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APRESENTAÇÃO  
 

 

Uma vez que os gêneros literários são resultados de formulações 

teóricas circunstanciadas, interessa ultrapassar os limites das obras para 

aquém e além do século XX, seja para incorporar novas manifestações seja 

para considerar registros antigos aproximando-as dos termos de sua 

respectiva proposição. É bem sabido que os gêneros não se encerram em si 

mesmos e sua distinção – mais artifício teórico, do que condição inerente à 

produção – demanda a consideração de outros gêneros com os quais se 

limitam e através dos quais se atualizam e se definem. Em virtude disso, a 

reflexão sugerida aqui intenta reunir estudiosos, cuja perspectiva seja mais 

animada pela interlocução dos gêneros entre si, do que pelo reconhecimento 

de formulações genéricas já reconhecidas. Por isso serão considerados como 

objetos literários os ensaios de circunstância, narrativa histórica, manuais de 

historiografia literária, crítica ou teoria literária. Como se vê, o foco incidirá 

menos sobre o estabelecimento de definições, do que sobre a especulação 

de possibilidades aventadas, que deverão ser necessariamente resultado do 

exame textual, tal como se requer sempre. O diferencial residirá ali onde o 

objeto identificado não coincidir com o discurso já estabelecido ou mesmo 

previamente convencionado como modalidade discursiva. Escusa referir que 

haverá algum ponto de contato com os gêneros híbridos, que deverão ser 

considerados como literários, apesar de serem constituídos de elementos 

extraliterários, a exemplo da carta, do diário, da crônica, da confissão, da 

memória. De igual modo, a perspectiva comparativista deverá absorver 

tanto o intercurso com outras disciplinas quanto com outras artes, afins à 

literatura, seja filosofia ou pintura, música ou psicologia. 

Este Caderno apresenta os resumos das apresentação feitas nos 

Grupos de Trabalhos (GTs) que compuseram a programação do Congresso 

de Gêneros Fronteiriços (COGLIF), realizado no Centro de Ciências 

Humanas, Letras e Artes (CCHLA), Campus I da Universidade Federal da 



 

 
 

Paraíba (UFPB) nos dias 15, 16 e 17 de Outubro de 2014. As apresentações 

propriamente se deram nos dias 16 e 17 no período das 14:00 às 17:00 

horas. A disposição dos resumos seguiu a vinculação dos trabalhos com os 

respectivos GTs, estando organizados em ordem alfabética dos autores.  

 

Éverton Barbosa Correia  
Comissão Organizadora 
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POESIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 
 

Coordenadores:  
Amador Ribeiro Neto  

UFPB  
Fábio Vieira Marcolino  

UFRN  
 

Diante da multiplicidade de dicções poéticas, das variadas relações com a 
tradição e a vanguarda, desenvolvidas ao longo deste recorte temporal, não 
elegemos uma linha teórica diretriz, mas optamos pela ampliação do 
campo de discussões através da justaposição/contraposição de obras 
poéticas e teóricas as mais variadas. Neste sentido, há espaço para toda a 
produção poética inserida nesta faixa cronológica, bem como para as 
diversas correntes de abordagem do texto poético, desde que centradas na 
linguagem poética em si, quer seja, enfatizando a poesia como forma de 
expressão estética. Desde sempre, o texto poético é marcado pela 
hibridização de linguagens, e atualmente, esta característica encontra-se 
mais acentuada, principalmente após as contribuições das vanguardas 
desenvolvidas no início do século 20 e das neovanguardas criadas nos anos 
1950. Há autores, entre eles Ezra Pound, Décio Pignatari e Augusto de 
Campos, que defendem a ideia de que a poesia está mais próxima das artes 
plásticas e gráficas, bem como da música, do que da literatura – esta 
circunscrita aos aspectos constitutivos da linguagem verbal. Dessa maneira, 
tomando o texto poético como um objeto polifônico e heterogêneo 
podemos inseri-lo numa “zona de fronteira”, aos modos do conceito 
apontado por Lotman. Para a Semiótica da Cultura, segundo Irene 
Machado (Escola de Semiótica: A Experiência de Tártu-Moscou para o 
Estudo da Cultura), fronteira é uma “zona de liminaridade e espaço de 
trânsito, de fluidez, de contato entre sistemas semióticos”. A vantagem de 
acionar essa percepção reside na aceitação de que há uma “semiosfera” na 
qual ocorrem confluências dos sistemas culturais através da zona de 
“fronteira”, pela qual circulam vários códigos. Por essa via, se a semiosfera 
alimenta-se através das zonas de fronteira, textos poéticos que mantêm 
permanente trânsito intra(inter)semiótico, atualizam e renovam a 
linguagem poética, quando flertam e convidam para a festa sígnica outros 
repertórios e outras alteridades. Esse caráter de abrangência e abertura da 
poesia, e não só dela, permite a incorporação de outros códigos: artes 
plásticas, cinema, teatro, música (sem distinção entre erudita e popular), 
dança, arquitetura e mais recentemente a apropriação criativa do contexto 
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digital, recolhida no termo “poesia digital”. Por essa mirada, cabe neste 
Grupo de Trabalho a inserção de estudos que dialoguem com os múltiplos 
códigos e as séries culturais consolidados ou em vias de mutação. 
Palavras-chave: Poesia (1970-2014); Contemporaneidade; 
Intra(inter)semiose; Hibridização de linguagens; Estética.  
 
 

POESIA MARGINAL - DÉCADAS DE 1970 E 80 
 

Amador Ribeiro Neto 
UFPB 

 
A presente comunicação, integrante do GT Poesia Brasileira 

contemporânea, propõe uma reflexão sobre a poesia brasileira produzida entre 

os anos 1970 e 1980, conhecida como poesia marginal. Esta é uma poesia 

impressa em mimeógrafos e distribuída, geralmente, de mão em mão, 

caracterizada por acentuada espontaneidade e negação, a priori, de qualquer 

rigor com a produção da linguagem poética. O humor e a brevidade são 

incorporados como meta, a fim de atingir-se um público cada vez mais 

amplo. São representantes da poesia marginal, dentre outros:  Chacal, 

Cacaso, Nicolas Behr, Carlos Saldanha, Roberto Piva, Afonso Henriques 

Neto, Bernardo Vilhena, Geraldo Carneiro, Charles, Ana Cristina César, 

Francisco Alvim. Nesta comunicação vamos ater-nos aos três primeiros 

nomes indicados. 

Partimos do princípio de que poesia é rigor de linguagem. É 

conhecimento real da língua, da norma culta. Para, depois, trapacear com a 

língua (BARTHES: 2005). Poesia é desautomatização do olhar 

(CHKLÓVSKI: 1973). É ver o objeto apresentado pelo poema como se 

estivéssemos vendo-o pela primeira vez, ainda que o objeto seja deveras 

conhecido. Poesia é condensação (POUND: 2006). Poesia é escrever o 

máximo com o mínimo. Na poesia vale a lei do menos é mais. Poesia é 

incidência do eixo paradigmático sobre o eixo sintagmático (JAKOBSON: 

2007). O que comunicamos diretamente (eixo sintagmático) reverbera no 

significante (eixo paradigmático). Poesia é a interação recíproca entre som e 

sentido (VALÉRY: 1991). A rima aproxima palavras que, em si, nada têm 

em comum. As aliterações, as assonâncias, as paronomásias e as 
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onomatopeias, por exemplo, criam mundos de significados que os 

vocábulos, em estado de dicionário, não traduzem. 

A poesia marginal, procuraremos demonstrar nesta comunicação, 

não existe enquanto movimento, nem como um grupo de poetas com o 

mesmo ideário.  

O Tropicalismo, este sim, um movimento com propostas estéticas, 

sacudiu a cena da arte brasileira e colocou em close a quebra das distinções 

entre erudito e popular, antigo e moderno, brega e bom gosto. Isto – é claro 

– na esteira da Antropofagia oswaldiana. A poesia marginal bebeu na fonte 

do Tropicalismo. Mas bebeu muito pouco. Na verdade os poetas marginais 

não conheciam quase nada da nossa tradição poética nem cultural. O 

próprio Chacal, em depoimento à revista Escrita, em 1977, declara: “(...) eu 

lia pouco, muitos contos de fadas, Monteiro Lobato”. Os poetas marginais, 

valendo-se do desbunde da época, adolescentemente investiam contra tudo 

que se consolidara como valor literário. Mas ao contrário dos modernistas 

de 22, aos poetas marginais faltava um programa estético. Por quê? Porque 

eles mesmos, sendo contra a estética em vigor, nada tinham a oferecer como 

alternativa crítico-estética. João Cabral e os concretos, por serem, diziam 

eles, demasiadamente tecnicistas, foram duramente criticados. Em tempo: 

em entrevista de dezembro de 2013, que consta do livro de estranho título 

Poesia marginal, palavra e livro (FERRAZ, 2013), reunidos para um balanço da 

poesia marginal, Chacal, Charles e Chico Alvim, além de Heloísa Buarque de 

Holanda, confirmaram o repúdio ao tecnicismo de Cabral e a negação dos 

princípios da poesia concreta.  

O jornalista Carlos Juliano Barros (BARROS: 2006) anota: “[a 

poesia marginal ao] abordar temas terrenos e subjetivos consistia numa 

crítica ao que era considerado cânone na época, como a poesia de João 

Cabral de Mello Neto, por exemplo. Na concepção de alguns marginais, a 

literatura do mestre pernambucano tinha um caráter muito maquinal e 

tecnicista, com versos bem acabados, porém pouco antenados ao dia-a-dia”. 

Sobre poesia, vanguarda e pós-vanguarda, diz Glauco Mattoso 

(MATTOSO: 1981): “Depois de Oswald, a vanguarda só votou à poesia 

brasileira na década de 50, com o movimento concreto (...) Até hoje esse é o 

movimento mais combatido, justamente por ser o mais revolucionário e o 
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que sobrevive há mais tempo, enquanto tendências mais recentes se 

sucedem, se rebatizam, se esgotam, se radicalizam, regridem ou 

simplesmente caem de moda”. Continua Glauco Mattoso (Id. ib.) “(...) antes 

de ser uma recusa, esta postura significa simplesmente um desconhecimento 

dos modelos literários, por falta de informação mesmo”. E prossegue: “(...) 

um estilo coloquial, por si só, apesar da gíria e do chulo” pode ser 

“conforme o caso, mero artifício estético, comum a todas as épocas”.  (...) 

“Tudo leva à conclusão de que o rótulo poesia marginal é muito inconsistente 

no plano literário”.  

Valemo-nos de Antonio Candido (CANDIDO: 1976) podemos 

dizer que, via de regra, a apreciação da poesia marginal não é literária, mas 

sociológica. Isto pelo fato de o próprio objeto de estudo não se oferecer 

como objeto estético. Diz Antonio Candido (Id. ib.): “(...) não uma crítica, 

mas (...) teoria e história sociológica, ou como sociologia da literatura (...) 

nota-se o deslocamento de interesse da obra para os elementos sociais (...)”. 

“Achar, pois, que basta aferir a obra com a realidade exterior para entendê-

la, é correr o risco de uma perigosa simplificação causal”. Por esta 

desinformação histórica, e pelo maniqueísmo crítico, a poesia marginal ficou 

na adolescência da poesia brasileira. Qualquer coisa é poesia marginal. Basta 

emparelhar-se com a displicência, a vicissitude, a idiossincrasia que, na falta 

de valores, passam a ser valores.  

Carlos Alberto Pereira (PEREIRA: 1981) escreveu o livro que é 

considerado obra de referência sobre a poesia marginal: Retrato de época: poesia 

marginal, anos 70. É interessante frisar que o autor é um antropólogo e 

abordou a poesia marginal, não como literatura, mas como fato cultural. Ou 

seja, a poesia marginal é analisada extraliterariamente. O que conta é a 

ideologia. Ora, isto não é crítica literária: é sociologia da literatura, ou 

antropologia literária. Carlos Alberto Pereira (Id. ib.) anota: “O que se 

atualiza nos poemas é, de certa forma, um conjunto de ideias e/ou de 

práticas cotidianas – isto é, do cotidiano de certo ou de certos grupos dentro 

da sociedade. Acho que é desta forma (...) que têm que ser encaradas, por 

ex., as referências a sexo, a tóxicos, o uso do palavrão e assim por diante”. 

Ou seja, não devem ser entendidas como literatura. 
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Não é por nada que Pereira identifica três ideias-chave: “anti-

tecnicismo, politização do cotidiano e anti-intelectualismo”. Mesmo 

reconhecendo não serem estes três pontos características exclusivas da 

poesia marginal, o autor destaca a importância social e antropológica desta 

poesia. Mas a pergunta que fica é: se a poesia marginal é poesia, como não 

considerá-la como poesia? Como não lê-la a partir de seus elementos 

intrínsecos, retomando aqui a expressão de Antonio Candido?  

Encontramos na poesia de Chacal (2007) a displicência com o uso 

da língua, o que acaba por negar à poesia o que lhe é mais caro: a 

especificidade de uma linguagem que brota do embate entre som e sentido, 

ou entre o eixo paradigmático e o sintagmático. Desta forma, sua produção 

acaba restringindo-se a trocadilhos prosaicos que ficam muito longe do que 

entendemos como poesia.  

Cacaso (2012) é um caso interessante: na poesia escrita ele 

raramente atinge o nível do poético. Mas na poesia das letras de canções, ele 

usa com grande eficácia as características de uma linguagem poética. Assim, 

suas canções, via de regra, não apenas traçam uma crônica de nosso país, 

como desenham um belo mapa do lirismo de nossa gente. 

Nicolas Behr (2007) é um caso típico de quem nunca entendeu os 

princípios norteadores da poesia. Desde sua produção nas décadas 

elencadas, até seu mais recente livro, Meio seio (2013), percebemos que a 

busca do poema-piada, através de trocadilhos previsíveis e marcados pelo 

clichê, caracteriza o prosaísmo de sua produção. 

Em resumo, a partir da obra de Chacal, Cacaso e Nicolas Behr, a 

presente comunicação visa questionar se a poesia marginal pode, de fato, ser 

considerada poesia, na acepção estética que o termo encerra. 
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AUGUSTO DE CAMPOS E O NÃO LUGAR DA POESIA 
 

Francisco Fábio Vieira Marcolino 
UFRN 

Amador Ribeiro Neto 
UFPB 

 
Este artigo faz uma leitura do poema “Inútil idade” de Augusto de Campos. 
O texto foi recolhido no livro Não poemas, publicado em 2003. No poema 
“Inútil idade", a simples repetição dos termos (“inútil, idade, poesia”) 
modifica o nível referencial que é dado às palavras, quando se encontram 
estabilizados no âmbito da língua natural. A sabotagem se dá pela 
manipulação do operador, que introduz outras informações a partir de uma 
ideia que vem sendo reproduzida: a arte é uma atividade inútil, e a poesia a 
inutilidade máxima. A subversão da mensagem acontece na repetição e 
alteração dos significantes envolvidos. Estes são afetados pela polissemia e 
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ambiguidade ao serem modelizados pela função poética. A aparência de 
facilidade do poema esconde o jogo sutil do texto: condensação extrema 
organizada em torno de uma única sentença. A partir da exploração dos 
níveis semióticos do poema, articulamos uma reflexão sobre o lugar da 
poesia no mundo contemporâneo. Vamos nos apoiar nas ideias de Lotman, 
Haroldo de Campos, Roland Barthes, Paulo Leminski. Em A estrutura do 
texto artístico, o semioticista russo Iuri Lotman defende a ideia de que o 
universo emite pulsos de informação em variados níveis que podem ser 
captados pelos seres humanos e modelizados conforme a qualidade da 
mensagem. A arte seria um desses modelizadores indispensáveis, pois cada 
nível de informação exigiria um código personalizado para traduzir e 
armazenar essas emissões cósmicas presentes na biosfera. 
Palavras-chave: Augusto de Campos: Poesia brasileira contemporânea; 
Não poemas; Inutilidade da poesia. 
 
 

A LINGUAGEM POÉTICA NA CONSTRUÇÃO DO EU LÍRICO 
 

Nadine Silveira Santana  
Driely Xavier de Holanda 

Amador Ribeiro Neto 
UFPB 

 
O presente trabalho tem como objetivo analisar o comportamento do eu 
lírico diante do tema separação, para isso tomamos como corpus o poema a 
Vigília de Hero, de Manuel Bandeira comparado à música Mentiras, de 
Adriana Calcanhotto a fim de entendermos como esse tema é vivenciado 
por cada eu lírico. Entendemos que a linguagem poética não é exclusiva do 
gênero poema, assim, podemos afirmar que essa linguagem perpassa e 
dialoga com as diversas manifestações artísticas sejam elas na música, nas 
artes plásticas ou gráficas. Pound definiu literatura como novidade que 
permanece novidade, ou seja, a literatura dialoga diretamente com a 
realidade e por mais que saibamos dessa realidade, os poetas por meio da 
literatura recontam de maneira que nos permite renovar a mesma ideia da 
qual já tínhamos conhecimento, isso implica dizer que a linguagem poética 
reinventa, reconta e inova a realidade a qual estamos habituados. Ribeiro 
(2012) apresenta em sua Antologia de Poesia uma diversidade de poemas 
que possibilita ao leitor compreender como se dá os diversos diálogos entre 
as manifestações artísticas. A separação é o elo em comum entre o poema e 
a música, sendo que o eu lírico do primeiro lida com essa de maneira mais 
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melancólica e passiva, enquanto o da segunda se apresenta em meio a tal 
situação de maneira agressiva e conflituosa, utilizando-se de várias formas 
para impedi-la. Compreendendo tais informações por meio da linguagem 
poética que se apresenta tanto melancolicamente quanto agressivamente, 
por meio de uma antítese podemos relacionar de forma perceptível poesia e 
música numa mesma construção de significados, isto é, tanto na música 
como na poesia a separação é fato, entretanto o modo de agir do eu lírico é 
que vai diferenciá-los. 
Palavras-chave: Literatura; eu lírico; separação; linguagem poética.
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LITERATURA, FILOSOFIA E OUTRAS FORMAS DO SABER 
 

Coordenadores:  
Marcio Renato Pinheiro da Silva  

Unicamp/Fapesp  
Margarida Pontes  

Unesp  
 

A literatura está em contínua relação com outras formas do saber, e o 
diálogo que ela entretém com esses campos discursivos constitui, de modo 
muito entranhado, sua forma de fazer sentido. A proposta deste Grupo de 
Trabalho (GT) é abrir espaço para a compreensão desses diálogos, 
acolhendo trabalhos a respeito das relações entre literatura, filosofia e outras 
formas do saber, em suas diferentes vertentes. Por esse viés, entendido de 
modo bastante amplo, este GT receberá propostas que façam dialogar esses 
campos discursivos. Menos do que oferecer um escopo teórico ou 
metodológico desse trabalho, preferimos aqui mapear algumas 
possibilidades desse diálogo, indicando, a seguir, parâmetros por meio dos 
quais se poderia entender a proposta. Nesse sentido, as propostas poderiam 
incidir sobre: a) o modo como a literatura foi e vem sendo pensada em 
textos filosóficos ou em outros textos de ciências humanas, com especial 
ênfase sobre o modo de aproveitamento da literatura nesses textos, em seus 
diferentes modos de fazer sentido; como sabemos, graças à sua presença 
como “exemplo” ou como instância imaginativa, a literatura foi decisiva 
para o desenvolvimento de disciplinas como a filosofia, a ciência política, a 
psicanálise, entre outros; b) o modo como a filosofia e outras ciências 
humanas se fizeram e se fazem presentes nos textos literários, seja 
explicitamente, por meio de enunciados tomados a determinadas obras, seja 
implicitamente, por meio de uma elaboração retórico-discursiva capaz de 
dialogar com “conceitos” familiares a outros saberes disciplinares; a 
identificação e o esclarecimento de determinados conceitos filosóficos, por 
exemplo, pode ser determinante na análise de textos literários, não porque 
os textos literários seguem determinada doutrina, mas porque oferecem 
modos específicos de se relacionar com eles; c) o modo como o texto 
filosófico ou o de outras ciências humanas lançam mão, em sua própria 
enunciação, de dispositivos e expedientes retóricos filiados, explicitamente 
ou não, ao discurso literário, tais como diálogos, narrações, imagens etc., 
evidenciando o fato de que a análise de texto desenvolvida no campo dos 
estudos literários é decisiva também na leitura de textos de outras 
disciplinas; a análise da narrativa da história, por exemplo, ou a análise do 



 

 
 

29 

uso dos recursos poéticos por textos de filosofia são dois exemplos 
tradicionais dessa proximidade; d) o modo como o texto literário lança mão, 
em sua própria enunciação, de dispositivos e expedientes retóricos filiados, 
explicitamente ou não, ao discurso filosófico, evidenciando o fato de que a 
análise literária deve estar familiarizada também com outras dimensões do 
conhecimento; o modo como determinados romances dialogam com o 
discurso científico ou, ainda, como determinados poemas fazem uso da 
sentenciosidade ou da elaboração conceitual também interessam à análise da 
relação entre os diferentes discursos; e) o modo como determinadas formas 
da escrita podem ser compreendidas justamente graças à articulação que 
propõem entre várias modalidades de escrita (diálogos, fragmentos, 
aforismos, entre outros), instalando a questão da escrita em um lugar 
limítrofe, de mistura de gêneros; f) o modo como as relações descritas até o 
momento entre a literatura e outras formas do saber podem ser 
consideradas, agora, do ponto de vista de disciplinas como as ciências 
sociais, psicanálise, história e linguística. Diante de tal espectro amplo de 
questões, este simpósio gostaria de abrir um espaço para que diferentes 
casos desse diálogo pudessem ser compartilhados, a fim de fomentar uma 
reflexão a respeito das relações entre forma, linguagem e pensamento, com 
ênfase menos em sua compartimentação disciplinar e mais em seus 
entrecruzamentos. Tal reflexão, acredita-se, poderia ser importante para uma 
revisão crítico-reflexiva dos próprios paradigmas que legitimam os 
enquadramentos disciplinares, abrindo espaço não só a um saber em caráter 
interdisciplinar, mas também a uma eventual revisão dos parâmetros a partir 
dos quais o saber se divide e se articula em diferentes disciplinas.  
Palavras-chave: Teoria e Crítica Literárias, Filosofia, Psicanálise, Ciências 
Sociais, Linguística. 
 
