará lastreada numa concepção de 
linguagem, já que toda metodologia de ensino articula  uma 
opção política – que envolve uma teoria de compreensão e 
interpretação da realidade – “com os mecanismos utilizados em 
sala de aula”. (GERALDI, 2012, p.92).



332

a literatura na teoria e na prática 

s u m á r i o

A prática habitual consiste em o professor exigir que os alunos 
leiam certas páginas do livro didático, depois respondam às perguntas, 
conferindo erros e acertos, no imperecível e liquidante gabarito de 
respostas achado no próprio livro. Este processo não garante o diálogo 
entre texto e leitor, sendo assim, confere-se ao livro didático poder/
saber total, inquestionável e infalível. O professor, intimidado, emudece 
e faz calar seu aluno nas condições materiais apresentadas, como o 
espaço de leitura em diálogo.

Outro quesito que chama a atenção é o constante despreparo 
do professor de literatura e a desvalorização do magistério em todas 
as instâncias, principalmente, na salarial. Evidenciou-se, durante todo 
o trabalho, que muitos são, supostamente, professores por força das 
circunstâncias e não porque gostam do que fazem. 

Aparentemente, ser professor foi, e ainda é, para alguns, a 
última opção. Por esse motivo, não procuram, nem se preocupam 
em se atualizar. Atento para a explicação dos manuais: o professor 
não tem tempo para projetar suas próprias aulas, já que se desdobra 
em diversas jornadas, frente à remuneração inadequada ao trabalho 
docente, deixando-o fabril.

As dificuldades enfrentadas pelo professor refletirão no aluno, 
fazendo com que ele, o discente, perca o significado da sua vivência 
de leitura e é, justamente, essa falta de metodologia adequada que 
vai impossibilitar o diálogo para a prática da apreciação que poderia 
oferecer ao aluno a oportunidade para querer e gostar de ler.

Dessa maneira, obtiveram-se, através das entrevistas 
realizadas com os alunos a respeito do ensino de literatura, respostas 
que proporcionaram um certo aprofundamento e susceptivelmente 
uma análise mais substanciosa desse objeto de estudo, a fim de 
ampliar e examinar os diferentes aspectos inerentes ao ensino e 
aprendizagem da literatura.  
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Neste contexto, 65% dos alunos responderam ao questionário 
aplicado positivamente às perguntas e 35% negativamente a quase 
todas as perguntas, principalmente às questões relacionadas ao hábito 
da leitura. O Anexo 1 traz o gráfico com os resultados do questionário.

Em relação à definição e entendimento das perguntas 
relacionadas ao aprendizado de literatura, foi possível perceber que 
a maioria dos entrevistados possui uma concepção abrangente. No 
tocante às respostas avaliadas nesse questionário, observou-se que os 
alunos, dessas escolas públicas, não estão satisfeitos com as aulas de 
literatura, pois se apresentaram cansados e às vezes indiferentes, bem 
como alguns professores que, segundo eles, utilizam de vocabulários 
difíceis, além de atulhar o quadro de conteúdo. 

ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA E OS 
MEANDROS DO PROCESSO

Pode-se perceber, no atual ensino de literatura, a dificuldade 
no tocante ao seu objetivo mais nobre, que é inserir o jovem, através 
dos estudos, na sociedade a fim de que possa atuar nela, melhorando 
sua condição de vida. De acordo com o PCN “o aprimoramento 
de educando como pessoa humana, inclui a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico” 
(PCN, 1999, p.22). Nesse quesito, a literatura torna-se necessária 
por meio da leitura.