 

FEDRA, A PERSONAGEM TRÁGICA DE SÊNECA 
 

Alcirelia Silva da Costa 
Michelle Bianca Santos Dantas 

UFPB 
 
Este trabalho visa à análise literária da tragédia Fedra do dramaturgo e 
filósofo latino Sêneca, levando em consideração a característica da 
personagem, envolvida num trama de amor, ódio e vingança. O conflito e 
encadeado a partir da tensão entre a paixão erótica de Fedra por seu 
enteado, o casto Hipólito que a rejeita de todas as formas, o que leva o 
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espectador da tragédia à compreensão sobre a manipulação retórica e 
poética realizada pelo dramaturgo. Sêneca busca através desta, proporcionar 
a catarse, que segundo Aristóteles, explicaria o motivo dos homens 
apreciarem assistir ao sofrimento dramatizado. A tragédia clássica, ainda 
segundo Aristóteles, deve cumprir condições que envolvam personagens de 
elevada condição, como é o caso dos heróis, reis e deuses, em que a tragédia 
deva ser contada em uma linguagem elevada e digna de um final triste com a 
destruição ou loucura de um ou vários personagens que se sacrificam por 
seu orgulho ao tentar se rebelar contra as forças do destino. Assim, este 
trabalho tem por finalidade mostrar como as concepções filosóficas do 
trágico contribuíram para a análise literária da obra. Além do mais, a 
literatura greco-latina tem influência na literatura clássica e contemporânea, 
uma vez que, histórias como a de Fedra serviram e servem até hoje como 
inspiração para muitos poetas e dramaturgos da atualidade. 
Palavras-chave: Fedra; Sêneca; tragédia; sofrimento. 
 
 

NIETZSCHE E A LITERATURA INDIANA: O OLHAR 
TRANSEUROPEU DE UM ESPÍRITO LIVRE 

 
Arilson Silva de Oliveira 

UFCG 
 
Os orientalistas (no sentido saidiano) ingleses e franceses, seguidos por 
inúmeros alemães, dentre outros pensadores visivelmente maniqueístas, 
certamente moldaram a visão cultural do intelectual ocidental moderno em 
torno da Índia e sua literatura, religião e filosofia, mas Nietzsche será a 
contracorrente que apresentará um alvorecer de uma contracultura dessa 
visão através de um “olhar transeuropeu”, principalmente em torno da 
Bhagavad-gita, Manusmrti e dos Vedas em geral. Todavia, é de suma 
importância observar inicialmente que o grande interesse de Nietzsche pela 
filosofia e literatura sânscrita, conforme nos alerta o emérito Mervyn 
Sprung, se deu durante toda a sua vida. Helmuth Von Glasenapp também 
será enfático ao relacionar Nietzsche e a filosofia e literatura indianas: “ele 
penetrou profundamente em sua essência”. Mas sabe-se que Nietzsche não 
é um indólogo, adverte Anne-Gaëlle Argy, mas se ele não fez, à maneira de 
Schopenhauer ou sob a influência de Paul Deussen, o esforço de aprofundar 
seus conhecimentos sobre filosofias e religiões da Índia, esses mesmos 
conhecimentos tomam lugar nos contextos-chave de seu percurso. Desta 
forma, um significativo número de importantes análises intelectivas aclara a 
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relação de Nietzsche com a Índia, em especial sua literatura clássica, já que 
pode-se dizer, sem muito medo de errar, que a influência exercida pelo 
pensamento indiano está longe de ser algo secundário na obra de Nietzsche, 
em especial sobre os seus pressupostos e moldes teóricos, tais como o 
eterno retorno, amor fati e além-do-homem, bem como na construção de 
boa parte das simbologias presentes em Zaratustra. 
Palavras-chave: Nietzsche; Índia; Filosofia; Literatura. 
 
 
O JOGO EM JOGO: UMA PROPOSTA DE ANÁLISE DO LÚDICO 
NOS RINGUES DO "ÚLTIMO ROUND", DE JULIO CORTÁZAR 
 

Bianka Teixeira de Andrade Silva 
UFMG 

 
O escritor argentino Julio Cortázar imprime vestígios únicos numa literatura 
experimental e interativa. Nos territórios do cronopio fundador, somos 
absorvidos por um reino de possibilidades e impelidos a atuar nele, 
escolhendo peças e montando-as, tateando um solo movediço pronto a nos 
absorver e demandar que o complementemos. “Até o leitor mais 
desprevenido notará a abundância de 'pontes', 'portas', 'galerias' e toda sorte 
de 'passagens' que conferem uma 'porosidade' característica ao espaço”1 da 
obra desse escritor-jogador. Ao eleger uma porta, uma rota, guiamo-nos e 
somos guiados por labirintos de questionamentos, desestabilizadores de 
dogmas, maleabilizadores da rigidez de la Gran Costumbre, fomentadores 
de movimentos dialéticos entre mundo ficcional e mundo dos fins, 
brincadeira e reflexão, fantasia e consciência atuante. Num universo como 
esse, vimo-nos convidados a cotejá-lo com as noções de jogo desenvolvidas 
pela estética filosófica, pela hermenêutica, pela antropologia e pela 
sociologia através, respectivamente, dos pensadores Friedrich Schiller, 
Hans-Georg Gadamer, Johan Huizinga e Roger Caillois. Tendo-os como 
alicerce em associação com a escrita cortazariana, promoveremos 
cruzamentos, diante dos quais se estabelecerão ligações e interrupções, 
semelhanças e distorções, espelhamentos e turvações. 
Palavras-chave: jogo; Cortázar; estética; hermenêutica. 
 

                                                             
1 ARRIGUCCI JÚNIOR, Davi. "O escorpião encalacrado: a poética da destruição de Julio 

Cortázar." São Paulo: Companhia das Letras, 2003. p. 35. 
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POR UMA FILOSOFIA DA NÃO-IDENTIDADE: RELAÇÕES 
ENTRE SUJEITO, LITERATURA E SOCIEDADE NO 

CONTEXTO DA MODERNIDADE 
 

Dezwith Alves de Barros 
UFRN 

 
Um dos principais postulados acerca da relação entre sujeito e sociedade no 
contexto da modernidade diz respeito ao caráter de regressão e repressão da 
subjetividade inerente ao mundo esclarecido, racional, civilizado, moderno. 
Muitos intelectuais, filósofos e pensadores, a partir do final do século XIX e 
início do Século XX, desenvolveram no cerne de suas discussões crítico-
filosóficas reflexões acerca dessa característica esmagadora que se fixa como 
consequência do que Adorno e Horkheimer chamariam de 
instrumentalização radical da razão. Tais considerações podem ser 
encontradas, nos mais variados campos, desde os trabalhos de Marx 
(quando fala do poder alienante do Capital), passando por Freud (nas 
colocações acerca do “mal-estar” causado pela vida em sociedade), por 
Lukács (e o aprofundamento que ele dá ao conceito de reificação) e 
adensando-se nos estudos dos filósofos da Escola de Frankfurt, como os de 
Walter Benjamim (e seus sobre a pobreza da experiência na modernidade) e 
os de Max Horkheimer e Theodor Adorno (que colocam, por exemplo, na 
obra prima Dialética do Esclarecimento, o Holocausto como uma espécie 
de consequência cruel da razão instrumental). Com base no estudo desses 
intelectuais, pretende-se aqui discutir a relação entre literatura e sociedade 
no que condiz, sobretudo, às definições de identidade e subjetividade no 
contexto da modernidade e da pós-modernidade. Nessa perspectiva, o 
conceito de “epopeia negativa”, proposto por Adorno em “A posição do 
narrador no romance contemporâneo”, será de suma importância para o 
entendimento das reflexões aqui desenvolvidas. 
Palavras-chave: Literatura e Sociedade; Theodor W. Adorno; Romance; 
Filosofia. 
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UMA APROXIMAÇÃO DISCURSIVA: CONSIDERAÇÕES SOBRE 
SERTÃO, HISTÓRIA, FILOSOFIA E LITERATURA 

 
Hélen Cristina Pereira Rocha 

UNIMONTES 
 
Por meio da verificação das divergências que se instalam na relação 
explicitada na novela rosiana A Estória de Lélio e Lina, qual seja, o 
dispositivo de sexualidade e o coronelismo enquanto discursos de poder é 
que o presente trabalho propõe uma análise do texto literário com o 
objetivo de definir os motivos e as consequências de uma suposta crise do 
poder coronelista no espaço sertanejo e ainda de que forma essa crise enseja 
a ascensão da mulher enquanto detentora de um poder subjetivo: a 
sexualidade. Tomamos por base metodológica os estudos acerca do 
coronelismo no Brasil e o livro de Michel Foucault: História da sexualidade 
I – a vontade de saber, destacando os conceitos de Dispositivo de Aliança e 
de Dispositivo de Sexualidade. Por fim, explicitamos que enquanto o poder 
que advêm do sistema coronelista institui-se por mecanismos de coação para 
efetivar o assujeitamento dos indivíduos que fazem parte de sua 
composição; o poder que emana das mulheres prima por estratégias mais 
sutis de se investir no controle social – o discurso – campo profícuo no qual 
atuam efetivamente as personagens femininas da trama. Tal aproximação 
nos parece possível também ao lermos o sertão, narrado por Guimarães 
Rosa, como um sistema que reflete e sofre as ações do mundo urbano 
externo a ele. 
Palavras-chave: Guimarães Rosa; Foucault; Coronelismo; Sexualidade. 
 
 

SABERES E PODERES DA ESCRITA: UMA LEITURA DE “A 
PREPARAÇÃO DO ROMANCE”, DE ROLAND BARTHES 

 
Marcio Renato Pinheiro da Silva 

Unicamp/Fapesp 
 
Em “A Preparação do Romance”, último e mais longo curso de Roland 
Barthes (1915-1980) ministrado junto ao Collège de France, o ensaísta 
francês dedica-se não a um estudo crítico-teórico a respeito do romance, sua 
história, suas vertentes etc. O que está em pauta é, antes, uma reflexão sobre 
a escrita de um romance que o próprio ensaísta deseja escrever. Reflexão, 
esta, que abrange desde as questões propriamente técnicas até as possíveis 
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formas de se organizar o cotidiano em razão da escrita, passando, 
obviamente, pelo valor e pela função deste projeto para o próprio sujeito 
que quer escrever. Todo este processo é baseado na tensão entre duas 
formas de saber projetadas pelo ensaísta logo de início: de um lado, o que 
ele chama de “saber em si”, vinculado à crítica e à ciência, dedicado à 
investigação das propriedades, sentidos e valores do objeto ao qual se atém; 
de outro, o “saber para refazer”, vinculado à técnica e à escrita, dedicado 
não ao desvendamento de seu objeto mas, antes, à produção de algo afim. 
Esta comunicação se dedica a uma análise destas duas formas de saber 
articuladas por Barthes, com especial ênfase sobre as relações entre escrita, 
saber e poder aí subjacentes. 
Palavras-chave: Escrita; Poder; Roland Barthes; Saber. 
 
 

O BICHO-OUTRO: A ANIMALIDADE EM CLARICE 
LISPECTOR 

 
Margarida Pontes 

Unesp 
 
Propomos uma análise da figura do animal no universo ficcional de Clarice 
Lispector recuperando suas variadas manifestações com ênfase 
especialmente em dois de seus textos: o conto “O búfalo” e o romance A 
paixão segundo GH. A forma como o animal é ali representado difere 
essencialmente das apreensões mais comuns do bicho na cultura e 
principalmente na literatura. Além de serem numerosos e estarem 
espalhados por toda a obra, o que já denota um interesse especial da autora 
por eles, os animais de Clarice recebem um tratamento incomum, estando 
sempre envolvidos em situações estranhas e provocando reações inusitadas 
nas personagens humanas que com eles interagem. Entendemos que o tema 
da animalidade, que tem assumido uma relevância notável nos debates 
contemporâneos, apresenta-se nessa obra a partir de uma inversão da 
perspectiva tradicionalmente humana. O animal é representado como 
sujeito de um olhar não humanizado, assumindo uma posição de alteridade 
que leva o homem a confrontar-se com a questão da própria identidade 
humana. Dessa forma, nossa abordagem sobre o animal volta-se para a 
discussão das representações dos bichos e para os desdobramentos que a 
proximidade com eles desencadeia, nos textos de Clarice Lispector, cuja 
obra revela-se surpreendente para as indagações fundamentais do 
pensamento humano. 
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Palavras-chave: Clarice Lispector; identidade humana; animalidade; 
alteridade. 
 

FILOSOFIA DO TRÁGICO E LITERATURA: UM ESTUDO EM 
AGAMÊMNON, DE ÉSQUILO 

 
Michelle Bianca Santos Dantas 

UFPB 
 
Sobre a origem, as significações e realizações do trágico, alguns estudos 
filosóficos já foram realizados, a exemplo do de Nietzsche, Schelling, 
Hölderlin, Hegel, Solger, Goethe, Schopenhauuer, entre outros. Eles nos 
fazem refletir sobre o caráter intrínseco do trágico, em sua origem, nas 
manifestações sócias do povo grego. Obviamente, numa construção mais 
rudimentar e não elaborada como veremos a partir das tragédias. Mesmo 
reconhecendo esse valor do nascedouro do trágico, nas mais simples e 
complexas expressões da sociedade helênica. Para que possamos perceber o 
quão sinuosas são as barreiras do estudo do trágico, metodologicamente, 
faremos uma síntese do pensamento de cada filósofo a seu respeito; com 
isso, poderemos ver que, para cada tragédia, uma linha de reflexão será mais 
válida do que outra, dando respostas mais precisas. Isso porque o estudo do 
trágico não é homogêneo, tanto que desperta um grande número de 
discussões até os dias atuais. E todas essas correntes, às vezes bastante 
diferentes, às vezes bastante semelhantes, comprovam o que acabamos de 
dizer. Desse modo, no presente trabalho, iremos nos deter a observar as 
mais diversas tentativas de se definir o trágico, suas respectivas linhas e 
interpretações. Também iremos abordar a aplicabilidade dessa “filosofia do 
trágico”, a partir da tragédia grega de Ésquilo, em Agamêmnon. Assim, 
poderemos observar o quanto a proximidade dessas duas áreas das 
humanidades podem ser cooperativas e frutíferas para compreensão teórica 
e literária. 
Palavras-chave: Literatura Clássica. Trágico. Filosofia. 
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SOBRE A LETRA E SUAS FALHAS: LITERATURA, DESEJO E 
MELANCOLIA  

 
Coordenadores:  

Hermano de França Rodrigues 
UFPB 

Nilsamira da Silva Oliveira  
UFPB 

 
Com o ensaio Luto e Melancolia, Sigmund Freud confere ao mundo uma 
teorização seminal, ainda hoje referência para a clínica e para a cultura, sobre 
os enigmas de uma das expressões mais radicais e autênticas da dor de 
existir, do padecimento proveniente de nosso desamparo primordial, de 
nossa insuficiência constitutiva. Nas sinuosidades da melancolia, habitam 
perdas alheias à consciência, angústias de aniquilamento, impulsos 
flageladores do próprio desejo. O eu melancólico transborda-se, arruína-se, 
deflete a agressividade para si mesmo, para quem odeia, para quem, em 
delírio, confunde-se com o algoz. Mune-se das mais arcaicas defesas e, num 
ritual inconsciente de antropofagia, em defesa de si mesmo, sorve o objeto 
amado, perdido, para sempre, em um tempo e espaço que lhe escapam à 
razão. Ao contrário do sujeito enlutado, cujas memórias ao amante ausente 
vão, aos poucos, perdendo seu investimento libidinal, o que consente ao 
Ego retomar sua busca por novas ligações afetivas, o melancólico soçobra o 
tempo, desliga-se dele e de tudo aquilo que poderia separá-lo do ente que, 
por um tempo, preservou-lhe a vida. Sem cair em paroxismos, subsiste na 
ameaça de sua própria existência, premido entre a instância mnemônica do 
passado e a miragem letífera de um futuro, num espaço alucinatório de um 
instante fustigador, incerto e inconsistente. Quiçá resida, no caráter 
dobradiço do presente, o apreço do melancólico pelo outrora, seu apelo à 
transitoriedade, seus arroubos destrutivos frente aos fios da esperança, tão 
frágeis desde a origem. Como projeção, o futuro acede ao lugar da dúvida, 
do incógnito e, por que não dizer, da morte. Constitui uma construção 
espectral necessária porquanto instaura possibilidades de realização do 
desejo. Sob a orientação desse fantasma, percorremos os mais oblíquos 
caminhos, a fim de impender à promessa do gozo absoluto (anseio 
continuamente fadado ao malogro). O artifício – longe de representar um 
fracasso – assegura-nos suportar as falhas da vida, tão latentes e 
recrudescidas à percepção melancólica, da qual decorre um registro niilista 
do futuro. O porvir adquire, na arquitetura do desabamento psíquico, traços 
persecutórios. Daí, as distintas tentativas de ignorá-lo, o gesto de vilipendiá-
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lo a favor da adesão ao Outro, deslocado, entrementes, para dentro de si, a 
salvo dos efeitos mortíferos do tempo póstero. Tal contextura aparece, com 
constância, nas letras literárias, arte hábil em tecer, em profusões de 
linguagens, os movimentos inconscientes do espírito humano. A submissão 
à palavra é a mais singela disposição ao engano, a mais suave expressão da 
falta. O engenho literário ludibria o próprio artífice que, perdendo-se nos 
labirintos das cadeias significantes, regula e mantém, em desequilíbrio, o 
compasso do desejo. Orquestrados pela melancolia, os signos artísticos 
passam a contornar a desordem pulsional, num empreendimento defensivo 
do Eu para evitar, numa fuga onipotente à escrita, o colapso completo de si 
mesmo. O labor estético lança sobre as fraturas do self uma quase 
imperceptível camada de verniz, sensível em encobrir os sulcos ocasionados 
pelo agir desobjetalizante de Thanatos, destinado a expurgar e a extinguir 
aquilo que se tornou intolerável. Se a letra falha (e ela sempre naufraga e, 
por consequência, alçamos ao campo da insatisfação estruturante), as 
pulsões respondem, introduzindo, na elasticidade do significante, objetos 
relacionados às experiências primordiais de satisfação. Fantasias orais, 
escópicas, anais ou fálicas ressurgem, de maneira a atribuir sentido à 
indispensável frustração do homem, sentenciado, desde o nascimento, a 
vagar errante à procura de um objeto e de um status há muito perdidos. O 
uso da palavra, ao render-se às flutuações do símbolo, subtrai o gozo e dá 
contorno aos apelos e demandas ao Outro. Sua incompletude funda a 
condição desejante do sujeito, a qual reivindica a presença de um eleito, alvo 
de amor e gratidão ao suprir as exigências do Ego, assim como depositário 
de ódio e agressividade, quando desencadeador de privações. Essa 
ambivalência integra o curso natural da vida e concorre para os acidentes 
imperiosos da alma que marcam a singularidade do sujeito na Cultura. Na 
qualidade de acontecimento subjetivo, o trajeto está longe de configurar um 
mandamento imposto a todos e, portanto, extravios são habilidosamente 
desenhados. A melancolia é, pois, um roteiro transviado, seguido por aquele 
que, na aurora dos tempos, teve seu pedido de autonomia e reconhecimento 
negado, ignorado, esquecido. Resulta, dessas considerações, a proposta deste 
GT: congregar pesquisas (concluídas ou em andamento) que, numa 
interlocução entre literatura e psicanálise, busquem analisar as dimensões 
representativas da melancolia, de modo a compreender as imagens e os 
discursos que a cercam, bem como as configurações que assumem em 
determinado momento da história social e literária. Com vistas a enriquecer 
o debate e as discussões, as investigações podem debruçar-se sobre a poesia, 
o conto, o romance, a carta, a narrativa de viagem, entre outros gêneros. 
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O GOZO ILIMITADO DO SUJEITO: PACTOS PERVERSOS NA 
LITERATURA 

 
Angeli Raquel Raposo Lucena de Farias 

Hermano de França Rodrigues 
UFPB 

 
Em 1905, com a publicação dos Três Ensaios Sobre a Teoria da 
Sexualidade, Sigmund Freud, pai da psicanálise, subverte, em definitivo, os 
paradigmas médicos, até então vigentes, sobre a natureza e o funcionamento 
da sexualidade humana, considerando-a desde a origem, traumática e 
perversa. O campo da perversão, restrito ao enquadre psiquiátrico e 
psicopatológico, que a definia como desvio social ou anomalia sexual, ganha, 
na compreensão freudiana, um caráter pulsional. Em outros termos, a 
sexualidade anarquiza os protocolos sociais, posto que, de ordem perversa 
polimorfa, busca a satisfação e não a procriação, sendo recriada e revivida na 
instância de uma estrutura perversa, neurótica ou psicótica. O mestre 
vienense situa o sujeito perverso como negativo do neurótico, na medida em 
que o recalque parece não atuar naquele, o que lhe permite experienciar as 
moções sádica e masoquista de forma intensa e, por vezes, mortífera. No 
campo da arte, a Literatura hospeda personagens com inclinações perversas, 
cuja atuação é a mais diversa possível. Com efeito, este trabalho tem como 
objetivo examinar, na literatura ocidental contemporânea, a composição 
estética da perversão, que acomete, por questões de ordem subjetiva e 
cultural, determinados personagens. Como corpus, selecionamos textos 
representativos do Marques de Sade, bem como a trilogia Cinquenta tons de 
cinza, de Christian Grey. 
Palavras-chave: Literatura; Psicanálise, Perversão; Pulsões. 
 
 

A LINGUAGEM TRAUMÁTICA EM RITA NO POMAR 
 

Bruna Belmont de Oliveira 
Hermano de França Rodrigues 

UFPB 
 
No romance Rita no Pomar, de Rinaldo de Fernandes, encontramos na 
fragmentação da narrativa, vestígios de um trauma que se faz presente na 
medida em que a narradora-protagonista relembra o atormentado passado. 
Rita apresenta-se em eterno estado de rememoração e busca, na tentativa de 
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se desvencilhar das suas lembranças, reconstituir sua vida em São Paulo e na 
Praia do Pomar, cenários cujos personagens d. Lúcia, André, Pedro, Rex e 
Pet se misturam aos fatos que os envolvem – atualizados constantemente 
através de uma linguagem sintomática. O presente estudo busca entender de 
que forma está delineada nesta linguagem a subjetividade de uma condição 
traumatizante. Para tanto, utilizaremos como suporte a teoria de Sigmund 
Freud acerca do Trauma, bem como os estudos de Juan-David Nasio, Luiz 
Alfredo Garcia-Roza, Myriam Uchitel, Maria Assunção Moreno e Ernesto 
Coelho Júnior. 
Palavras-chave: Rita no Pomar; Sigmund Freud; Trauma; Sintoma. 
 
 
CORPO E SUBJETIVIDADE: DESENHOS PSICOSSEMIÓTICOS 

DA CONDIÇÃO FEMININA 
 

Emannuelle Carneiro da Silva 
UFPB/PPGL 

 
A presente pesquisa tem por objetivo analisar, à luz da teoria semiótica 
greimasiana, em interface com os postulados psicanalíticos, o cordel 
intitulado Estória de passarinho, escrito por uma cordelista que usa o fazer 
poético como expressão de suas experiências de vida. Seus textos recuperam 
aspectos culturais que desenham, na perspectiva da subjetividade, 
vicissitudes da condição feminina, num tempo e espaço extremamente 
desfavoráveis à mulher. Embora oriunda de uma sociedade machista, 
consegue distanciar-se e, por vezes, confrontar velhas práticas e paradigmas 
de veios patriarcais. Para alcançarmos nosso objetivo, recorremos aos 
constructos operacionais e epistemológicos da psicossemiótica, 
especialmente os estudos desenvolvidos por RODRIGUES (2012). 
Examinamos o trajeto antropológico dos sujeitos semióticos inscritos na 
narrativa, buscando compreender as imposições culturais que influem em 
suas subjetividades. Tal procedimento permite desvelar valores axiológicos 
que se encontram subentendidos à performance actancial. Adentramos, 
também, com o propósito de chegar a outras linhas de significação do texto, 
na semântica discursiva, de modo a extrair os temas e figuras capazes de 
demarcar as relações de poder, a partir das quais o masculino e o feminino 
se estabelecem e se identificam. 
Palavras-chave: Subjetividade; Cultura; Psicossemiótica. 
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SEM PECADO NÃO HÁ SALVAÇÃO: UMA ANÁLISE DO 
ARREPENDIMENTO NA LÍRICA RELIGIOSA DE GREGÓRIO 

DE MATOS 
 

Frederico de Lima Silva 
Hermano de França Rodrigues 

UFPB 
 
Costumeiramente, atribui-se à obra de Gregório de Matos uma divisão por 
fases ou períodos: religiosa, amorosa, pornográfica, satírica, entre outras. Na 
atualidade, a sua poesia de caráter satírico vem ganhando um espaço muito 
importante no meio acadêmico-científico, pois representa não apenas uma 
criação poética, mas um documento sociológico e histórico da Bahia do 
início do período colonial. Outra vertente de sua poesia, a lírica sacra ou 
religiosa, é tida como uma produção marcada pelo momento em que o 
poeta exalta sua religiosidade. Contudo, em uma análise mais aprofundada 
de poemas dessa fase, onde ele trabalha o dualismo pecado e salvação, em 
que o eu lírico demonstra sua consciência em relação ao seu pecado, sua 
transgressão, buscando, a partir desse reconhecimento e arrependimento, a 
salvação de sua alma. Contudo, observa-se, ao mesmo tempo, que o poeta 
traz nas entrelinhas desses poemas traços de sua poesia satírica, mostrando-
nos que, ao mesmo tempo que Deus e o Pecado se opõem, são também 
complementares, e que embora Deus detenha o poder da condenação da 
alma ou sua salvação, o perdão e a salvação estão condicionados 
essencialmente à própria prática do pecado, da transgressão às normas, à má 
conduta, ao descumprimento das leis divinas. Mediamente o exposto, 
buscaremos evidenciar, por meio de uma análise de algumas poesias de 
Gregório de Matos, alguns traços perversos que permeia suas obras lírico-
religiosas, desconstruindo o mito do arrependimento do eu lírico em busca 
de sua salvação; salvação essa que configura uma das marcas mais latentes 
da literatura barroca, por meio do ideal de aproximação do ser humano com 
Deus. 
Palavras-chave: Gregório de Matos; Barroco; Perversão. 
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QUANDO O LUTO (NÃO) ACONTECE: AMOR E DESAPEGO 
NO CONTO LYGINIANO 

 
Hermano de França Rodrigues 

UFPB 
 
Dadas às configurações narcísicas que recobrem a pós-modernidade, por 
vezes, somos impulsionados a acreditar que a fragilização dos laços 
humanos se deve, preponderantemente, às relações com o capital, aptas a 
moldar corpos onipotentes e individualizados. Esquecemos (quiçá como 
defesa contra nós mesmos) que a condição humana emana de energias 
pulsionais que conclamam, outrossim, o ódio, a separação e a solidão. Não 
estamos nos referindo a uma condição determinada pelo tempo, mas a um 
processo subjetivo que se adapta, com menor ou maior intensidade, às 
demandas da Cultura, cujas forças ora obstruem os impulsos eróticos e 
tanáticos ora os libertam bruscamente. Essa dinâmica forja às civilizações, 
com suas virtudes e contradições. Nossa proposta de trabalho, numa 
interface entre a literatura e a psicanálise, busca decifrar, no conto A 
disciplina do Amor, de Lygia Fagundes Telles, os códigos de um mal-estar 
que, embora calcado nas insígnias de seu tempo, evoca a nossa 
contemporaneidade, onde as perdas, em geral, são revividas com frivolidade 
e indiferença. Engana-se, portanto, quem conjectura uma era de lutos 
intermináveis, crônicos e melancólicos. O narcisismo direciona a libido para 
o outro extremo, no qual o sujeito desesperança-se do outro (que não lhe 
deixa marcas, nem memórias). Como arcabouço teórico, recorremos aos 
textos freudianos, em especial "Luto e Melancolia" e "O mal-estar na 
civilização". 
Palavras-chave: Literatura; Psicanálise; Dor. 
 
 

ENLACES COM A MORTE: TRAVESSIAS MELANCÓLICAS NA 
LITERATURA PORTUGUESA 

 
Ivanildo da Silva Santos 

Hermano de França Rodrigues 
UFPB 

 
A melancolia é um estado psíquico em que o indivíduo perde o ânimo pela 
vida. Freud procurou compreendê-la a partir de uma aproximação com o 
luto, caracterizando-a como um mal decorrente de uma perda ideal, que se 
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nega ao luto, impondo-lhe, cruelmente, a presença. Ao confrontar esses 
afetos, funcionamentos pulsionais, o mestre vienense revela, com precisão, 
os enigmas do sofrimento melancólico, capaz de paralisar o desejo, 
retirando do sujeito a viço de Eros. À vista disso, propomo-nos analisar, 
com base nos postulados psicanalíticos, os traços melancólicos que 
caracterizam, esteticamente, a personagem Amélia, da obra O crime do 
Padre Amaro, do escritor português Eça de Queirós. No seio narrativo, a 
frágil rapariga nutre profundos sentimentos de tristeza desde a sua infância, 
intensificados pela escuta de textos bíblicos, de cunho punitivo, a que fora 
intensamente submetida. Relatadas pela mãe, padres e professor, as histórias 
arrancavam-lhe, de seu íntimo, a culpa e a desolação. Como um ser 
esfacelado, sem imagem própria, agarra-se, em desespero, àqueles a quem, 
em fantasia, remetem ao pai ausente, do passado. Todavia, o engodo 
permanece apenas por instantes e o resultado é o refúgio em suas próprias 
dores. Enreda-se numa dor existencial, entregando-se à consternação, à 
culpa e ao desencanto. Esse corolário afetivo – signos da melancolia – 
reflete o poder aniquilador da pulsão de morte, que promove, como 
solução, o aprisionamento destrutivo do objeto amado. 
Palavras-chave: Literatura; Psicanálise; Melancolia. 
 
 

NOTAS SOBRE O FEMININO: TRAVESSIAS DO DESEJO NA 
PROSA DE LYGIA FAGUNDES TELLES 

 
Maria do Socorro da Silva Medeiros 

Hermano de França Rodrigues 
UFPB 

 
A condição humana é forjada ao labor das experiências e dos conflitos, nem 
sempre solidários, mas continuamente estruturantes, com o Outro. Somos 
fragmentos em busca da completude, um corpo dilacerado pelo desamparo, 
pela dor, cujo aprendizado nos possibilita suportar os embates de Eros e 
Thanatos. Desde a mais tenra idade, estamos fadados a repetir, sem nos 
darmos conta, uma lógica transferencial, a partir da qual os (des)encontros 
com o objeto amado são reeditados em seus afetos primitivos. Esse 
processo, devido ao fusionamento das pulsões, sucumbe à ambivalência 
proveniente dos enlaces e separações amorosas. Segundo Freud, em seu 
artigo A dinâmica da transferência, a disposição inata de, inconscientemente, 
atualizar o passado faz com que o sujeito crie arranjos singulares para dar 
contornos à sua vida erótica. Nossa pesquisa, num diálogo entre a literatura 
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e a psicanálise, pretende examinar, na poética lyginiana, as vicissitudes do 
desejo, cujos efeitos balizam as experiências da protagonista, alegoria de um 
feminino inábil em simbolizar, totalmente, suas perdas. Em meio a 
romances falidos, a jovem entrega-se a um contínuo ritual de traições ao 
noivo, que deixa, em evidência, rastros de uma dissolução tortuosa do 
complexo edipiano. Seu comportamento, emocional e social, sinaliza o 
desejo de reencontrar, em fantasia, um homem como seu progenitor. A 
busca, cumpre dizer, não é exitosa e, como manobra, para punir-se, entrega-
se a um relacionamento mortífero, sem perspectiva de futuro. 
Palavras-chave: Literatura; Psicanálise; Pulsões. 
 
 

A FACE NARCÍSICA DA MELANCOLIA EM VERÃO NO 
AQUÁRIO 

 
Midiã Ellen White de Aquino 

UFRN 
 
O presente trabalho tem como proposta fazer uma análise sobre a 
construção da personagem Raíza no romance Verão no Aquário, de Lygia 
Fagundes Telles, no intuito de compreender como se dá a formação do eu 
dessa protagonista a partir das tensões familiares e afetivas. Essa heroína que 
fecha-se em sua interioridade devido ao prolongado luto pela morte do pai 
também nutre uma relação de ambivalência com a mãe, com a qual vive em 
constante desarmonia e disputa. Nessa narrativa, mãe e filha não conseguem 
entender uma a outra, visto que cada uma vive no seu mundo particular 
carregado de ressentimentos. Desta forma, a heroína é dominada por uma 
melancolia narcisista cujo reflexo do seu interior é o objeto de amor que 
aparece em alguns momentos na imagem paterna e em outros na figura 
materna. Como no mito de narciso, nessa obra estão presentes os símbolos 
dos espelhos e das águas que são essenciais para a compreensão do 
desenvolvimento da personagem principal. Cada espelho que surge na trama 
faz com que Raíza se entregue mais ao luto e a melancolia em contrapartida 
as águas surgem na narrativa como renascimento e libertação do estado 
obscuro enfrentado pela protagonista em quase todo o seu processo de 
maturação. 
Palavras-chave: Luto; Melancolia; Narcisismo; Personagem. 
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O ÊXODO MELANCÓLICO: PERDA E FALÊNCIA DO DESEJO 
 

Monik Giselle Lira Monteiro 
Hermano de França Rodrigues 

UFPB 
 
O presente trabalho tem como objetivo analisar o romance Presença de 
Anita (1948), do escritor Mário Donato. Através de uma narrativa densa e 
conflitante, desnuda-se o relacionamento excessivo, ora relativo à paixão ora 
ao erotismo, entre os personagens Eduardo e Anita. É na existência paralela, 
onde a fantasia assume um caráter obsceno e o prazer transpõe o limiar do 
sonho, que Eduardo dá vida a seus fantasmas e desejos subversivos, como 
tentativa humana de suportar uma realidade sufocante que, paradoxalmente, 
o alimenta e o consome dia após dia. Anita insurge, na percepção de seu 
amante, como possibilidade de tornar-se livre, de reviver uma virilidade, de 
reencontrar o objeto perdido. Quiçá, por isso, o protagonista lance-se, com 
avidez, numa rede de encontros intensos e projete, em sua ninfeta, as ilusões 
que o atormentam. Todavia, a melancolia conclama Eduardo, dada a sua 
inaptidão a desvincular-se de sua eleita, de um objeto idealizado, apenas 
existente em seu íntimo. A narrativa nos desenha uma figura masculina 
fragmentada por suas dores, tortuosamente nomeadas, que não consegue 
conter seus delírios nem enfrentar seus pesadelos. Como base teórica, 
optamos pela psicanálise de veios (pós)freudianos, mais especificamente, 
pelos textos que exploram a dor de amar em sua dimensão melancólica, 
levando em consideração as vicissitudes de Eros e Tânatos. Em Presença de 
Anita, Mário Donato expõe, poeticamente, o lado obscuro do ser humano, 
sua busca incontida pelo êxtase, capaz de arrebatá-lo de si mesmo. 
Palavras-chave: Psicanálise; Pulsão; Desejo; Melancolia. 
 
 

DA IDEALIZAÇÃO À MELANCOLIA: FIGURAÇÕES DA DOR 
EM MADAME BOVARY 

 
Rayssa Kelly Santos de Oliveira 
Hermano de França Rodrigues 

UFPB 
 
Das frustrações e dores irrompem-se as pilastras da existência humana. 
Somos seres estruturados pelas perdas, as quais nem sempre nos 
abandonam, impondo-nos suas memórias e ilusões. A melancolia nos 
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conclama à vida e, em algumas situações, quando nos recusamos a 
abandonar nossos mortos, aproxima-nos da finitude, oferta-nos a 
consciência da fragilidade do corpo e, sobretudo, revela-nos o lado obscuro 
de nós mesmos. Essa arquitetura se sustenta a partir de processos psíquicos 
que remontam às experiências arcaicas vivenciadas na mais tenra idade, cuja 
reedição, obedece aos confrontos com o Outro. Com o auxílio das teorias 
de Sigmund Freud e Jacques Lacan, pretendemos examinar, numa 
perspectiva discursivo-psicanalítica, os traços melancólicos que compõem a 
personagem Emma, protagonista da obra Madame Bovary, escrita pelo 
francês Gustave Flaubert. Observamos, em Emma, uma intensa 
fragmentação do desejo, uma conduta passional marcada pela fantasia e pela 
idealização devoradora de seus objetos de amor. Suas tentativas, em alcançar 
aquilo que lhe falta, são contornadas pelo desespero e violência, carreando 
frustrações que a deterioram e a esfacelam. Situa-se, pois, no próprio vazio 
que emerge de seu Eu e, com efeito, enleia-se num sentimento de 
inexistência, que deixa vir à tona às moções destrutivas da melancolia. 
Palavras-chave: Literatura; Psicanálise, Melancolia; Dor. 
 