Certamente se a literatura estiver ausente da sala de aula, 
encontraremos alguns obstáculos, não será pelo simples fato de 
desconhecer a sua importância, mas sim por saberem que grandes 
revoluções foram feitas através dela, pois segundo Barthes (2007),
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a literatura assume muitos saberes. Num romance como 
Robinson Crusoé, há um saber histórico, geográfico, social 
(colonial), técnico, botânico, antropológico (Robinson passa 
da natureza à cultura). Se, por não sei que excesso de 
barbárie, todas as nossas disciplinas devessem ser expulsas 
do ensino, exceto uma, é a disciplina literária que deveria ser 
salva, pois todas as ciências estão presentes no monumento 
literário. É nesse sentido que se pode dizer que a literatura, 
quaisquer que sejam as escolas em nome das quais ela 
se declara, é absolutamente, categoricamente realista: ela 
é a realidade, isto é, o próprio fulgor do real. Entretanto, e 
nisso verdadeiramente enciclopédica, a literatura faz girar 
os saberes, não fixa, não fetichiza nenhum deles; ela lhes 
dá um lugar indireto, e esse indireto é precioso. Por um 
lado, ele permite designar saberes possíveis - insuspeitos, 
irrealizados: a literatura trabalha nos interstícios da ciência: 
ela está sempre atrasada ou adiantada com relação a esta, 
semelhante à pedra de Bolonha, que irradia de noite a luz que 
aprisionou durante o dia, e, por esse fulgor indireto, ilumina o 
novo dia que chega. (BARTHES, 2007, p. 18-19).

Muitas pessoas repudiaram o poder ou manifestaram 
insatisfações através da literatura e uma das grandes provas disso 
é a pouca importância que se dá à ruptura e toda a produção 
contemporânea. Seria audacioso apresentar aos alunos que muitos 
escritores, que viveram há apenas 50 anos atrás, fizeram uma arte 
revolucionária e incomodaram muito com essa atividade de inovação 
como refere o nosso grande escritor Guimarães Rosa:

O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e 
esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O 
que ela quer da gente é coragem. (ROSA, 2017, s/p.).
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A FUNÇÃO DO PROFESSOR E A 
CONSTRUÇÃO DE ATIVIDADES LITERÁRIAS

Parte-se do pressuposto de que cabe ao professor incrementar 
o processo de motivação proporcionando condições favoráveis para 
que o aluno crie o hábito da leitura no que diz respeito à prática 
contínua, ferramenta para o que chamamos de condições adequadas 
de aprendizado. Quando se pensa na importância que a literatura tem 
na educação e na praticidade que ela nos oferece enquanto motivação 
e autonomia tendo como foco a leitura e, consequentemente, a 
escrita, o aluno compreenderá com efeito e com estímulo que se torna 
necessário transformar seus pensamentos. Segundo Frantz,

a escola tem, portanto, um compromisso maior que é 
propiciar ao sujeito o desenvolvimento de sua capacidade 
de leitura do mundo. Assim, uma educação que se 
queira libertadora, humanizante e transformadora passa, 
necessariamente, pelo caminho da leitura. Da mesma 
forma, na organização de uma sociedade mais justa e 
democrática, que vise a ampliar as oportunidades de 
acesso ao saber, não se pode desconhecer a importante 
contribuição política da leitura. (FRANTZ, 2001, p.21). 

Cabe ao professor, e exclusivamente a ele, descobrir o centro 
do interesse de seu aluno, ou seja, se ele gosta apenas das revistas 
em quadrinhos, ou textos da internet, ou mesmo obras consagradas 
tanto da tradição, como da ruptura,  que o educador comece o seu 
trabalho por essa temática, ou, até mesmo a partir da análise de 
filmes, pedindo que os alunos produzam textos baseados no que 
constataram, vivenciaram, como também interpretando letras de 
músicas de suas preferências. 

Em outras palavras, estimular o aluno a partir do acervo 
cultural que o cerca, tendo como foco, a diversidade como eixo 
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norteador dos processos que compõem o universo da literatura. 
Assim para Lajolo (1993):

Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido 
de um texto. É, a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe 
significado, conseguir relacioná-lo a todos os outros textos 
significativos para cada um, reconhecer  nele o tipo de  leitura 
que seu autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se 
a essa leitura, ou rebelar-se contra ela, propondo uma outra não 
prevista.(LAJOLO, 1993, p.59).