 

FRAGMENTOS DA MEMÓRIA: LITERATURA, CULTURA E 
TRADIÇÃO 

 
Renata Pinto Uchôa de Araújo 

UFPB 
 
Desde os tempos antigos, a criatividade humana desfaz a história, 
espalhando-a em múltiplas memórias. São elas que resguardam as marcas da 
atuação do homem num mundo construído pelo símbolo e pelo imaginário. 
Assim é o folheto de cordel: um gênero que trabalha a realidade, 
transformando-a consoante os desejos do eu. Enquanto expressão ímpar da 
cultura popular, o cordel faz sobreviver os valores, as tradições e as crenças 
de um povo, cujo imaginário social continua a alimentar os mitos e os 
discursos que permeiam a sociedade. Assim, o folheto também possuía a 
função social de informar. Através de seus cordéis noticiosos, os 
acontecimentos, tais como sequestros, roubos, nos dias passados, e 
principalmente políticos e religiosos, nos dias atuais, são temas recorrentes 
em suas histórias. Diante disso, este trabalho, respaldado pela semiótica 
greimasiana, tem como objetivo examinar as estruturas discursivas do 
folheto de cordel O último dia de Lampião, observando os espaços e o 
tempo em que aparecem expressos no discurso, bem como os temas e as 
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figuras que apresenta. Os estudos desenvolvidos pelos semioticistas PAIS, 
FIORIN e GREIMAS constituem as fontes teóricas que orientam a referida 
pesquisa. 
Palavras-chave: Literatura; Memória; Cultura. 
 
 

EROTOMANIA DA PALAVRA: A LUXÚRIA E SEUS SUJEITOS 
 

Wanderson Diego Gomes Ferreira 
Hermano de França Rodrigues 

UFPB 
 
Com base nos constructos epistemológicos da psicanálise freudiana, esta 
pesquisa tem como objetivo analisar, na obra A Casa dos Budas Ditosos, de 
João Ubaldo Ribeiro, os discursos e performances que recobrem a 
sexualidade feminina, a qual se manifesta segundo o ponto de vista de uma 
senhora de 68 anos. Esse aspecto narratológico, todavia, não impede que 
certos estereótipos, derivados de concepções patriarcais, agreguem-se à 
figura da narradora, caracterizando suas práticas eróticas. É nesse conflito 
que aparecem as representações de um comportamento luxurioso, 
aparentemente libertário, ainda calcado em estruturas de poder 
conservadoras. Essas engrenagens ideológicas evidenciam uma supremacia 
fálica que impede a livre expressão do desejo da mulher, visto a partir do 
imaginário sexual masculino. Na busca pelos nexos entre o desejo e as 
pulsões regentes, percebemos, na trama literária em questão, as 
configurações de um gozo perverso, mortífero, que se revela na 
impulsividade da protagonista em relação ao outro, deixando visíveis as 
vicissitudes de um édipo tortuosamente experienciado, ou melhor, 
fragilizado em suas interdições. O aporte teórico escolhido abarca estudos 
freudianos, sobretudo no tange às pulsões, bem como trabalhos de 
psicanalistas contemporâneos, que se dedicam às modalidades do gozo na 
Cultura. Estabelecemos, quando necessário, um diálogo com a teoria queer, 
em suas investigações sobre a normatização do corpo. 
Palavras-chave: Literatura; Psicanálise; Pulsões; Eros. 
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ESCRITA E SILÊNCIO NA LITERATURA – 1964/2014  
 

Coordenadores:  
Ilca Vieira de Oliveira  

Unimontes  
Fernando Fábio Fiorese Furtado  

UFJF 
 
No Brasil, os anos 60 do século XX, foi um momento de nossa história 
marcado pela convergência revolucionária entre política, cultura, vida 
pública e privada, sobretudo entre os intelectuais. Em 1964, há exatamente 
50 anos, o golpe militar desencadeou uma série de conflitos entre o estado 
autoritário e as classes dominantes. O cenário da literatura brasileira depois 
do golpe revelou uma escrita de resistência. E é por meio do texto literário 
que o escritor revela os barulhos e os silêncios desse instante histórico e 
cultural do País. Este Grupo de Trabalho pretende abrir uma discussão que 
privilegie as manifestações literárias produzidas nesse contexto histórico 
cultural, a partir do qual se destaca o realismo mágico, alegorias, parábolas e 
as escritas de si - as narrativas de si, as correspondências, as autobiografias, 
os relatos memorialísticos, e os diários. Além de textos literários 
propriamente, pretende-se abrir um diálogo com outras produções artísticas, 
tais como canções, fotografias e pinturas. 
Palavras-chave: Gêneros híbridos, literatura de resistência, escritas de si, 
ditadura militar, linguagens. 
 
 
A DIMENSÃO LITERÁRIA DO MAIO DE 68 FRANCÊS: PODEM 

OS SLOGANS POLÍTICOS DESSE MOVIMENTO SEREM 
CONSIDERADOS UM GÊNERO LITERÁRIO? 

 
Alexandrino de Souza 

UFPB 
 
As manifestações ocorridas na França em Maio de 1968 são consideradas 
um dos acontecimentos mais marcantes da segunda metade do século XX, 
do ponto de vista social e político. Pouca atenção parece ter sido dada à 
faceta, dir-se-ia, literária do movimento, uma vez que os chamados slogans 
políticos também são uma das marcas do movimento. A questão que esta 
comunicação procura levantar diz respeito a literariedade dessa forma de 
expressão anônima, aforística, reflexiva, bem-humorada e retoricamente 
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contundente, que teve os muros da capital francesa como suporte material. 
A nomenclatura atualmente usada para definir e classificar os diversos tipos 
de frases que surgem durante manifestações político-sociais é o slogan 
político, por oposição ao comercial. Os chamados slogans de Maio de 68 
parecem se enquadrar mal na categoria dos bordões políticos tradicionais, 
geralmente destinados a defender causas imediatas e fazer oposição 
simbólica a entidades ou grupos de poder. Sem pretender contestar a 
nomenclatura vigente para definir este tipo de “frases sem texto”, como 
sugere Maingueneau (2014), há que se discutir preliminarmente as 
limitações, ou mesmo a insuficiência, de definir como slogan político frases 
de explícito alcance literário. Lançando mão sobretudo de metáforas e 
evidenciando aquilo que Jakobson (1970) chamou de função poética da 
linguagem, os slogans de Maio de 68 são um rico repertório de frases 
sugestivas que parecem cumprir a função básica de toda literatura strictu 
sensu: ser um agente transformador de percepção da realidade humana e 
social. 
Palavras-chave: Maio de 68; slogans; literatura revolucionária; aforismos. 
 

 

GÊNERO FANTÁSTICO E DISCURSO DO INSÓLITO NO 
ROMANCE PILATOS, DE CARLOS HEITOR CONY: 

FRONTEIRAS ESTRUTURAIS E PROCEDIMENTOS 
NARRATIVOS 

 
Edson Moisés de Araújo Silva 

UFRN 
 
A literatura em épocas distintas tende a um discurso mais engajado de 
acordo com as necessidades históricas. Nessa via, o presente trabalho analisa 
a composição do romance Pilatos (1974), de Carlos Heitor Cony, no intuito 
de discutir a fronteira estabelecida entre gênero fantástico e as marcas do 
discurso do insólito. Diante disso, pensamos como a fuga do real é uma 
forma de distanciamento para enxergar, com maior nitidez, a própria 
realidade social, configurando esteticamente as formas de organização social. 
Essa discussão tem por base a noção de maleabilidade das produções 
literárias para o engessamento em um rótulo de fantástico, incluindo nessa 
perspectiva autores que demonstram procedimentos fantásticos em suas 
narrativas, mas que não são classificados como representantes do gênero, 
como Machado de Assis, visto que as inversões ou quebras de linearidade 
lógica vistas, por exemplo, nas transições do narrador machadiano de 
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Memórias Póstumas de Brás Cubas, são exemplos de idas e vindas 
obrigatórias para que o leitor entre um território apoiado na realidade social 
e a realidade ficcional. Para tanto, a pesquisa tem por fundamento as 
delimitações de gênero fantástico apresentadas por Todorov (1992), 
Cesarani (2006) e Roas (2014) em diálogo com as reflexões teóricas sobre o 
insólito propostas por García e Batalha (2012). Ademais, a pesquisa mostra 
como o fantástico pode ser uma via de contestação política, sobretudo, em 
tempos enturvecidos por governos autoritários e sob mecanismos de 
repressão, visto que o eixo do romance Pilatos traz um mascaramento de 
crítica social por uma motivação histórica. 
Palavras-chave: Fantástico; insólito; narrativa; política. 
 
 

HISTÓRIA ABREVIADA: SOBRE UM POEMA DE FRANCISCO 
ALVIM 

 
Fernando Fábio Fiorese Furtado 

UFJF 
 
Publicado no livro Passatempo (1974), o poema “Revolução”, de 
Francisco Alvim, nos permite pensar os modos e manobras do poeta na 
“representação” da história do Brasil. A poética de Alvim amalgama à 
tradição da poesia modernista tanto a despretensão estética e estilística 
quanto a crítica ao formalismo, ao engajamento político e à ideologia, 
posturas típicas da poesia dos anos 1970, realizando a rasura do eu lírico 
através do acolhimento das falas de pessoas anônimas e comuns. Neste 
sentido, cumpre ressaltar que o caráter fragmentário, elíptico e minimalista 
da poesia de Alvim exige não desconsiderar as relações de cada poema 
com os demais, uma vez que as obras do autor se configuram como um 
fluxo de discurso (narrativo? teatral?) alimentado pela convergência de 
múltiplas vozes. Portanto, propomos uma leitura que considere o texto no 
corpo do livro, de modo a desvelar das tensões entre sujeito e objetividade 
na cena social e política do período da ditadura militar implantada em 
1964, uma vez que as numerosas dramatis personae que assumem o 
discurso poético no decorrer de Passatempo objetivam subjetividades que 
expressam realidades contraditórias e complementares. Assim, 
pretendemos demonstrar ainda como o texto de Alvim se avizinha das 
teses de Walter Benjamin acerca do conceito de história, na medida em que 
a heteroglossia e o minimalismo do verso alviniano recolhem do passado e 
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do presente imediato as vozes de personagens menores e os 
acontecimentos mais comezinhos. 
Palavras-chave: Poesia; História; Ditadura militar; Anos 1970. 
 
 

TROPICÁLIA: DIALOGISMO E CONJUNTURA DE VOZES. 
UMA VISÃO GERAL DA LETRA DA CANÇÃO DE AUTORIA DE 

CAETANO VELOSO 
 

Joan Saulo Ramos do Monte 
UFPB 

 
Considerado como um dos fundadores do movimento tropicalista, Caetano 
Veloso sofreu duras retaliações durante o período militar por compor 
músicas de protesto e que veiculavam uma ideologia contrária aos princípios 
políticos e “sociais” do regime vigente. Neste contexto, a letra da música 
tropicália soa como um grito de liberdade, encoberto por um emaranhado 
de metáforas que não só servem para driblar os olhos e ouvidos atentos do 
sistema opressor, mas também para, por meio do dialogismo, característica 
essencial do pensamento Bakhtiniano, instaurar um discurso proveniente de 
outras vozes, dando à linguagem uma natureza social. Destarte o principal 
objetivo do trabalho será o de verificar como, apresentando um discurso 
rico em polifonias, através da letra de sua canção, Caetano Veloso realizou 
uma espécie de raio-X do Brasil daquela época salientado a sua verdadeira 
imagem e desconstruindo a que fora instaurada pelo mito do ufanismo 
nacionalista. 
Palavras-chave: Tropicalismo; Dialogismo; Ditadura Militar; Caetano 
Veloso. 
 
 

ESTÉTICA E POLÍTICA EM CAIO FERNANDO ABREU: A 
VISIBILIDADE DOS ANÔNIMOS 

 
Simone Xavier de Lima 

PUC-RJ 
 
O presente artigo tem por objetivo discutir aspectos na narrativa de Caio 
Fernando Abreu, escritor que faz parte de nossos estudos no doutorado, 
observando-se a estética e o caráter político presentes na escrita deste autor. 
Caio, que começou a escrever no final da década de 60, aponta em seus 
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textos algumas chaves que nos permitem compreender melhor um período 
marcado pela dor e pela opressão ditatorial, contribuindo para a formação 
de um pensamento crítico. Para isso, tomaremos como fio condutor de 
nossas reflexões os conceitos de estética e política propostos por Jacques 
Rancière, além de cartas e contos de Caio Fernando Abreu. 
Palavras-chave: Caio Fernando Abreu; correspondências; insólito; política. 
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PROSAS E POÉTICAS NO CONTINENTE AMERICANO: 
TESSITURAS, FISSURAS E REPLICÂNCIAS  

 
Coordenadores:  

Silvio Roberto dos Santos Oliveira  
UNEB 

 Manoel Barreto Júnior  
UNEB 

 
O presente Grupo de Trabalho visa proporcionar reflexões sobre produções 
literárias do continente americano - sejam prosaicas ou poéticas - 
constituídas, destruídas e reconstituídas em suas próprias tessituras e 
fissuras, de matrizes anglo-culturais, hispânicas, lusas, africanas ou quaisquer 
outras, por diversos impasses e rasgos identitários, raciais, sociais e culturais, 
pretendendo também avaliar os possíveis imbricamentos com outras 
linguagens - tais como música, quadrinhos, cinema ou artes plásticas. Seus 
desdobramentos e replicâncias, as representações híbridas, desafiadas pelos 
sentimentos de melancolia, medo, solidão, que atravessaram os séculos XIX 
e XX, regurgitaram processos de humanização e os destroçaram em sínteses 
e paradoxos nos corpos e nos pensamentos. Ao assumir a aparente 
desordem, por essas múltiplas vias de humanização, escritores tão diversos, 
em si mesmos inclusive, como Emily Dickinson, nos Estados Unidos, ou 
Lima Barreto, no Brasil, pensaram em seus tempos e espaços sobre 
fundamentos e ruínas modernas, que se desdobraram em várias, inesperadas 
e inúmeras outras formas e continuaram a se desdobrar nas 
(im)possibilidades pós-modernas, como querem uns, neobarrocas, como 
querem outros, periféricas, marginais ou até sub-humanas, como sentem e 
ressentem tantos mais. A imagem da dobra funciona como metáfora para 
procedimentos mas também a esses sentimentos, completos e organizados 
tanto quanto confusos e destituídos, produtos da variação, do corte, da 
reordenação e dos pasmos históricos e culturais. Nas experiências estéticas, 
os modelos são ameaçados, renovados, multiplicados, nada mais é absoluto. 
Em caráter tão multifacetado, linguagens escorrem de outras linguagens. 
Considerando-se a hibridez, a experiência da existência é constantemente 
questionada. A literatura passa a sublinhar a não distinção entre realidade e 
linguagem. Se o ser humano for constituído de palavras, cabe considerar que 
o texto literário eleva essa relação. E, assim, certezas, como a da dicotomia 
entre texto ficcional e factual, são abaladas pelas incertezas da linguagem. O 
elenco imenso de obras que confirmam esses aspectos, marcadas por um 
recorte estratégico, do século XIX ao XXI, revela estar o campo literário 
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intensamente envolvido nas tendências gerais do mundo, que, cada vez mais 
fragmentado, parece desejar retornar ao passado na tentativa de encontrar 
rumos inesperados nas diversas áreas (políticas, sociais, culturais etc.). De tal 
modo, tessituras poético-narrativas e artísticas em geral e em seus 
determinados contextos históricos cruzam-se e em contornos histórico- 
discursivos encenam as formas de dizer e de aspirar nos tempos, idos, 
presentes e vindouros, dialogando ensimesmados e com a coletividade. 
Avultam tendências que funcionam como campo de força a que só mesmo 
reavaliações igualmente em dobras conseguem suplementar. Sob esses 
aspectos e sintomas, pode-se compreender as contorções históricas, 
discursivas, estéticas e a própria memória, que evidencia os transes e as 
transitividades resultantes dos fenômenos culturais e suas inter-relações. Sob 
os deslocamentos possíveis, é necessário, ainda, esclarecer que, para 
preencher as lacunas temporais, toma-se o entendimento da literatura como 
uma expressão artística comunicadora, sempre em busca de um interlocutor. 
Desta maneira, a literatura pode ser vista como influenciadora da história e 
por ela influenciada, altamente influenciando e sendo influenciada por 
outras linguagens, regulando-se e desregulando-se freneticamente. Neste 
sentido, migra-se para os caminhos instáveis do imaginário do produtor 
textual, cujas formas poéticas ou narrativas apontam para situações de 
comunicação literária e não- literária, a que em tempos diversos e grupos 
sociais diferentes são atribuídas situações completamente distintas. Aspira-
se, portanto, pela reconstrução da memória cultural, uma vez que os 
acontecimentos históricos agregam inestimável valor para a completude 
identitária, ou mesmo para a sua fragmentação (já que se vive em uma 
constelação de certezas relativas) a fortalecer as interpretações de um 
passado aparentemente longínquo que traz indagações dos significados 
inscritos pelos contemporâneos. Nesse sentido cabe pensar as criptografia 
das linguagens, as cifras dos textos, presentes e passados, na vontade de 
constituir uma compreensão, ainda que relativa, dos sentidos de 
humanização. Isto talvez seja possível de se fazer através de contribuições 
advindas do pensamento teórico-crítico contemporâneo. 
Palavras-chave: Humanização, Linguagens, Hibridez, Poéticas, Narrativas.  
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O "SONETO DE VIDRO" COMO EXPRESSÃO INDIVIDUAL 
DE JOAQUIM CARDOZO 

 
Ana Paula Apolinário de Melo 

Éverton Barbosa Correia 
UFPB 

 
Este trabalho tem como objeto o ‘Soneto de vidro” de Joaquim Cardozo, 
que, apesar de se constituir de aspectos convencionais da tradição, traz 
consigo elementos que indicam  traços individuais do autor.  O horizonte de 
exploração oscilará, portanto, entre a discriminação de traços estilísticos 
constitutivos da forma fixa e o modo como o poeta os expande, reverte-os e 
contribui para a atualização daquela  forma que repercutirá necessariamente 
no entendimento de sua expressão particular. A caracterização de algo que 
se aproxime do estilo individual de Joaquim Cardozo passará pela sua 
interferência exercida no soneto, forma tradicional por excelência, que ele 
atualiza. 
Palavras-chave: Poesia brasileira moderna; Joaquim Cardozo; Soneto; 
Estilo. 
 
 

A ROSE FOR EMILY: UMA LEITURA QUE VALORIZA O 
GÓTICO 

 
Bianca Cristina Leal 

UFPB 
 
O presente trabalho trata-se de um estudo sobre o gótico na narrativa curta 
do escritor norte-americano William Faulkner (1897-1962), A rose for 
Emily. O objetivo deste estudo é analisar o gótico de mãos dadas com a 
análise da protagonista, Miss Emily, enfatizando a relação da mesma com a 
chegada da modernidade e sua decadência em relação às mudanças.  O 
gênero gótico é explorado no conto e predomina ao longo da narrativa, que 
começa na era dos oitocentistas prolongando-se até a transição dos séculos 
XIX/XX. Obra esta que foi publicada na melhor fase de Faulkner, a década 
de trinta. Nesse período ele havia publicado grandes títulos, como O som e 
a fúria, 1929, e These Thirteen, 1931, do qual faz parte o conto escolhido 
para este estudo e A rose for Emily é conhecida como uma de suas obras 
primas. Faulkner atualiza o gótico na contemporaneidade, empregando seus 
elementos misteriosos, grotescos e psicológicos na sua criação literária, 
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imersa nessa ambientação para descrever o cotidiano e o comportamento 
atípico de Miss Emily. O conto faz parte de uma tradição conhecida como 
Southern Gothic, essa tradição tem fortes características do gótico europeu, 
e tem sido recente entre os escritores sulistas nos EUA. Concluindo as 
análises do trabalho, verificamos que, o gênero gótico está entrelaçado na 
construção da trama narrativa, assim como na caracterização da protagonista 
Miss Emily. 
Palavras-chave: Protagonista; William Faulkner; Gótico; A rose for Emily. 
 
 

DOIS TONS EM A HORA E A VEZ DE AUGUSTO MATRAGA 
DO SR. JOÃO GUIMARÃES ROSA 

 
Harlon Homem de Lacerda Sousa 

UESPI 
 
Neste trabalho procuramos construir uma leitura responsiva da 
arquitetônica do texto A hora e a vez de Augusto Matraga do senhor João 
Guimarães Rosa a partir de duas linhas: uma leitura livre do texto literário e, 
em seguida, agregando valores interpretativos com associações entre outros 
textos e análises. Esta leitura que ora se apresenta utiliza tanto categorias 
bakhtinianas da literatura como procura ater-se a uma metodologia 
bakhtinística para escapar a leituras “consagradas” ou engessadas da obra 
em questão. As categorias de ato responsivo e de forma arquitetônica são 
compreendidas neste texto respectivamente como um comportamento ético 
do crítico (autor-contemplador) e a visão de mundo do autor-criador, que é 
completamente dissociado do autor-homem. Assim, mostramos as relações 
entre narrador e personagens na descrição das ações e dos ambientes a partir 
de desdobramentos estruturais e temáticos na sucessão dos acontecimentos. 
A fortuna crítica do conto, como demonstramos ao longo do trabalho, 
permanece fechada em paradigmas de interpretação estabelecidos já na 
década de 1940, quando foi publicado o livro Sagarana. Tais paradigmas 
fecham a obra numa atualização do mito cristão da ressurreição e da 
penitência-purificação; da santíssima trindade etc. Aqui levantamos 
possibilidades de entendimento da obra que partem sempre da centralidade 
do texto literário sobre qualquer outro texto.  
Palavras-chave: A hora e a vez de Augusto Matraga; Guimarães Rosa; Ato 
responsivo; Tom emotivo-volitivo. 
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A ESCRITA DE UMA HISTÓRIA: O DIFÍCIL OFÍCIO DE 
RODOLFO WALSH 

 
Isadora Desterro e Silva Xavier 

UFRJ 
 
Este trabalho tem por objetivo expor um panorama da vida e obra do 
escritor argentino Rodolfo Walsh. Pensando sua literatura com enfoque na 
construção narrativa de sua obra mais conhecida, Operación Masacre, a 
pesquisa irá mostrar os passos da história argentina nos anos 60 e 70, 
revelando que, em seu modo de escrever, política, história e literatura fazem 
parte de um mesmo objetivo: denunciar a violência e as injustiças cometidas 
durante a ditadura militar argentina. A investigação será o ponto -chave para 
a construção de sua literatura, sustentando seu material narrativo. Ao fazer 
uma mescla entre ficção e história, literatura e política, Rodolfo Walsh relata 
uma das maiores tragédias da história de seu país e desvela, por meio da 
escrita, que o compromisso com a literatura vai muito além de sua tarefa de 
escritor: ainda que lhe tenha custado a própria vida, conseguiu transformar 
um crime de alguns minutos em uma parte da história que atravessou os 
tempos e, atualmente, sobrevive na memória coletiva da Argentina. 
Palavras-chave: Rodolfo Walsh; Literatura; Política; Operación Masacre.
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POÉTICAS DO SAGRADO E DO PROFANO  
 

Coordenadores:  
Pablo Simpon  

UNESP 
Wilson José Flores Júnior  

UFG 
 
Este Grupo de Trabalho (GT) tem como objetivo investigar algumas 
manifestações da poesia moderna brasileira a partir do questionamento 
religioso. Trata-se, por um lado, de observar a presença de temas e imagens 
cristãs numa tradição: a dos autores que pretenderam uma dimensão 
religiosa/simbólica, como Vinícius de Moraes em livros como O Caminho 
para a Distância (1933), Forma e exegese (1935), Ariana, a mulher (1936), ou 
Manuel Bandeira, em poemas como “Alegrias de Nossa Senhora” (ainda que 
não seja incomum em Bandeira o tratamento distanciado e irônico, como é 
o caso, entre outros, de “Oração a Nossa Senhora da Boa Morte”). Essa 
tradição inclui poetas que se converteram ao catolicismo, como Murilo 
Mendes e Jorge de Lima, cujas obras, portanto, estão repletas de elementos 
cristãos e de sua problematização a partir de uma modernidade em crise. 
Abarca aqueles que se reuniram em torno das revistas modernistas Festa e 
Terra de sol, ambas de caráter, por assim dizer, “espiritualista”, como Tasso 
da Silveira, Andrade Muricy, Murilo Araújo, Cecília Meirelles, dentre outros. 
Mas também poetas como Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de 
Melo Neto, em que a menção por vezes irônica/humorada/distanciada a 
lugares da religião e do transcendente (no caso de Drummond, em poemas 
como “Igreja”, “O que fizeram do Natal”, “Visões”, por exemplo) 
atestariam, por contraste, a proposição de uma identidade do eu: “Desculpe, 
São João, se meu Apocalipse/ é revelação de coisas simples” ; “Parido no 
quarto-dos-santos/ sem querer, nasci blasfemando”, afirmaria João Cabral, 
em “Autobiografia de um só dia”. Finalmente, Mário de Andrade, 
profundamente interessado pelas manifestações da arte religiosa, tal como 
no ensaio “Crítica do gregoriano”, foi capaz de integrar a seus poemas 
elementos religiosos, fazendo da Paulicéia uma babel tempestuosa. Trata-se, 
igualmente, de investigar o modo como a menção a esses lugares da religião 
e do sagrado produz ou legitima a presença de outros gêneros literários no 
centro da experiência poética: a confissão, a autobiografia, a meditação, a 
litania. Os momentos de autobiografia, por exemplo, constroem-se, como se 
sabe, na proximidade assumida do autor e sua enunciação. A poesia passa a 
trazer a dimensão de um compromisso firmado com o leitor. Inscreve-se no 
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movimento que Jean-Michel Maulpoix definiria como autobiográfico: 
“autografia, autonecrografia, heterografia, pois a poesia intensifica todas as 
grafias possíveis”, tornando-se, ainda assim, em vários desses poetas, o 
espaço de uma sinceridade (sinceridade artística no caso de Mário de 
Andrade) pretendida. A autobiografia poética, por assim dizer, revelaria a 
premência de uma voz particular. Seria a tentativa de exprimir um 
acontecimento único, para o qual se convocam imagens buscadas na 
natureza, nas sombras, no sonho, no subterrâneo. O GT também está 
aberto à discussão sobre críticos católicos como Alceu Amoroso Lima e 
Álvaro Lins, ou àqueles que estudaram a poesia brasileira a partir da reflexão 
religiosa, como Roger Bastide, por exemplo, em “Estudos sobre a poesia 
religiosa brasileira” (Poetas do Brasil, 1997), capaz de integrar, igualmente à 
dimensão cristã, noutros momentos de sua crítica, uma “experiência 
mística” não são relação com os seus estudos sobre a poesia afro-brasileira. 
Por fim, embora circunscrito à poesia moderna brasileira, o GT pode 
estender-se ao diálogo dessa poesia com outras literaturas, ao diálogo com 
outras tradições, como no caso dos poetas da revista Festa com a poesia 
simbolista, ou a expressões poéticas mais contemporâneas. 
Palavras-chave: Poesia religiosa, modernismo, gêneros literários, Literatura 
comparada, Literatura brasileira. 
 
 
“TU NÃO MORRERÁS”: CÂNTICOS DE CECÍLIA MEIRELES E 

O SAGRADO ORIENTAL 
 

Gisele Pereira de Oliveira 
UNESP/ASSIS 

 
Dentre os inúmeros aspectos que já foram ou esperam ser estudados da 
poesia de Cecília Meireles (1901-1964), encontra-se o nosso foco de análise: 
o que há de oriental em sua lírica, mais especificamente, o que há da Índia 
sagrada, do seu pensamento filosófico-religioso. Por um lado, a Índia se faz 
presente na lírica ceciliana como locus poético: imagens e outras apreensões 
sensíveis de suas paisagens, do seu povo, dos hábitos profanos ou sagrados, 
juntamente com algumas personalidades e suas ideias (Mahatma Gandhi, 
Rabindranath Tagore), dão vida a diversos poemas. Por outro lado, o 
sagrado indiano e algumas de suas premissas filosófico-religiosas fazem 
parte do pano de fundo ideológico dessa poesia, dando subsidio para sua 
noção de temporalidade, sua visão de mundo, dos seres, da Vida, do Ser, da 
morte e de seu além. Este trabalho circunscreve-se, sobretudo, à análise do 
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livro Cânticos (1927) em relação à filosofia indiana: mais especificamente ao 
modelo de diálogo entre mestre e discípulo conforme as Upanishads e a 
Bhagavad-gita uma vez que Cânticos se assemelha a esses textos sagrados 
indianos em estrutura e temas. Cânticos representa a base de uma trajetória 
cognitiva da poetisa com suas intuições e seus argumentos, cuja estrutura lhe 
dá a forma de um poema didático e exortativo, através do qual o eu-lírico 
(ou mestre) instrui o interlocutor (ou discípulo). Apresenta claras exortações 
à renúncia, ao desapego, à humildade e à busca de conhecimento. Enfim, 
percebe-se um apelo à prática meditativa, contemplativa, semelhante às 
práticas psicofísicas e ritualísticas relacionadas ao yoga. 
Palavras-chave: Cecília Meireles; Índia; poesia; sagrado. 
 
 

AS OCORRÊNCIAS DO ADJETIVO NO POEMA “FILHO 
PRÓDIGO” DE JOAQUIM CARDOZO 

 
Solange de Cássia Lima dos Santos 

Éverton Barbosa Correia 
UFPB 

 
Sabemos que o adjetivo é a palavra que qualifica o substantivo, conferindo-
lhe uma característica peculiar de acordo com cada caso específico. Ocorre 
que na obra de Joaquim Cardozo os adjetivos se expandem em múltiplas 
funções, concorrendo para sedimentar sua expressão, na qual o adjetivo ora 
absorve a função de substantivo, ora de advérbio. Analisando estrutura 
gramatical o poema “Filho Pródigo”, cuja estrutura é marcada pela presença 
de adjetivos, tentarei identificar traços que constituem a particularidade de 
sua poesia, que expande a um só tempo a convenção poética e o registro 
linguístico, que desdobra a convenção gramatical. Assim, o tema religioso 
servirá de pano de fundo para a especulação que é feita no plano da 
linguagem, de maneira que a mitologia cristã descrita na bíblia também 
sofrerá desestabilização na escrita do poeta pernambucano, que interfere 
simultaneamente na representação linguística, literária e social, porquanto 
incide no plano simbólico inscrito na linguagem. 
Palavras-chave: Poesia brasileira moderna; Religiosidade; Adjetivo; Classes 
de palavras. 
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PRIMEIRA DOMINGA DA QUARESMA: ALEGORIA E 
CONTRADIÇÃO NO DISCURSO DE ANTÔNIO VIEIRA 

 
Thaíse Gomes Lira 

Éverton Barbosa Correia 
UFPB 

 
Este trabalho se propõe a analisar a alegoria presente no “Sermão da 
Primeira Dominga da Quaresma”, do padre Antônio Vieira, entre a 
passagem bíblica das tentações do demônio a Cristo, no deserto, e a 
escravização indígena no Maranhão, aspecto que comprova o caráter 
contraditório do missionário, uma vez que ele não se opunha à escravização 
de negros africanos. Para o professor Massaud Moisés, a alegoria configura 
um discurso elaborado acerca de uma coisa para fazer entender outra coisa. 
Ou seja, o uso das alegorias nos sermões propõe-se a sugerir determinada 
linguagem que faz entender um significado não explicitado no contexto. O 
jesuíta, membro da Companhia de Jesus e defensor de cristãos-novos e 
indígenas, viveu no cerne de um processo histórico e suas produções se 
destacaram no Barroco. Seus sermões, de estilo notável e único, 
apresentavam introdução, argumentação e conclusão definidas, e eram 
pregados com propósitos específicos: criticar a Corte e a Igreja Católica. No 
“Sermão da Primeira Dominga da Quaresma”, o jesuíta estruturou seu 
discurso de forma a convencer os colonos maranhenses do caráter negativo 
da escravização indígena. Na produção deste trabalho, buscamos suporte 
nos textos de Alfredo Bosi: “Ecos do Barroco”; “Antônio Vieira: vida e 
obra – um esboço”; “Vieira ou a cruz da desigualdade”; e “Um estudo sobre 
a pseudomorfose e a contradição”. A reflexão esboçada neste trabalho visa a 
explorar que fatores motivaram o jesuíta a se insurgir contra a ordem social 
vigente e sua própria Ordem. 
Palavras-chave: Antônio Vieira, Barroco, Literatura colonial, Sermões.
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LITERATURA E ESCRITAS DO EU  
 

Coordenadores:  
Elaine Cristina Cintra  

UFU 
Joana Luiza Muylaert de Araújo 

UFU 
 
A proliferação das escritas do eu nas últimas décadas, com a publicação de 
inúmeros diários, autobiografias, cartas, entrevistas, memórias, entre outras 
expressões de caráter íntimo, apontam para novos parâmetros de 
abordagem nos estudos literários, que reorganizam as fronteiras entre o real 
e a ficção, o literário e o documentário, o privado e o público. Na 
historiografia literária, a investigação de documentos e fontes que se 
inscrevem neste tipo de escrita, propõe um redimensionamento da história 
da literatura, reformulando a formação de seu cânone e propondo novas 
abordagens de nossos momentos literários decisivos. A crítica literária 
contemporânea vê-se obrigada a olhar outras conjecturas, arriscando-se, 
inclusive, a se organizar a partir de uma visão “biográfica” que já havia sido 
banida e que volta triunfante e revestida por uma orientação mais 
abrangente neste início do século XXI. Neste viés, também se observa na 
América Latina uma necessidade histórica de registrar os momentos de um 
passado recente que resgata e preserva a memória dos acontecimentos a 
partir de uma visão particular, a dos subjugados que, no Brasil, representou-
se em uma literatura escrita sobre e no governo militar, bem como suas 
ramificações teóricas. Estes discursos à margem da escrita oficial reescrevem 
narrativas já estatizadas, formulam novos retratos e quadros de indivíduos e 
sociedades, atendendo a um desejo do sujeito de se inscrever nos tempos 
contemporâneos, tempos esses nos quais a subjetividade se destitui de sua 
força histórica. Da citada “grafomania” que Milan Kundera antevia no final 
do século XX, à “mania” de se registrar, que na linguagem midiática 
resvalou para “selfies” alarmantemente obsessivos, percebem-se novas 
formulações da intimidade, e novas abordagens artísticas desta intimidade, 
nascida sob a égide da modernidade e colocada na atualidade sob suspeita. 
As relações da literatura com as escritas do eu são, portanto, em sua 
natureza, sempre promíscuas e se apresentam em caráter de movência. 
Leonor Arfuch chama de “espaço biográfico” a este lugar de intersecção de 
vozes e gêneros, em que as tipologias se desfazem e se refazem em outras 
formas. Nestas expressões híbridas, o autor, que nunca havia ido de fato, 
retorna triunfante, mitificado em entrevistas e perfis, citado, requerido 
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exaustivamente como fonte de um conhecimento “original” da obra. Seu 
nome próprio, índice de uma suposta realidade, está imerso em um jogo de 
simulações que estremece, uma vez mais, as fronteiras entre o real e a ficção. 
E assim, os já dissolutos limites tornam-se motivos de investigação da 
organicidade deste novo sujeito e de suas novas representações. A crítica 
literária e a historiografia literária, por outro lado, fazem registrar tais 
expressões híbridas, publicando e pesquisando testemunhos, diários, 
entrevistas, organizando toda uma importante produção epistolar que revisa 
vários momentos significativos da literatura brasileira. Além disso, cabe citar 
os vários arquivos que foram constituídos em centros de pesquisa, 
formando grupos e pesquisadores debruçados em reavaliar publicações, 
edições, e que já reformularam várias certezas das ciências literárias. 
Também há em andamento alguns trabalhos que buscam repensar os novos 
aportes que a mídia e tecnologia presumiram ao gesto literário e que 
também se colocam como gestos de expressão íntima, como blogs, flogs, 
correspondências midiáticas, entre outros. O grupo de trabalho “Literaturas 
e escritas do eu” propõe, então, reunir estudiosos que pesquisem essas 
fronteiras entre o literário e o documental, a partir da revisão de obras, 
críticas e histórias literárias que cotejam em sua formulação as escritas do eu. 
Inserem-se nesta abordagem: as cartas e a literatura brasileira, sua história, a 
formação e reavaliação de seu cânone; os diários, memórias, memoriais, 
entre outros documentos que embasaram a crítica e a história da literatura 
brasileira; as várias tipologias do romance, como o romance de formação, o 
romance autobiográfico, o romance confessional, a autoficção, entre outros. 
No gênero lírico, serão aceitos trabalhos que versam sobre as discussões 
entre o eu lírico e o eu empírico; as tipologias da escrita de si na poesia, 
como autorretratos, diários poéticos, cartas poéticas, e as várias 
representações poéticas que desestabilizam as fronteiras do gênero e 
pressupõem um diálogo com as escritas do eu. Também poderão se 
inscrever trabalhos que abordem a questão de maneira genérica e teórica e 
que discutam outras perspectivas como as implicações do autor e do nome 
próprio, a revisão das teorias de escritas do eu no panorama crítico 
brasileiro. 
Palavras-chave: Escritas do eu, Historiografia literária, Literatura Brasileira, 
Teoria Literária, Memória. 
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OS AUTORRETRATOS NA LÍRICA DE HILDA HILST 
 

Elaine Cristina Cintra 
UFU 

 
Entre as diversas possibilidades expressivas que a poesia brasileira 
contemporânea encena, é possível verificar uma reiterada presença de 
formas autobiográficas, disseminadas em obras e autores com propostas 
estéticas distintas, remetendo a questões que desde o século XIX perpassam 
o status do sujeito lírico, e que, hoje, exigem outros olhares e posições 
críticas para a abordagem da questão. Tais formas inserem na lírica 
contemporânea tipologias que usualmente recebem um tratamento em 
prosa, e que, em geral, situam-se no limiar entre o registro documental e a 
ficcionalidade, fragilizando limites ao se constituir a partir do hibridismo e 
da indefinição. Dentro desta perspectiva, o trabalho aqui proposto pretende 
discutir a hipótese de que perpassam com bastante regularidade na obra de 
Hilda Hilst autorretratos líricos, construindo uma imagem que, acima de 
tudo, submete-se à tirania do discurso poético, essência de sua formulação, 
constituindo-se como fator decisivo para que essa construção simbólica do 
eu apareça embaralhada e sujeita a dissoluções. Questiona-se, assim, como 
essa forma de escrita do eu torna-se um procedimento significativo na 
construção poética da autora, ao conduzir a reflexões sobre alguns 
parâmetros da lírica do século XX, tais como: de que forma essas expressões 
configuram uma determinada subjetividade poética do século XX no Brasil; 
como os autorretratos tornam-se procedimentos significativos na 
construção poética da autora; e, como os autorretratos de HH nos levam a 
conceber uma hipótese sobre o modos com que a lírica moderna, ao se 
apropriar desta forma artística, conduz a uma reflexão a respeito do sujeito 
lírico nesta poesia. 
Palavras-chave: Poesia brasileira; Poesia contemporânea; Hilda Hilst; 
autorretratos líricos. 
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A MODERNA PSICOLOGIA DA COMPOSIÇÃO E DO POETA 
EM JOÃO CABRAL DE MELO NETO: O EXORCISMO DA 