Se a única leitura a que se tem acesso são os indefectíveis livros 
didáticos, ou os filmes de terror, ou ainda as letras de músicas atuais, 
como o pagode, o forró, o rap, o funk, que se inicie o trabalho através 
desses elementos. Talvez analisando estas leituras, pedindo que os 
alunos produzam textos baseados em relação a eles; interpretando 
as letras das músicas que gostam de ouvir. Seria essa a forma de 
socializar o aluno no universo da leitura de sua autonomia.

De acordo com Cosson (2016) seria uma proposta de criação 
em que o objetivo está na constituição de um leitor que vai além 
de um simples resultado dessa leitura, sobretudo, aquele que 
possa desvendar o texto, assim como promover a posição de leitor 
no exercício de sua autonomia, não se deliciando somente com o 
encantamento poético, entretanto, fazendo da leitura um meio de 
construção da prática desta apreciação.

LITERATURA E ENSINO

A leitura é uma prática social na qual quem lê desenvolve a arte 
de pensar e se torna mais crítico e capaz de compreender melhor os 
fatos. Embora a grande maioria não tenha interesse pela leitura, o que 
reflete no campo da literatura que alguns profissionais e estudantes 
não demonstram interesse por ela: 
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A literatura é uma prática social tanto para quem escreve quanto 
para quem lê. Prática social no sentido de atividade humana 
em intenção transformadora do mundo, que expressa o peculiar 
da relação do homem e mundo, o modo de ser do homem no 
mundo. (AGUIAR; BORDINI,1988, p.23).

A transmissão de significados por meio da linguagem não é 
uniforme em todas as comunidades, nem em todos os segmentos 
sociais, variando conforme as características dos falantes: origem, 
sexo, classe social, crenças e concepções de mundo. 

Depende ainda do contexto em que ocorre a comunicação, 
seja oral, escrita, corporal ou artística e dos papéis que as pessoas 
assumem em situações diversificadas. Essas variações devem ser 
consideradas no espaço comunicativo, pois expressam os valores 
culturais, a identidade e a competência linguística do comunicando.

A linguagem como interação social implica falar e ouvir numa 
atuação combinada, em que o ouvir significa compreender a fala do 
outro, inserindo-a no contexto da conversação. 

A palavra é limitada com caráter determinado porque implica 
análise, interlocutores, situação vivida, contexto cultural e recursos 
utilizados na comunicação, principalmente se esta for face a face. A 
construção significativa da fala depende da entonação, dos gestos e 
da expressão facial.   

A arte é social nos dois sentidos: depende da ação de 
fatores do meio, que se exprimem na obra em graus 
diversos de sublimação; e produz sobre os indivíduos um 
efeito prático, modificando a sua conduta e concepção 
do mundo, ou reforçando neles o sentimento dos valores 
sociais. (CANDIDO, 2000, p. 20).

A interação entre aprendizagem, desenvolvimento psíquico-
social, conhecimento produzido pela humanidade e as relações 
estabelecidas com o meio social produzirão o saber. O convívio 
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social do indivíduo prova que a unidade existente entre aprender e 
desenvolver é significativa e estimula avanço na trajetória do processo 
evolutivo para níveis mais complexos e servirá de base para a conquista 
de novos aprendizados da leitura e da literatura.

Para Bakhtin (1988) é na interação leitor/texto de que o educando 
vai compondo e ampliando seu repertório de significados.

A verdadeira substância da linguagem não é constituída por um 
sistema abstrato de formas linguísticas, nem pela enunciação 
monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua 
produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, 
realizada pela enunciação ou pelas enunciações. A interação 
constitui, assim, a realidade fundamental da linguagem. 
(BAKHTIN, 1988, p. 123).

Tomando por base as asserções acima, procurou-se direcionar 
o trabalho, levando em conta as particularidades da adolescência, 
as diferenças individuais dos estudantes, procurando desenhar o 
desenvolvimento da imaginação. No que se refere às instituições 
educacionais, tendo por base a cultura e o meio que condicionam 
os valores morais e sociais, o estudante incorporará, dentro do 
contexto, justiça e solidariedade, cabendo aos professores conhecer 
as condições de existência de seus alunos, para saber quais os 
valores estão sendo legitimados, considerando os processos 
sociais de interação.

PROVÁVEIS INCONSISTÊNCIAS DETECTADAS 
NO ENSINO DA LITERATURA

Seguindo essa linha de pensamento, procurou-se mostrar, 
nas etapas desse trabalho, as imprecisões encontradas no ensino 
da literatura, sejam elas provenientes do mestre, do aluno, do 
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meio, da estrutura do ensino, enfim, detectar onde se encontram as 
questões da ineficiência e apresentar os caminhos e as substâncias 
para combatê-los.

De acordo com Bakhtin (1992) um elemento não pode construir 
os gêneros do discurso sozinho, uma vez que a comunicação acontece 
de forma coletiva e a transformação na linguagem depende do fator 
tempo e massa falante. Assim, cabe ao indivíduo compreender os 
gêneros existentes e a escola torna-se um ambiente propício para 
aquisição desse conhecimento. 

Aprendemos a moldar nossa fala às formas do gênero e, ao 
ouvir a fala do outro, sabemos de imediato, bem nas primeiras 
palavras, pressentir-lhe o gênero. Se não existissem os gêneros 
do discurso e se não os dominássemos, se tivéssemos de 
criá-los pela primeira vez no processo da fala, se tivéssemos 
de construir cada um de nossos enunciados, a comunicação 
verbal seria quase impossível. (BAKHTIN, 1992, p. 302).

Afinal a seleção de um bom texto não é tarefa direcionada 
apenas ao professor de Língua Portuguesa, sendo necessário que 
o professor de outras áreas também providencie textos que possam 
incentivar a leitura. O objetivo de todos como educadores é de 
promover o ensino e a aprendizagem.

Cabe, portanto, à escola viabilizar o acesso do aluno ao 
universo dos textos que circulam socialmente, ensinar 
a produzi-los e a interpretá-los. Isso inclui os textos das 
diferentes disciplinas, com os quais o aluno se defronta 
sistematicamente no cotidiano escolar e, mesmo assim, não 
consegue manejar, pois não há um trabalho planejado com 
essa finalidade. (BRASIL, 1997, p. 26).

A leitura está ligada à escola, entidade responsável pela 
educação dos alunos na sociedade atual. A evidência empírica deste 
trabalho se forma no procedimento estável de observação de aulas de 
literatura em escolas de ensino médio, e em entrevistas recorrentes a 
alunos e professores de literatura.
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Para nós, o importante é que o professor perceba que 
essas atividades são possibilidades que só adquirem força 
educacional quando inseridas em um objetivo claro sobre 
o que ensinar desta ou daquela maneira, isto é, elas devem 
estar integradas em um todo significativo, no nosso caso 
a sequência básica ou a expandida ou outra criada pelo 
professor. (COSSON, 2016, p.121).

Os alunos procuravam conhecer um projeto que diferisse da 
mesmice e se envolviam em projetos comunitários quando lhes 
eram dadas as oportunidades, que lhes proporcionassem motivação 
necessária a fim de que pudessem desenvolver um trabalho prazeroso.

Dessa maneira, iniciou-se um projeto de poesia desenvolvido 
com os alunos do ensino médio, a fim de estimulá-los com o 
propósito de valorizar a nossa produção literária e motivando-os com 
o Sarau literário estabelecendo, assim, um contato com o público 
leitor agregado à literatura.