SUBJETIVIDADE 
 

Evaldo Balbino 
UFMG 

 
A partir da leitura de teóricos e críticos como Longino, Octavio Paz, 
Alfredo Bosi, Luiz Costa Lima, João Alexandre Barbosa e Haroldo de 
Campos, este trabalho busca perfazer uma leitura possível da poética de 
João Cabral de Melo Neto: uma leitura que dê conta da tensão entre uma 
linguagem cônscia de si, que se constrói de modo moderno, e o caráter da 
emotividade e de sua composição na obra do autor. Com apoio de textos 
teóricos e críticos, poemas e textos crítico-teóricos do poeta pernambucano 
são cotejados para se estudar o que nesta obra se configura como exorcismo 
da subjetividade. Cabe falarmos aqui duma poética em que o sujeito “fala de 
si pelo avesso”. Exorciza-se, pela linguagem da pedra, a subjetividade. No 
entanto, o “silêncio puro”, pedregoso, consubstanciado no comedimento da 
linguagem, não deixa de falar, mesmo que imóvel. Esse “silêncio que imóvel 
fala” nos diz justamente disso. E da pedra se faz uma cartilha, com lições de 
dentro para fora e de fora para dentro. A “cauterização do sentimental”, o 
“freio” de que nos fala Longino, promove um controle do emotivo em João 
Cabral de Melo Neto, mas as cicatrizes da subjetividade permanecem numa 
poética que, no todo, se constrói por um sujeito que fala de si às avessas. 
Assim, flagramos, ao longo de toda a obra do autor, uma psicologia do 
poeta, não de sentimentos pessoalizados, diretamente relacionados a 
vivências pessoais, mas agora construídos na linguagem, no controle da 
linguagem, nas escolhas que tornam esta um discurso poético. 
Palavras-chave: João Cabral de Melo Neto; linguagem; exorcismo da 
subjetividade. 
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OS EPITÁFIOS DE JORGE WANDERLEY: AUTOBIOGRAFIA E 
FICÇÃO 

 
Jorcilene Alves do Nascimento 

Elaine Cristina Cintra 
UFU 

 
O presente trabalho constitui-se de uma discussão sobre formas 
autobiográficas na lírica e as principais questões teóricas que envolvem este 
assunto. Nossa discussão está fundamentada nas teorias de De Man (2012), 
Arfuch (2010), Rocha (1992) e Combe (2009). Para realização deste, 
buscamos resgatar o olhar para a poesia de Jorge Wanderley elegendo os 
seus epitáfios poéticos como objeto, a fim de entender como tais formas 
poéticas constroem a representação do sujeito lírico contemporâneo. A 
partir da análise de três poemas de Wanderley procuramos verificar os 
retratos pintados do e pelo eu lírico, em consonância com a teoria das 
escritas de si citadas acima. Ao final desta pesquisa, evidenciamos o jogo 
com a linguagem, que ao negar e reafirmar informações sobre o eu lírico, 
demonstra em si as indefinições de tais construções e as questões inerentes 
da autobiografia ainda pouco estudadas na poesia. 
Palavras-chave: Jorge Wanderley; autobiografia lírica; epitáfio. 
 
 

AS MARCAS DO RELIGIOSO NAS CARTAS DO PERIÓDICO 
PERNAMBUCANO O CARAPUCEIRO 

 
Josy Kelly Cassimiro Rodrigues dos Santos 

Camila Machado Burgardt 
UFPB 

 
Com o objetivo de tornar visível as práticas literárias, culturais e sociais da 
sociedade brasileira oitocentista, buscamos, neste artigo, discutir a 
importância da arte epistolar na constituição do campo literário brasileiro do 
século XIX, uma vez que as cartas constituíram um dos gêneros 
privilegiados pelo qual circulou a cultura letrada da sociedade à época, 
tratando dos mais diversos assuntos. Nesse texto, privilegiamos as cartas 
que versaram sobre o tema religioso, questão cara já que exercia um papel 
importante na vida familiar da sociedade brasileira naquele momento. Para 
isso, utilizamos algumas das cartas que circularam no periódico 
pernambucano O Carapuceiro, que circulou de 1832 – 1842, tido como um 
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jornal periódico “sempre moral e so per accidents político” (sic), redigido 
pelo padre e jornalista Miguel do Sacramento Lopes Gama, principal 
responsável pela folha, observando nessas cartas o tema religioso, sua 
representação satírica a época, a construção dos procedimentos retóricos e 
ficcionais inerentes a escrita epistolar oitocentista, bem como os novos 
arranjos de escrita elaborados pelos leitores-escritores de cartas neste 
periódico. Este artigo tem como suporte teórico os estudos de Chartier 
(1990; 2011) sobre a História Cultural e a representação ficcional; as 
contribuições da pesquisadora Barbosa (2007) sobre a relação entre a 
literatura e os jornais no século XIX; com respeito a escrita da arte epistolar 
utilizamos como aporte teórico Roquette (1860), acerca dos procedimentos 
retóricos inerentes ao gênero epistolar daquele momento e para 
compreendermos a escrita satírica das cartas do padre Lopes Gama 
trabalharemos com Hansen (1986; 2004) e Fiorin (2014). 
Palavras-chave: Gênero Epistolar; O Carapuceiro, Recursos retóricos e 
satíricos; Século XIX. 
 
 

MENINO DE ENGENHO E O ENGENHO DO ROMANCE 
AUTOBIOGRÁFICO 

 
Joyce Rodrigues Silva Gonçalves 

UFMG 
 
Este artigo pretende analisar a obra Menino de Engenho, de José Lins do 
Rego a partir do estudo das características do gênero autobiográfico e das 
narrativas de memórias. O trabalho pretende ainda utilizar outros romances 
autobiográficos do autor, mais especificamente os que compõem o ciclo da 
cana-de-açúcar (Doidinho, Banguê, O Moleque Ricardo, Usina e Fogo 
Morto), em que José Lins se aproveita de sua própria experiência para 
elaborar suas produções literárias. A obra Meus Verdes Anos também será 
evocada para fazermos um paralelo entre autobiografia e ficção 
autobiográfica. Essas obras do autor datam da década de 1930, quando 
alguns escritores, os da segunda fase modernista, enveredaram suas obras 
por caminhos regionalistas, arraigados às terras de suas origens. Meio 
avessos aos colegas engajados no movimento de 1922, os modernistas de 30 
trilharam por uma tendência telúrica em busca de uma verdadeira essência 
nacionalista: a vida simples e retratada com forte tom realista. Enquanto a 
semana de arte moderna buscou uma libertação artístico-literária, o romance 
de 30 consolidou essa busca. José Lins do Rego utilizou em suas 
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representações literárias sua própria experiência de vida. As obras 
selecionadas serão analisadas a partir do viés memorialístico, em que se 
pretende identificar, ou pelo menos inferir, o que é experiência vivida e o 
que é representação literária, ou ainda, o complexo recurso que é a 
ficcionalização partindo de uma experiência vivida. 
Palavras-chave: Menino de Engenho; Autobiografia; Memória; Ficção. 
 
 
O OBSERVADOR NO ESCRITÓRIO: RASTROS DE UM TEMPO 

NO DIÁRIO DE DRUMMOND 
 

Juliana Ribeiro Silva 
Elaine Cristina Cintra 

UFU 
 
Carlos Drummond de Andrade, considerado um dos mais importantes 
representantes da literatura brasileira é reconhecido pela qualidade de sua 
vasta produção literária e, em especial, por traduzir com seu olhar atento e 
sensível, a história do país e as aflições humanas. Em sua poesia, 
percebemos um sujeito que não ignora o tempo vivido e por isso mesmo 
deseja registrá-lo a fim de apresentá-lo ao leitor futuro. Essa relação com o 
tempo, esse desejo de recortar da história aquilo que acredita ser essencial 
para traduzir uma época, identificamos também em seu diário, intitulado O 
observador no escritório. Neste diário, ele apresenta registros de fatos 
políticos, literários e da vida pessoal datados de 1943 a 1977. De sua 
mesinha no escritório, Drummond parece não querer deixar escapar nada. 
Registra o que vê acontecer em seu país, os encontros com os amigos, as 
coisas banais do dia a dia e acrescenta ao que conta, aquilo que ele pensa 
sobre tudo isso, usando em sua narrativa a ironia e o humor que lhe são 
característicos. Lendo o diário de Drummond, o que nos chama a atenção é 
a maneira escolhida para narrar o cotidiano, mesmo com todo o ceticismo 
característico do poeta mineiro, sua narrativa parece feita em tom leve. A 
impressão é de que ao escolher o que registrar, ele foi movido não só pela 
observação, mas também por uma sensibilidade que transforma até um 
acontecimento banal em matéria importante que deve ser registrada. 
Palavras-chave: Drummond; diário; registro; observador. 
 
 

A CRÍTICA DE ARTE COMO EXPRESSÃO INDIVIDUAL DE 
JOAQUIM CARDOZO 
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Maria da Guia Silva dos Santos 

Éverton Barbosa Correia 
UFPB 

 
O objetivo desse trabalho é apreciar a prosa ensaística de Joaquim Cardozo, 
que compreende sua produção sobre arte e literatura constante no volume 
Poesia completa e prosa, da editora Nova Aguilar. O interesse da 
investigação se deve ao fato de que, embora o poeta tenha mais 
reconhecimento pela sua produção poética, é portador de prosa 
considerável, e não só de ficção.  Por isso, objetivamos mostrar sua visão a 
respeito de alguns artistas brasileiros – poetas, pintores e arquitetos -, a 
exemplo de Manuel Bandeira e Oscar Niemeyer. Através do olhar do autor 
sobre as obras alheias, disporemos de elementos que incidam sobre o 
entendimento de outras partes de sua produção, notadamente de sua poesia. 
Palavras-chave: Crítica; Gêneros híbridos; Artes; Joaquim Cardozo. 
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LITERATURA MODERNA E ENSINO DE LITERATURA 
 

Coordenadores:  
Humberto Hermenegildo de Araújo  

UFRN 
Derivaldo dos Santos  

UFRN 
 

Abordagens elaboradas a partir do tema da modernidade, considerando as 
variadas formas de representação da modernidade artística, cultural e teórica 
ao longo de uma trajetória na qual se inclui a própria formação desse 
conceito, de modo a investigar as práticas literárias e suas implicações com a 
memória dos arquivos, e a examinar a forma literária na sua relação 
específica com o social. Serão contemplados também estudos sobre relações 
entre processos formativos contextualizados na modernidade, especialmente 
no que diz respeito ao uso da literatura no sistema escolar; a tradição e sua 
função no sistema educativo; o ensino de literatura no ensino fundamental e 
médio e sua função no processo educacional brasileiro. O trabalho que este 
grupo de trabalho propõe tem o objetivo de contribuir não só para o 
aprofundamento e refinamento do suporte teórico que o norteia, mas 
também para a tarefa de análise e interpretação de diferentes fenômenos da 
modernidade no Brasil. A análise do texto literário, dos seus procedimentos, 
tem revelado que a literatura, como fenômeno cultural reage a aspectos 
internos e externos ao sistema em que se insere, ao longo da história. Além 
disso, o grupo pretende congregar pesquisadores de diferentes instituições 
de ensino superior, reunidos em torno de um referencial teórico e de 
procedimentos metodológicos comuns, na investigação dos processos de 
formação cultural. 
Palavras-chave: Modernidade, Ensino, Sistema literário, Formação, 
Leitura. 
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ESTRATÉGIAS DE LEITURA DO TEXTO LITERÁRIO NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA: AUGUSTO DOS ANJOS E MÁRIO DE 

ANDRADE 
 

Fábio de Sousa Dantas 
UFPB 

 
Nossa proposta de trabalho compreende o texto literário passível de uma 
ativa possibilidade de (re)leituras que podem dialogar com a História, 
Filosofia, Cultura, Sociologia, bem como com outras Artes, porém 
reconhecendo a necessidade de entender o plano simbólico de modo a 
dispensar os “rótulos” que hora emergem de parte da crítica. Assim, 
viabilizaremos uma eficaz possibilidade de trabalhar com textos / autores, 
privilegiando a sua relevância estética. Acreditamos que esta postura 
crítica reduz a equivocada indicação que ora vemos recair na sala de aula 
ou nos livros didáticos, quando se afirma que tal texto ou autor X escreve 
para crianças... Ou para adultos... Ou para negros... Ou para o povo etc... 
A seleção adequada de textos, a partir de um planejamento de aula 
coerente, propiciar-nos-á trabalhar, por exemplo, a poesia de Augusto dos 
Anjos ou a obra Macunaíma, de Mário de Andrade, com alunos de 6º ano 
do Ensino Fundamental ou de qualquer outra série da Educação Básica, 
sem quaisquer problemas de “limitação didática” ou de “censura”. Assim, 
objetivamos, em nossa comunicação, propor estratégias de leitura dos 
textos “A árvore da Serra”, de Augusto dos Anjos, e dos contos de 
Kunevo, extraídos da narrativa Macunaíma, de Mário de Andrade, de 
modo a privilegiar seus pressupostos estéticos em diálogo com o(s) 
contexto(s) sócio-histórico(s) em que foram produzidos. Tal 
procedimento implicará na (re)discussão do Ensino de Literatura na 
Educação Básica, na perspectiva de reconhecer o texto literário a partir de 
códigos simbólicos locais e universais. 
Palavras-chave: Literatura e Educação Básica; Leitura de texto literário; 
Augusto dos Anjos; Mário de Andrade. 
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MIMESE E INTERTEXTUALIDADE: ANÁLISE DA AULULÁRIA 
E O SANTO E A PORCA 

 
Fernanda Batista de Figueiredo 
Michelle Bianca Santos Dantas 

UFPB 
 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar a intertextualidade 
existente na obra O Santo e a Porca, do dramaturgo Ariano Suassuna que, 
segundo o mesmo, é uma imitação nordestina da obra do autor Plauto. O 
termo imitação, usado por Suassuna, remete ao conceito aristotélico de 
mimese, cujo significado não idealiza apenas uma reprodução parecida de 
algo, ou, até mesmo, a própria imitação, mas a representação de uma 
realidade. Um exemplo a ser citado aqui, é a avareza como tema principal 
das obras apresentadas neste trabalho. A base teórica deste trabalho 
encontra-se nos textos “Crítica e sociologia” (Cândido, 2005), “Imitando 
Plauto: o dialogismo na obra o Santo e a porca de Ariano Suassuna”, Araújo 
e Rodrigues (2008). Objetivamos proporcionar uma análise entre a peça de 
Plauto e Suassuna, apresentando a forma dos autores trabalharem com a 
mimese. Ademais, pretende-se exibir alguns trechos de “O santo e a porca” 
e “Aululária”, para que seja feita a contextualização das mesmas. Os autores 
em questão são conhecidos pela forma peculiar que escreveram suas obras. 
Plauto buscava trazer à tona como se encontrava a sociedade no século em 
que escreveu sua peça. Ariano, por sua vez, considerado um defensor de 
suas raízes, trouxe a presença de sua região, além da linguagem utilizada e os 
costumes presente nesta sua contemporaneidade. Por fim, será discutida a 
presença do cômico e comparação das características sociais e religiosidade 
presente em cada obra e a crítica feita ao social além de mostrar como a 
literatura Latina influenciou a literatura contemporânea. 
Palavras-chave: Mimese, Ariano Suassuna, Plauto, comparação. 
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O ‘SILENCIAMENTO’ DO TEXTO LITERÁRIO NOS LIVROS 
DIDÁTICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E A PRECÁRIA 

FORMAÇÃO DE LEITORES: UMA REFLEXÃO SOBRE 
PROPOSTAS DE LETRAMENTO 

 
Fernando Alves de Oliveira 

UFPB 
 
Este artigo trata do “silenciamento” do texto literário nos livros didáticos do 
Ensino Fundamental, analisando se neles aparece este tipo de texto, qual 
concepção de letramento literário, leitura e literatura determinou sua seleção 
e se ele é utilizado apenas para o estudo da metalinguagem gramatical ou 
explorado de forma a desenvolver o gosto, assim como competências de 
leitura. Para alcançarmos nossos objetivos, examinamos os livros didáticos 
do Ensino Fundamental que compõem o “Projeto Teláris: Português” cuja 
análise mostrou concepções que tratam o texto literário mais como pretexto 
para atividades variadas do que como objeto de fruição. Há questões 
intrinsecamente ligadas a visões equivocadas sobre o texto literário na 
escola, com repercussões negativas no trabalho com leitura, 
proporcionando, inclusive, experiências “traumáticas”, provocando, ao invés 
de identificação, aversão ao ato de ler e caracterizando uma contradição ao 
que Zilberman (1988) coloca como papel da escola, ao dizer que é nela que 
''se aprende a ler e escrever, conhece-se literatura e desenvolve-se o gosto de 
ler'' (ZILBERMAN, 1988 p.10). Discutimos, também, com base em autores 
como Kleiman (2005), Lajolo (1982; 1985), Cosson (2009), Zilberman 
(1985; 1988), Oliveira (2010) e Abreu (2006), temas como letramento 
literário e as questões ligadas à formação precária dos professores de 
literatura. 
Palavras-chave: Texto literário. Livro didático. Formação de Leitores 
Literários. Ensino Fundamental. 
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ANUNCIAÇÃO DOS CLÁSSICOS NO ENSINO BÁSICO: UMA 
BREVE ABORDAGEM ACERCA DOS RESULTADOS 

 
Francisco André Filho 

Michelle Bianca Santos Dantas 
UFPB 

 
Este trabalho tem como objetivo apresentar a importância dos Clássicos em 
nossa vida pessoal e estudantil, enfatizando que estudar os clássicos serve 
para compreender quem somos e aonde chegamos. Logo, será feita 
discussões sobre a relevância dos clássicos, para que o processo de ensino-
aprendizagem do discente seja beneficiado com essa abordagem. Sendo 
assim, iremos realizar este trabalho através do projeto “Uma Aventura 
Literária: clássicos, mitos, heróis... formação de leitores”, vinculado ao 
Prolicen (2014), que será desenvolvido no âmbito escolar no Município de 
Mamanguape – PB. Dessa forma, teremos como fundamentos teóricos os 
textos de Ítalo Calvino (2007), “Por que Ler os Clássicos”, Ana Maria 
Machado (2002), “Como e porque ler os clássicos universais desde cedo”, 
Girlene Marques Formiga (2011), “As várias formas de ler Clássicos 
literários: uma proposta com as adaptações” e, “A literatura nas séries 
iniciais”, de Maria Helena Zancan Frantz (2011). Em nossa busca de 
incentivar a leitura dos clássicos, iremos propor um trabalho com “A 
Eneida”, de Virgílio, com a adaptação de Miécio Táti (s/d). Utilizaremos 
uma adaptação da Eneida, para que esta funcione como uma maneira de 
incentivar os alunos a irem à busca de querer estudar/ler os clássicos. 
Ademais, aplicaremos materiais complementares que auxiliem na explanação 
do conteúdo ministrado em sala de aula e, até mesmo, na propagação do 
enredo. Conclui-se que o nosso trabalho tem como objetivo contribuir para 
a formação de leitores para que esses, por sua vez, sintam-se atraídos e 
passem a praticar e descobrir o prazer da leitura, principalmente a leitura dos 
clássicos. 
Palavras-chave: Clássicos; Relevância; Adaptação Textual; Leitura. 
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CLÁSSICOS NO ENSINO BÁSICO: GAMES, LEITURA E 
MITOLOGIA 