Assim sendo, uma forma de divulgar as criações inéditas, 
despertando, deste modo, a leitura voltada para interpretação e a 
produção escrita dos poemas na tentativa de valorizar a nossa cultura.

Por conseguinte, gostaria de despertar o gosto poético, por 
meio de obras de poetas e artistas da comunidade com o exercício 
realizado em casa aberta com Sarau literário ou Café literário, em que 
os alunos executavam uma literatura genuína, assim como exposição 
das vanguardas europeias, teatro, fotografia, em especial, aos terceiros 
anos. Outro aspecto importante diante de tudo isso é que se torna 
necessária a interdisciplinaridade na sala de aula, o que quase todos 
os professores da escola se envolveram.

O processo ensino-aprendizagem não pode nem deve ser 
fragmentado como que cada disciplina fosse afastada do convívio 
social, o processo é um todo e precisamos cada vez mais abrir o leque 
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para esse fato, pois assim teremos educadores e alunos motivados e 
realizados na sala de aula. E Cosson (2016), esclarece essa situação:

[...] buscamos responder às demandas de professores e 
alunos por um ensino significativo de literatura. A proposta 
que foi delineada nos pressupostos e nas práticas ao longo 
dos capítulos tem como centro a formação de um leitor cuja 
competência ultrapasse a mera decodificação dos textos, 
de um leitor, que se apropria de forma autônoma das obras 
e do próprio processo de leitura, de um leitor literário, enfim. 
(COSSON, 2016, p.120). 

Como o aluno, às vezes, se sente tolhido em seus sentimentos 
sem ter como se manifestar, a leitura literária dá a ele condições 
favoráveis para uma visão mais comovente e crítica com relação à vida 
e o mundo no qual está inserido. É como bem define o autor em A aula:

Mas a nós, que não somos nem cavaleiros de fé, nem super-
homens, só resta, por assim dizer, trapacear com a língua, 
trapacear a língua. Essa trapaça salutar, essa esquiva, esse logro 
magnífico que permite ouvir a língua fora do poder, no esplendor 
de uma revolução permanente da linguagem, eu a chamo quanto 
a mim: literatura. (BARTHES, 2007, p.16, grifo do autor).

Toda essa construção literária foi de grande eficácia, pois 
conseguiu-se resgatar os valores culturais com solidariedade e, 
sobretudo, sabendo dividir os trabalhos com harmonia e parcimônia. 
Dessa maneira tudo foi conduzido de forma concernente às bases e 
nos princípios de um trabalho literário com descobertas fantásticas, o 
que na verdade requereu um certo tempo e muita paciência, como dito 
anteriormente, para que tudo acontecesse de maneira precisa. 

É interessante perceber que em cada rosto, cada atitude a cara 
de reconhecer que tudo valeu a pena se tornava transparente. O que 
tanto surpreendeu. Observa-se que os trabalhos proporcionaram aos 
alunos um contentamento que nem mesmo se presumia. É sinal de 
que tudo tem o seu valor, quando se empenha e tem entre as partes 
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o seu comprometimento. Em relação a este tipo de trabalho Cosson 
(2016) diz o seguinte:

Ser leitor de literatura na escola é mais do que fruir um livro 
de ficção ou se deliciar com as palavras exatas da poesia. É 
também posicionar-se diante da obra literária, identificando e 
questionando protocolos de leitura, afirmando ou retificando 
valores culturais, elaborando e expandindo sentidos. Esse 
aprendizado crítico da leitura literária, que não se faz com 
o encontro pessoal com o texto enquanto princípio de toda 
experiência estética, é o que temos denominado aqui de 
letramento literário. (COSSON, 2016, p.120). 

A literatura é muito mais que um mero instrumento de 
entretenimento. Um leitor de texto literário se torna parte do que lê, 
identifica, questiona e analisa. Na sala de aula torna-se de suma 
importância que haja por parte do professor mediador, que contribui 
para o incentivo no que se refere à reflexão do que foi lido. 

Dessa maneira, o mediador deve abstrair todas as informações, 
“afirmando ou retificando valores culturais, elaborando e expandindo 
sentidos”.  É através do texto/leitor, ativado pelo conhecimento prévio 
do aluno que estimula o pensamento e faz com que a observação do 
texto literário se torne de maneira mais cuidadosa. 

Entretanto, como educador, ousa-se dizer, nessa proposta 
de trabalho, que vem se desempenhando um papel de formador e, 
sobretudo,  é sabido o anseio de poder solucionar um pouco, alguns 
problemas da literatura na sala de aula no sentido de ser formador e 
informador promovendo, assim, mudanças significativas na vida dos 
alunos através do processo ensino/aprendizagem.

A pesquisa realizada representa uma contribuição para 
formação deste perfil de leitores sobre a motivação na prática da 
habilidade de leitura e, consequentemente, se posicionar diante 
do texto literário.
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EXPERIÊNCIA NO ENSINO MÉDIO

É necessário que se parta do princípio de que uma das 
premissas para que um texto possa ser inquirido como trabalho 
literário deve ser a sua potencialidade de gerar, no leitor, uma 
impressão de inusitado. Assim sendo, deve-se produzir neste 
mesmo leitor um certo incômodo e convidá-lo a transportar-se 
de sua assimilação cotidiana, geralmente, estabelecida, fundada, 
apresentando a ele uma forma de olhar para o mundo e conhecê-lo 
com mais veemência.

Ninguém poderá escolher esse caminho pelo professor, pois 
cabe única e exclusivamente a ele defender o tipo de cidadão que 
pretende formar. Dessa maneira é necessário que o professor garanta 
em seu planejamento que o texto literário entre como objeto de estudo, 
análise, inclusive como prática social de leitura, resgatando a dimensão 
fruitiva do texto, como assinala James (2018) quando diz que “o 
primeiro e mais importante fato que cada um afirmará, pertencerá a 
sua experiência interior é o fato de que a consciência, de algum modo, 
flui. “Estados mentais” sucedem-se uns aos outros nela”.

O texto literário é organizado de uma forma sui generis que 
vai para além das disposições linguísticas usuais tais como sintaxe, 
morfologia, semântica, fonética. Entretanto o texto literário, conforme 
qualquer realização estética, não necessita de um rigor prático, 
necessariamente – não produz um resultado a uma solicitação 
momentânea e, consequentemente, constrói-se num exercício de 
emancipação linguística.

Assim sendo, essa situação não suscita que tenha um texto 
de aquisição complexa ou, talvez, de acepção enigmática tampouco 
nutrido de afetações verbais. Para elucidar, tomemos como exemplo 
os poemas de Manuel Bandeira, o poeta de Pasárgada, tais como 
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Profundamente, Consoada, Preparação para a morte, Vou-me embora 
pra Pasárgada, como tantos outros.

Assim, a sensação de reinvenção que o leitor desfruta ao ler 
esses poemas desdobra-se de uma realidade, disposição rítmica 
coadunada à perspectiva de que, repentinamente induz o leitor 
a esferas fortuitas de significação ou não. Por mais que se leiam e 
reexaminem, os poemas causam  sempre a idêntica impressão, posto 
que sua gênese não se desvanece devido a se tratar de um grande 
escritor e, sobretudo de ensinamento em seus textos, percebe-se 
que os seus argumentos não param por aí, ofertando, dessa maneira, 
outras perspectivas, outras temáticas e novas vertentes.