 
Gilberto Marinho de Aguiar 

Michelle Bianca Santos Dantas 
UFPB 

 
Tendo como objetivo apresentar a importância dos Clássicos em nossas 
vidas tanto em âmbito social quanto estudantil, o projeto “Uma Aventura 
Literária: clássicos, mitos, heróis... formação de leitores”, vinculado ao 
Prolicen (2014) e tendo como principal objetivo levar as discussões sobre a 
relevância dos clássicos, visando à inserção do discente nesta perspectiva do 
universo clássico, o projeto será desenvolvido na Escola Estadual de Ensino 
Médio Senador Rui Carneiro no Município de Mamanguape – PB. 
Utilizaremos como suporte teórico os textos de Ítalo Calvino (2007), “Por 
que Ler os Clássicos”, Ana Maria Machado (2002), “Como e porque ler os 
clássicos universais desde cedo”, Girlene Marques Formiga (2011), “As 
várias formas de ler Clássicos literários: uma proposta com as adaptações” 
de Maria Helena Zancan Frantz (2011). Tendo em vista a proporcionar uma 
aproximação com o universo clássico, trazendo este universo mais para 
perto da realidade dos alunos, me propus a trabalhar com o livro e também 
com o jogo God of War, uma vez que o mesmo nos traz muito deste 
universo midiático. Utilizaremos também materiais complementares para 
facilitar a compreensão e ilustrar os temas abordados nos encontros em sala 
de aula, facilitando assim o entendimento do enredo da obra. Concluímos 
que o nosso trabalho tem o objetivo de fomentar e estimular a leitura nos 
jovens, apresentando as obras e seus personagens, e com isso facilitar este 
encontro com a obra clássica, fazendo com que se sintam atraídos e 
encorajados a descobrir o prazer da leitura das obras clássicas. 
Palavras-chave: Clássicos; Adaptação; Leitura. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

75 

A COMPREENSÃO ESTÉTICA COMO UM DIREITO PARA O 
ADOLESCENTE 

 
Gracekelly de Araújo Soares 

Éverton Correia Barbosa 
UFPB 

 
Se considerarmos a literatura como um bem indispensável para o ser 
humano, precisamente para o adolescente, dado que este se encontra num 
processo de formação intelectual e de caráter, teremos um problema teórico 
a ser enfrentado, já que nem sempre é contemplado em sala de aula. Nesse 
sentido, tomamos a literatura em três aspectos intrínsecos: 1.como uma 
construção de objetos linguísticos e artísticos autônomos; 2. uma forma de 
expressão subjetiva e cultural; 3. como um instrumento importante de 
instrução e educação para o crescimento intelectual do indivíduo, uma vez 
que ela aprimora o grau de racionalidade do leitor, para sua formação e 
reflexão diante do mundo. Diante de tais condições, a pretexto de mapear o 
horizonte de exploração, utilizamos como pressuposto teórico os estudos 
críticos de Antonio Candido, sobretudo a partir do texto “Direito à 
literatura”, constante no livro Vários escritos, que reúne uma coletânea de 
ensaios publicados esparsamente ao longo de sua vida e foi publicado como 
volume único em 1995. Ali o crítico caracteriza a literatura como um bem 
incompreensível, na medida em que assegura a integridade espiritual do 
sujeito, apesar de não comprometer sua integridade física. A partir daí, 
intentamos desenvolver uma reflexão que sirva de parâmetro para o 
tratamento que é devotado à literatura em sala de aula e possamos, tanto 
quanto possível, especular acerca da representação social que nos é legada 
através dos bens simbólicos com os quais temos que lidar no painel que a 
história literária circunstancialmente nos oferece. 
Palavras-chave: Antonio Candido; Direitos humanos; Ensino de literatura; 
Formação do adolescente. 
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O GÊNERO ANTOLOGIA LITERÁRIA EM SALA DE AULA: 
ASPECTOS DA TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA 

 
Henrique Eduardo de Sousa  

UFRN 
 
Nesta comunicação, abordaremos aspectos referentes à transposição 
didática das manifestações literárias no âmbito da educação básica, 
precisamente, no Ensino Médio. Para tanto, tomaremos como objeto de 
especulação a antologia literária A Lua no Cinema e Outros Poemas, 
organizada por Eucanaã Ferraz para editora Companhia das Letras, e 
publicada em 2011. No projeto editorial dessa coletânea de poemas, 
identificamos apontamentos relevantes, tais como: o poema e suas formas, o 
nexo entre temáticas e a recepção do jovem leitor, a especificidade da leitura 
literária, os escritores e seus projetos poéticos e outros, os quais configuram 
um roteiro iniciático para os estudos literários (teoria, crítica e história) no 
referido nível de ensino. Os aportes teórico-metodológicos de nossa 
investigação são oriundos dos estudos da linguagem, a saber: a teoria dos 
gêneros (Bakhtin, 1992; Kleiman, 2005), estudos sobre o letramento literário 
na escola (Cosson, 2006, 20014; Paulino; Cosson, 2009) e didática do ensino 
de literatura (Boberg; Stopa, 2012; Colomer, 2007; Dalvi, 2013; Jouve, 2012; 
Pinheiro, 2007; Rouxel, 2012, 2013; Sousa, 2013,). De maneira geral, 
estamos revisitando o gênero antologia literária veiculado através do 
mercado livreiro e a prática educativa, relação singular que, acreditamos, 
sustenta uma das bases epistemológicas da educação literária, ou seja, as 
confluências entre produtos culturais, expressão estética e modos de ensinar.  
Palavras-chave: antologia; transposição didática; poema; ensino. 
 
 
 

LITERATURA NO ENSINO MÉDIO: POSSÍVEIS 
CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO DA LITERATURA 

 
Joice Rafaela de Araújo Silva 

Éverton Barbosa Correia 
UFPB 

 
Este trabalho tem como objetivo abordar a Literatura no Ensino Médio. 
Para isto, utilizamos como suporte teórico Regina Zilberman (2010). 
Interessa-nos verificar como o ensino de Literatura nas instituições tem se 
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dado de maneira um tanto arcaica, pelo fato de abordar apenas assuntos de 
provas de vestibulares, no entanto, o ensino de literatura não deve estar só 
voltado para explicar conteúdos para provas. Deve ir além disso e instigar a 
postura e desejo do aluno nessa área do saber. Tendo em vista que, a 
Literatura é uma das mais importantes disciplinas, pois, ela tem como 
propósito geral, formar alunos conscientes de suas capacidades humanas e 
sociais. Por meio da apresentação de obras literárias, para que os educandos 
investiguem, compreendam e deem sentidos aos textos a partir de suas 
vivências. Esse estudo se propõe a destacar estratégias que poderão facilitar 
a aprendizagem do aluno com metodologias alternativas, tanto para 
introduzi-lo no meio acadêmico, como também, para fazer com que o 
estudo da literatura seja compreendido pelo aluno em sala de aula, 
permitindo assim, examinar a necessidade de estudo de cada aluno 
envolvido com o ensino da literatura. Portanto, este trabalho tem como 
finalidade apresentar métodos alternativos no ensino de literatura, a partir 
do posicionamento da autora apreciada. 
Palavras-chave: Ensino; Literatura; Aluno; Professor. 
 
 
 

CÂMARA CASCUDO E OS ESCRITORES ESTRANGEIROS NOS 
ANOS DE 1920: LEITURA E DIVULGAÇÃO 

 
José Luiz Ferreira 

UFRN 
 
Na leitura dos textos esparsos publicados por Luís da Câmara Cascudo, nos 
jornais natalenses A Imprensa e A República, ao longo dos anos 1920, 
destacando-se aqueles em que são divulgados obras de vários escritores 
estrangeiros, podemos compreender o modo como temas e tensões 
dominantes na conjuntura mundial e brasileira caracterizam situações nas 
quais as tradições regionais interagem no processo de construção de um 
sistema literário nacional. Analisar as tensões daí resultantes, no âmbito dos 
estudos atuais, em que se impõem como necessidade as questões 
transnacionais, significa colaborar com o esforço intelectual para 
compreender a própria contemporaneidade a partir da análise de um 
passado que, se não é recente, foi determinante para os caminhos da cultura 
e da literatura brasileiras, nos quais ainda se dão muitos dos passos do 
sistema literário em vigência. Nesse sentido, importa saber quais são os 
posicionamentos assumidos por Câmara Cascudo naquele momento, uma 
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vez que ele figurou, na capital potiguar dos anos de 1920, como um dos 
principais articuladores do ambiente intelectual que foi capaz de discutir as 
ideias culturais e literárias em voga naquele momento, no Brasil na 
conjuntura mais geral, fato que habilitou tanto a intelectualidade e a 
produção literária local ao processo de discussão da moderna literatura 
brasileira. Para a leitura desse material, teremos como aporte teórico as 
discussões feitas pelos estudos de ARAÚJO, CANDIDO, HABERMAS, 
JAMESON e SCHWARZ, dentre outros estudos. 
Palavras-chave: Câmara Cascudo; modernismo; regionalismo; escritores 
estrangeiros. 
 
 

UMA ABORDAGEM LITERÁRIA EM SALA DE AULA: PERCY 
JACKSON E O LADRÃO DE RAIOS 

 
Josefa Caroline Xavier da Silva 

Michelle Bianca Santos Dantas 
UFPB 

 
Este trabalho é fruto do projeto PROLICEN/UFPB “Uma aventura 
literária: clássicos, mitos e heróis... Formação de leitores”, realizado no 
período de maio/2013 a fevereiro/2014 e orientado pela Professora 
Michelle Bianca Santos Dantas. A partir desse trabalho, objetivamos 
apresentar e instigar a leitura dos Clássicos aos alunos de Ensino 
Fundamental da Escola Iracema Soares, situada na cidade da 
Mamanguape/PB. Tivemos como base teórica os autores Ítalo Calvino, em 
“Porque ler os Clássicos”, que aborda a importância destes em nossa vida; 
Ana Maria Machado, em “Como e porque ler os clássicos desde cedo”, que 
enfatiza a importância da leitura dos clássicos desde cedo, e Girlene 
Formiga, em “As várias formas de ler Clássicos literários”, que defende o 
uso das adaptações, como modo de chegar ao original. Trabalhamos com a 
obra de Rick Riordan e o filme de Chris Columbus, “Percy Jackson e o 
ladrão de raios”. Na escola, fizemos uso de cinco aulas. Na primeira, e 
última aula passamos um questionário para avaliar os aprendizados dos 
estudantes durante as nossas visitas. Através da análise desses, percebemos 
que alguns começaram a ler o livro proposto em sala e a pesquisar sobre 
este universo rico que é os Clássicos. Proporcionando uma melhor 
abordagem sobre este assunto, havendo, com isso, um resultado positivo. 
Desse modo, nosso presente trabalho tem como objetivo apresentar uma 
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proposta didática para a utilização da Literatura Clássica em sala de aula, 
mostrando a viabilidade dos clássicos no processo de formação de leitores. 
Palavras-chave: Leitura; Clássicos; Incentivo; Formação de leitor. 
 
 

OS SUJEITOS ENVOLVIDOS COM A LITERATURA NO 
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 
Luana Eydsan Silva de Moura 

Éverton Barbosa Correia 
UFPB 

 
É sabido que o ensino de literatura no âmbito escolar sempre foi restrito, se 
comparado com o ensino da gramática tradicional, que é e sempre foi 
considerada a disciplina que prepondera sobre todas as outras, notadamente 
sobre a literatura, que, entre todas, é menos valorizada, sobretudo, nas séries 
do ensino fundamental. Contudo, a proposta de trabalho que aqui apresento 
é a de investigar como tem se dado a relação do professor com a literatura 
veiculada nos livros didáticos e como o professor está lidando com este 
material em sala de aula. Esta reflexão tem como suporte as reflexões 
teóricas de Marisa Lajolo, as quais trazem concepções bem determinadas 
acerca do ensino de literatura, considerando os professores, os alunos e 
também os livros didáticos numa relação dialética, em que a interação social 
visa à compreensão do objeto literário como artefato linguístico e artefato 
de cultura. Com isso, espera-se dispor de um painel que permita a 
visualização mais concreta dos problemas que envolvem o processo 
formativo do leitor. 
Palavras-chave: Ensino de literatura; literatura; Ensino fundamental e 
médio; Formação do leitor. 
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UM CLÁSSICO MITOLÓGICO EM SALA DE AULA: OS 12 
TRABALHOS DE HÉCULES 

 
Maria Amanda Ramos Barreto 

Michelle Bianca Santos Dantas 
UFPB 

 
O atual trabalho é fruto do projeto “Uma aventura literária”, vinculado ao 
PROLICEN, tem como objetivo a formação de leitores, através do contato 
dos alunos do Ensino Fundamental com os Clássicos, demonstrando a sua 
importância em sociedade, como sendo um objeto de conhecimento 
atemporal. Para tanto, utilizamos adaptações de clássicos mitológicos, a 
exemplo dOs 12 Trabalhos de Hércules, de Marco Haurélio. Essa é uma 
maneira de iniciarmos os alunos com os textos e temas clássicos, para que, 
posteriormente, possam ter contato com os originas. Utilizamos ainda, os 
cinco aspectos postos por Ítalo Calvino em Por que ler o clássicos?. Como 
base teórica para o projeto, utilizamos Como e Por que ler os Clássicos 
Universais desde Cedo, de Ana Maria Machado; As várias formas de ler os 
clássicos universais desde cedo; de Girlene Marques, e Literaturas nas séries 
iniciais, de Frantz. A metodologia é aplicada na Escola Estadual Luiz 
Gonzaga Burity, no 8° ano do Ensino Fundamental. Para executar os 
nossos objetivos realizamos cinco encontros, a fim de que possamos discutir 
e refletir sobre o conhecimento dos clássicos e dos mitos em sala de aula. 
Outros procedimentos metodológicos são a leitura dOs 12 Trabalhos de 
Hércules e a exibição do documentário com simulações sobre o herói 
citado, para a demonstração do entendimento do conteúdo exposto, 
solicitamos aos alunos uma produção textual a respeito do semideus 
Hércules. Logo objetiva-se apresentar uma proposta didática de Ensino de 
Literatura, a partir dos clássicos por considerarmos relevante para formação 
cultura e social dos estudantes. 
Palavras-chave: Clássicos; Mitologia Grega, Hércules; Leitores. 
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NOVA ÉTICA, NOVAS ESTÉTICAS: DESAFIOS E 
POSSIBILIDADES DE LETRAMENTO LITERÁRIO NA EJA 

 
Maria do Socorro Flor Antonino 

UEPB 
 
A presente comunicação se propõe a analisar o letramento literário nas 
turmas de 6º ao 9º ano da Educação de Jovens e Adultos, tendo como 
fundamento os estudos desenvolvidos por Magda Soares, Todorov, Teresa 
Colomer, Rildo Cosson, Angela Kleiman, Marisa Lajolo, Antônio Cândido 
dentre outros. A EJA, historicamente marcada por estereótipos e 
preconceitos, tem sido alvo de negligência por parte da escola e de 
confirmação de fracassos dos alunos, destacando-se as altas taxas de evasão 
e de reprovação. Em relação ao ensino de leitura, as práticas desmotivadoras 
e descontextualizadas contribuem para a manutenção da exclusão e da 
negação de acesso desses alunos ao direito a uma educação de qualidade que 
proporcione o desenvolvimento de suas habilidades para o exercício pleno 
da cidadania e lhes permita desfrutar dos bens culturais, a exemplo da 
literatura.  A proposta visa formar leitores literários na EJA, despertando a 
fruição do texto, o senso crítico, a ampliação de conhecimentos e de 
possibilidades de interação com outras realidades, afinal é através da 
subjetividade do leitor que ele demarca suas inquietudes e insatisfações e 
abre caminho para as mudanças, razão por que o texto literário não deve ser 
o privilégio de poucos. A exposição do trabalho, ainda em desenvolvimento 
permitirá a troca de experiências e seu enriquecimento. 
Palavras-chave: EJA; Letramento; Literatura; Ensino. 
 
 

LITERATURA NO ENSINO FUNDAMENTAL: TEXTOS E 
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS 

 
Maria José Paulino de Assis 

Luciane Alves Santos 
UFPB 

 
Este trabalho tem por objetivo apresentar possibilidades de estudos de 
textos literários no Ensino Fundamental a partir de sequências didáticas. 
Compreende-se a omissão em relação ao programa de Língua Portuguesa 
quanto ao texto literário infanto-juvenil na sala de aula, especialmente ao 
que se refere à sua análise e compreensão. A partir desse reconhecimento, 
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surgiu a necessidade de desenvolver um trabalho voltado para esse fim. A 
fundamentação teórica quanto ao estudo do texto literário está apoiada em 
Nelly Novaes Coelho, Literatura Infantil, Antônio Cândido, “O direito à 
literatura”, Tzvetan Todorov, A literatura em perigo, entre outros. No 
referente às sequências e estratégias didáticas, fundamenta-se a partir de 
Joaquim Dolz e Bernard Schneuwly, Gêneros orais e escritos na escola. O 
estudo dos PCNs direcionou questionamentos inerentes ao ensino de 
Literatura na escola e suscitou um apelo à fruição dos textos literários, que 
têm sido apresentados tão somente como pretexto para as aulas de 
Gramática. Nossa proposta sugere textos a serem analisados, em seus 
aspectos formais, semânticos e linguísticos, visando o despertar do senso 
crítico e da consciência cidadã dos educandos, como consequência do 
hábito de leitura de textos literários. Nesse sentido, as sequências didáticas 
propõem textos, ações e atividades norteadas por estratégias de leitura que 
visam o despertar do gosto pela leitura e a compreensão dos textos em seus 
diferentes aspectos. Portando, entende-se como possível a formação do 
leitor numa perspectiva humanizadora decorrente do trabalho com textos 
literários em sala de aula. 
Palavras-chave: Ensino Fundamental; texto literário; sequência didática. 
 
 
PREGUIÇA, MOVIMENTO E POESIA: UMA EXPERIÊNCIA DE 
ENSINO COM A ESCRITA POÉTICA DE JUVENAL ANTUNES 

NUMA TURMA DE ENSINO MÉDIO 
 

Michelle Patrícia Paulista da Rocha 
UFRN 

 
O presente trabalho apresenta uma experiência de ensino de Literatura, em 
uma turma de Ensino Médio de uma escola pública do Rio Grande do 
Norte, partindo da escrita poética do potiguar Juvenal Antunes. Nascido em 
Ceará-mirim em 1883 e irmão da também escritora e memorialista Madalena 
Antunes Pereira, formou-se em Direito e exerceu carreira profissional no 
Acre, como promotor de justiça. Antunes ganhou visibilidade nacional 
quando da exibição da minissérie Amazônia, na qual era um dos 
personagens. Em Rio Branco, viveu mais de vinte anos no famoso Hotel 
Madrid, onde costumava passar os dias na boêmia, trajando um chambre, 
espécie de roupão de dormir. Embora curta, a produção poética de Juvenal 
é de notável qualidade artística, sendo o seu poema mais conhecido “Elogio 
da preguiça”, um irreverente e bem-humorado texto em que se exaltam, 
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além de outras questões, a indolência e a brevidade da vida. A partir da obra 
de Antunes, objetivamos propiciar aos alunos de uma turma de 1ª Série do 
Ensino Médio o contato com alguns textos literários de outros autores 
potiguares. De maneira experimental – no que se refere ao fato de que não 
havíamos ainda realizado uma atividade desse modelo – selecionamos alguns 
textos (poemas, cartas e artigos de jornais), reunindo-os em uma coletânea 
entregue aos alunos. Atendendo às sugestões de Sequência didática básica 
proposta por Cosson (2006), desenvolvemos um trabalho de leitura e 
discussões acerca e a partir da referida coletânea, resultando em produções 
escritas (depoimentos, produções de poemas), exposição de trabalhos, 
encenação e culminando num lanche literário. 
Palavras-chave: Juvenal Antunes, poemas, leitura, ensino. 
 