Percebe-se, por assim dizer, a larga diferença entre esses 
textos e os demais que, não obstante, trazem emoção como também 
comovem e sensibilizam, diluem-se com o tempo e se apresentam com 
uma suposta trivialidade. Assim sendo, retome-se de que as contínuas 
reminiscências e possíveis convicções de que o fenômeno literário se 
sucede igualmente na sua apreciação. Sendo assim, Guedes-Pinto 
(2005) refere-se à importância da rememoração no processo formativo: 

A rememoração possui essa força de nos colocar em xeque, 
de nos formular indagações sobre o vivido, sobre nossas 
escolhas e nossa experiência. E justamente em função desse 
diálogo que se inicia conosco mesmo é que nos revemos 
e nos surpreendemos “passando a limpo” a nossa história. 
(GUEDES-PINTO, 2005, p. 3).

Torna-se pertinente não misturar certas questões. Aqui, como 
em qualquer tenacidade de produção, há que se discernir aquilo 
que abranja o texto literário daquilo que está mais na ideia do lugar 
comum, mesmo nesses autores, nem tudo o que executam poderia 
denominar de literário, visto que não chegam a gerar aquele resultado 
de estranhamento que se alude. Como sugere Wellek e Warren (1995):
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A maneira mais simples de resolver o problema é a de pôr 
em evidência o modo particular de utilização da linguagem na 
literatura. A linguagem é o material da literatura, tal como a pedra 
ou o bronze o são da escultura, as tintas da pintura, os sons da 
música. Mas importa ter presente que a linguagem não é uma 
matéria meramente inerte como a pedra, mas já em si própria 
uma criação do homem e, como tal, pejada da herança cultural 
de um grupo linguístico. (WELLEK; WARREN, 1955, p. 28).

É evidente que existem critérios fundamentais para distingui-
los: trata-se tanto da preparação linguística quanto da maneira 
de percepção-constituição da realidade. O contato corpo a corpo 
entre o leitor e a obra o conforma. Assim sendo, esta experiência 
detecta o lugar comum do leitor tendo por objetivo sair desta 
estabilidade e resgatar valores que possam interpretar e relacionar 
seu mundo e suas potencialidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo é síntese de um trabalho que vem sendo desenvolvido 
desde 1993 e que se revelou em análises realizadas com alunos 
do ensino médio para verificar a importância da leitura nas Escolas 
Públicas Estadual em que as falhas, as dificuldades, o interesse ou 
desinteresse, a inércia, o comodismo talvez possa persistir, neste caso,  
aparece como um forte obstáculo, impassível, para um processo 
ensino/aprendizado adequado.

Entretanto, existem caminhos que favorecem a mudança. Basta 
descobri-los e seguir o seu curso. Depende, como sempre, do elemento 
humano. Da vontade do homem. Aspiração que se manifesta com o 
propósito de aprender sempre. Aprender/ensinando para, assim, 
atingir o objetivo maior da educação que é o de mostrar o ser humano 
na vida social; fazer do cidadão dono de sua própria história. Do outro 
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lado, o aluno também desconhece a sua condição de cidadão, de ser 
humano, capaz de elaborar o seu senso crítico e lutar por melhores 
condições na escola e fora dela. De acordo com Gadottié é preciso 
saber e entender que:

Todo ser humano é capaz de aprender e de ensinar, e, no 
processo de construção do conhecimento, todos os envolvidos 
aprendem e ensinam. O processo de ensino-aprendizagem 
é mais eficaz quando o educando participa, ele mesmo, da 
construção do ‘seu’ conhecimento e não apenas “aprendendo” 
o conhecimento. (GADOTTI, 1992, p. 70).

Percebe-se que todo esse exercício literário não ficou a 
desejar, a partir do momento em que se almejou a fazer frutificar o 
interesse pela literatura alicerçada em experiências próprias e dos 
pares que, em sua numerosa maioria, compactuaram com o ponto 
de vista do trabalho proposto.    

Na verdade, é a esperança de um futuro em que o homem 
esteja realmente preparado para elaborar a sua trajetória, usando o 
seu senso crítico, a sua sabedoria, o seu conhecimento, na construção 
de um mundo mais digno, fazendo da convivência pacífica entre todos 
os seres que o habitam, uma conquista que honre a humanidade.
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