 

UM CLÁSSICO DE OVÍDIO: O AMOR DE APOLO E DAFNE 
 

Milena Veríssimo Barbosa 
Michelle Bianca Santos Dantas 

UFPB 
 
Como se pode perceber, é visível a carência de leitura nas séries iniciais, mas 
especificamente no Ensino Fundamental, onde a leitura é algo essencial para 
a formação destes alunos. Com isso, o projeto “Uma aventura literária: 
Clássicos, mitos heróis... Formação de leitores” tem como objetivo 
proporcionar a formação de leitores, através dos clássicos literários greco-
romano. Atividade integradora deste projeto acima citado, o trabalho 
intitulado "Um clássico de Ovídio: o amor de Apolo e Dafne", tem como 
foco para seu desenvolvimento alunos do 6ª ano do Ensino Fundamental da 
escola Luís Gonzaga Buriti, localizada na cidade de Rio Tinto/PB. Como 
fundamentação teórica para a realização deste trabalho, foram utilizados os 
textos como o de Ítalo Calvino em “Por que ler os Clássicos?", e Ana Maria 
Machado em "Por que ler os clássicos desde cedo?", assim como outros 
textos referentes à leitura dos clássicos e a sua importância nas series iniciais. 
Estes textos enfatizam a ideia de que os clássicos são a melhor forma de 
começar a ler, visto que eles carregam consigo uma gama de conhecimentos 
incomensuráveis. Então através do mito de Apolo e Dafne, contido em uma 
das obras mais conhecidas de Ovídio, "Metamorfoses", desenvolvemos 
algumas atividades com os alunos, tais como a promoção da leitura em 
grupo do texto sobre o mito, como também, a título de produção textual, a 
(re)escrita do clássico de Ovídio, para que além da leitura fosse desenvolvido 



 

 
 

84 

também a escrita, uma vez que esta também se consagra como uma das 
deficiências do Ensino Público. 
Palavras-chave: Ensino de literatura; mitologia; Clássicos; formação de 
leitores. 
 
 

O LUGAR DO TEXTO LITERÁRIO NA OLIMPÍADA DE 
LÍNGUA PORTUGUESA ESCREVENDO O FUTURO  

 
Regina Lúcia de Medeiros 

 UFRN 
 
Relegadas historicamente ao campo da pedagogia, as questões de ensino têm 
sido colocadas em pauta, nas últimas décadas, pelos estudiosos da literatura. 
Marisa Lajolo, Regina Zilberman e Rildo Cosson são exemplos de 
pesquisadores reconhecidos que se preocupam em discutir, em seus estudos, 
o espaço da obra literária na sala de aula. Esse avanço permite-nos pensar 
em futuras mudanças na formação de professores e no modo como a leitura 
literária é compreendida nos diferentes níveis da educação formal. Em meio 
a essas discussões hodiernas, propomos esta comunicação. Nela lançamos 
um olhar crítico sobre as orientações que estruturam a Olimpíada de Língua 
Portuguesa – Escrevendo o Futuro, a fim de analisar o espaço reservado à 
literatura nessa atividade. Neste artigo, analisamos o Caderno do Professor, 
intitulado “A ocasião faz o escritor”, referente ao gênero crônica. Para tanto, 
tomamos como pressupostos teóricos os escritos de Candido (1995), 
Cosson (2010; 2014) e Todorov (2010). Vale ressaltar que a análise aqui 
proposta é fruto das pesquisas realizadas durante o cronograma da disciplina 
“Literatura Comparada e Ensino de Literatura”, oferecida no primeiro 
semestre do ano de 2014 e vinculada à nova linha de pesquisa (“Leitura do 
Texto Literário e Ensino”), do Programa de Pós-graduação em Estudos da 
Linguagem, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  
Palavras-chave: ensino; leitura; literatura; olimpíada. 
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ENSINO DE LÍNGUA MATERNA: CRÔNICAS 
SARAMAGUIANAS UM CAMINHO DE POSSIBILIDADES 

 
Simone Pinheiro Achre 
Saulo Gomes Thimóteo 

UFFS 
 
Com o intuito de desenvolver uma reflexão referente às possíveis 
abordagens em sala de aula a partir do trabalho com crônicas do José 
Saramago, pelo professor de língua portuguesa em turmas de ensino 
fundamental, far-se-á uma análise das habilidades que poderão ser 
desenvolvidas pelos alunos nos processos de ensino-aprendizagem, 
propondo estratégias metodológicas para o trabalho com este gênero 
visando como ocorre a construção verbal. Para isso, utilizar-se-á a crônica 
“As palavras”, do escritor português José Saramago. A presente análise tem 
como objetivo propiciar um raciocínio acerca da construção verbal, 
buscando com tal proposta desenvolver nos alunos as quatro habilidades 
presentes nas DCEs (Diretrizes curriculares do Ensino Básico) da secretária 
de estado da educação do Paraná: a Leitura, a Oralidade, a Escrita e Análise 
Linguística, e que visa o desenvolvimento de um aluno crítico, participativo 
e que seja capaz relacionar os diversos saberes à realidade vivenciada em 
cada contexto, vindo ao encontro dos documentos oficiais. Não se pretende 
neste artigo, impor uma série de regras e considerações que devem ser 
seguidas, mas sim, propor uma discussão acerca das possibilidades de 
trabalho, bem como refletir as possibilidades do trabalho com o gênero 
crônica, visto muitas vezes como um gênero não literário, em decorrência de 
sua estrutura, veículo de circulação e proximidade com a oralidade. 
Palavras-chave: Saramago, Crônica, Ensino, Literatura. 
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GÊNEROS DISCURSIVOS NA INTERFACE DA LITERATURA E 
DA LINGUÍSTICA  

 
Coordenadores:  

Alvanira Lúcia de Barros  
UFPB 

Roseane Batista Feitosa Nicolau  
UFPB 

 
Este Grupo de Trabalho objetiva apresentar reflexões sobre estudos 
descritivos e analíticos a respeito de diferentes gêneros discursivos na 
interface entre a Literatura e as diferentes áreas de atividade humana, sob a 
perspectiva da Linguística. Nesse sentido, abrange estudos linguísticos sobre 
os gêneros que circulam em diferentes esferas de atividade humana, como a 
jornalística, a acadêmica, a própria História etc., e que mantêm uma estreita 
relação com os gêneros literários (a exemplo da notícia jornalística, das 
memórias de leitura etc.); ou são considerados também como gêneros 
literários (a exemplo da crônica e do conto, entre outros gêneros). Os 
estudos a serem apresentados nesse GT incluem fundamentação 
bibliográfica plural, sobretudo da Linguística Teórica e Descritiva. Nesse 
sentido, este GT abre espaço para os estudos que, no âmbito da Linguística, 
descrevem e analisam os chamados gêneros fronteiriços. No entanto, por 
adotar a concepção de gêneros discursivos, esses estudos devem se pautar 
em uma concepção interacional de linguagem: à noção de gêneros 
discursivos, subentende-se numa concepção dialógica ou interacional de 
língua, que leva em consideração o caráter social e intersubjetivo da 
linguagem, ou seja, a língua deixa de ser vista apenas como estrutura, para 
incorporar o uso social dessa estrutura, por sujeitos históricos. É essa 
concepção de linguagem que permitirá a Bakhtin definir gêneros do discurso 
como tipos relativamente estáveis de enunciados: “Qualquer enunciado 
considerado isoladamente, é claro, individual, mas cada esfera de utilização 
da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso 
que denominamos gêneros do discurso.” Bakhtin justifica a relativa 
estabilidade como característica intrínseca dos gêneros discursivos, pelo 
próprio caráter sócio-histórico dos gêneros. O estudioso afirma que cada 
esfera da atividade humana “comporta um repertório de gêneros do 
discurso que vai diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria 
esfera se desenvolve e fica mais complexa”. Essa posição do autor 
estabelece uma relação muito direta entre os processos de formação dos 
gêneros e as ações humanas e, nesse sentido, abre a possibilidade para 
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enxergar os gêneros denominados fronteiriços a partir de sua utilização, nas 
diferentes esferas em que são produzidos e circulam. A variedade dos 
gêneros pressupõe, segundo Bakhtin, a variedade de intenções da pessoa 
que fala ou escreve. Dessa maneira, o autor insiste na diversidade dos fatos 
sociais realizados pelos mais diversos grupos e, consequentemente, nos fatos 
de linguagem. Portanto, como dependem da intenção e dos fatos sociais, os 
gêneros discursivos são infinitos e heterogêneos. Os trabalhos a serem 
apresentados neste GT, pautados em sua concepção de linguagem 
interacional, devem, por fim, sinalizar de que maneira os estudos teóricos 
desenvolvidos no âmbito da Linguística podem contribuir para a descrição e 
análise dos gêneros denominados fronteiriços. Assim, tratará de mostrar de 
que maneira os estudos no âmbito da Linguística Teórica e Descritiva 
contribuem para a análise desses gêneros que circulam não só no âmbito 
literário, mas em outros âmbitos que fazem fronteira com a Literatura. 
Palavras-chave: Gêneros Discursivos; Gêneros Literários; Estudos 
Linguísticos; Interação; Literatura Comparada. 
 
 

ATIVIDADES DE PRODUÇÕES ESCRITAS DE ALUNOS DO 
EJA: O USO DO MAIS E MAS 

 
Ana Maria Marques Vieira 

Alvanira Lucia de Barros 
UFPB 

 
A proposta deste trabalho é relatar uma experiência realizada com 
estudantes de uma turma de 9º ano, da modalidade EJA (Educação de 
Jovens e Adultos), objetivando reflexão acerca das produções escritas desses 
alunos, com ênfase para o uso do “mais” (advérbio de intensidade) e os 
sentidos veiculados em seus textos, considerando o processo de interativo 
da linguagem. O relato fundamenta-se teoricamente em Bagno (1999, 2013); 
Silva e Christiano (2005); Hora, (2002); Cegalla (2008) e Neves (1990, 2012), 
Castilho (2010), Marcuschi (2001), entre outros. Além desses teóricos, 
apresenta um levantamento do livro didático, relativo ao 9º. Ano do Ensino 
Fundamental da coleção Tempo de Aprender, em paralelo às produções 
textuais dos alunos da turma ora em discussão. Para tanto, a atividade parte 
do cotidiano da sala de aula, tendo como referência a realização de um 
debate sobre a temática: “Identidade e vida escolar” a fim de que os alunos 
dialoguem sobre o que pensam, bem como suas experiências ao logo da sua 
vida escolar. Na sequência, foram lidos textos referentes ao assunto para que 
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os alunos percebessem opiniões e pontos de vista de autores diversos sobre 
o tema tratado e, na sequência, os alunos puderam exteriorizar o seu ponto 
de vista, através de produção textual escrita. Durante a leitura das 
produções, foi realizada uma breve reflexão acerca das inadequações 
presentes na produção textual, enfatizando o uso do conectivo “mas/mas”. 
Com isso, foi possível o aluno perceber que a língua falada se distancia da 
escrita em muitos processos. Também se questionou e trabalhou a ideia 
baseada no senso comum de que “saber português não é para qualquer um”, 
e foi observado que até os grandes letrados, não monitorados, pronunciam 
palavras que segundo a norma culta tradicional são consideradas “erradas”. 
Em suma, nessa atividade considerou-se o processo de interação da 
linguagem, oportunidade em que realizou-se um debate sobre a temática 
pertinente ao contexto escolar, leitura de textos diversos e refletiu-se sobre 
as inadequações encontradas nos textos e a necessidade de realização de 
atividades de reescrita de textos. 
Palavras-chave: Produção textual. Reescrita textual. Inadequações. Uso do 
conectivo “mas/mas”. 
 
 

VOZES SOCIAIS EM GÊNEROS JORNALÍSTICOS DO SÉCULO 
XIX À LUZ DO MODELO DA TRADIÇÃO DISCURSIVA E DA 

SOCIOLINGUÍSTICA 
 

Andresa Dantas da Silva 
Roseane Batista Feitosa Nicolau 

UFPB 
 
Os jornais sempre foram de extrema importância para a construção da 
história linguístico-discursiva e literária do nosso povo; diante disto, nosso 
estudo objetiva conhecer mais sobre os gêneros contidos nos jornais do 
século XIX, bem como as vozes enunciativas presentes neste meio de 
comunicação. Os gêneros jornalísticos sempre agruparam diversas vozes 
sociais e diversos gêneros textuais/discursivos, desde os mais requintados 
(Editoriais, Editais, Folhetins etc.) aos mais simples (Anúncios, Apedidos, 
Notícias variadas). Por meio desses gêneros, percebemos a relação intrínseca 
entre linguagem e sociedade, a qual Bakhtin (1997) tanto se referia. Para este 
estudo, optamos por focalizar um desses gêneros que compunha o jornal do 
século XIX: o Apedido. Este gênero, também conhecido como Publicações 
a pedido, eram textos publicados nos jornais que tratavam de diversos 
assuntos de interesse pessoal e público. O gênero Apedido, por ser escrito 
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por uma grande diversidade de vozes (comerciantes, pessoais como veia 
jornalística ou poética, entre outros), carrega em si, as marcas linguísticas da 
sociedade da época, de um povo que começa apresentar uma identidade 
linguística. Para a análise explicativa desse gênero, utilizamos do suporte 
teórico das Tradições Discursivas (KABATEK, 2005) - teoria que estuda as 
transformações e as mudanças dos gêneros textuais contidos no acervo da 
memória discursiva dos falantes -, bem como dos estudos centrados na 
Variação Linguística tendo como suporte a Sociolinguística (MOLLICA, 
2007, 2011; BAGNO, 2009), para descrever as vozes sociais presentes nesse 
gênero. 
Palavras-chave: Vozes Sociais; Apedidos; Jornais do século XIX; Tradição 
Discursiva. 
 
 

A PEDAGOGIZAÇÃO E A CONSTITUIÇÃO DE 
SUBJETIVIDADES NA FAMÍLIA 

 
Fábio da Silva Vieira 

Marluce Pereira da Silva 
UFPB 

 
A pesquisa discutiu como o processo de pedagogização e a constituição de 
subjetividades propostos pelo movimento Educar para Crescer, em especial 
em depoimentos que aparecem no hotsite “Lição de casa é Participação”, 
estão intrinsecamente atrelados a práticas discursivas de 
governamentalização. Examina-se em que medida nesses discursos se 
instituem sentidos que apontam para um processo de pedagogização da 
família. Utilizam-se dispositivos teóricos analíticos foucaultianos como 
governamentalidade, técnicas de si e subjetivação. Tomando a linguagem 
como prática social, a pesquisa se inscreve no campo da Linguística 
Aplicada que propicia ao pesquisador, ao problematizar situações vividas 
por sujeitos múltiplos, revelar, sob um olhar distinto, marcas de classe social, 
sexualidade, raça, gênero (MOITA LOPES, 2006). A análise mostrou que os 
depoimentos das “celebridades,” a quem o site atribui a condição de expert, 
para a campanha “Lição de Casa é participação” fazem circulam discursos 
que se consagram como dispositivos de governar os outros e de se 
autogovernar à medida que equipa os pais de uma certa expertise. O sujeito 
é sempre o resultado de uma prática, ou seja, ele é sempre fabricado. Nesse 
sentido, o hotsite “lição de casa é participação” funciona como dispositivo 
encarregado de fabricar um tipo bem determinado de indivíduo 
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(FOUCAULT, 2003c, p.12), ou seja, ele atua em direção a um governo de si, 
constituindo subjetividades. 
Palavras-chave: Pedagogização; Subjetividade; Discursividade; 
Governamentalização. 
 
 

A MODALIZAÇÃO NAS CARTAS DE LEITORES EM JORNAIS 
DE DÉCADAS PASSADAS: RECURSOS LINGUÍSTICOS, 

ESTILÍSTICOS E ARGUMENTATIVOS 
 

Fernanda de Souza Lima 
UFPB 

 
A Carta de Leitor é um gênero textual no qual o leitor emite opiniões acerca 
de assuntos publicados em jornais ou revistas e, consequentemente, é lida 
por todos os leitores desses suportes interativos. Ela é também um gênero 
fronteiriço por ser um texto crítico, que circula em uma determinada área de 
atividade humana (jornalística) e por manter ligação, no seu aspecto formal e 
estilístico, com os gêneros literários (carta pessoal). Em seu discurso, o autor 
manifesta sua opinião e abre espaço para que os leitores concordem ou não 
com ele. As Cartas de Leitor tem como base argumentos, em defesa das 
ideias e concepções do autor; sendo assim, o objetivo desse trabalho é 
estudar a modalização nas Cartas de Leitor dos jornais paraibanos de 
décadas passadas, por ser a modalização, conforme Nascimento (2012, p. 
64), “uma das estratégias argumentativas que se materializam 
linguisticamente e se constitui em um ato de fala particular.” Para realizar 
esse trabalho fizemos uma pesquisa exploratória em estudos linguísticos das 
Tradições Discursivas (OESTERREICHER, 1997; KABATEK, 2005) e da 
Teoria da Argumentação (DUCROT, 1988; KOCK, 1999; NASCIMENTO, 
2009), e, em seguida, realizamos uma análise da presença dos modalizadores 
nas Cartas de Leitores. Por meio da análise das modalizações presentes nas 
cartas, percebemos como o autor, desses textos, expor sua subjetividade, 
mostrar sua opinião e sinaliza como quer que o seu discurso seja lido.Com 
este trabalho pretendemos construir a história da Tradição Discursiva Carta 
de leitor, no seio da esfera social em que esse gênero mediou interações 
verbais. 
Palavras-chave: Cartas de Leitor; Modalização; Argumentatividade; 
Gêneros Fronteiriços. 
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DRAMATURGIA, ESCRITAS DO CORPO E OUTRAS ESCRITAS 
CÊNICAS  

 
Coordenadores:  
Carlos Cartaxo  

UFPB 
Éverton Barbosa Correia  

UFPB 
 
É bem sabido que o texto dramatúrgico tem sido considerado como parte 
e instrumento do teatro e também será neste Grupo de Trabalho (GT), 
sem fechar os olhos para outras escritas cênicas enquanto objeto de 
apreciação conceitual, a saber: a escrita corporal - tanto no teatro quanto 
na dança; a escrita cenográfica; as narrativas cênicas ou cinematográficas; a 
indumentária como registro e como discurso, além de todas as demais 
modalidades discursivas afins à dramaturgia e ao teatro. Aliás, o que 
interessa é propor um diálogo a partir da dramaturgia - gênero literário 
por excelência - na interface com outras áreas de interesse que 
possibilitem o entendimento do teatro como um fenômeno de linguagem 
com feição própria que toma de empréstimo e, às vezes, assimila outras 
artes, para se constituir como uma linguagem particular, autônoma e que 
se renova de acordo com as circunstâncias. Por isso, interessa destacar 
como o discurso teatral se constitui em face e em contraface de outros 
tantos discursos que passam a ser índices para lhe conferir estatuto 
artístico. Uma vez que todo e qualquer objeto artístico será vinculado à 
linguagem de uso comum, que se anima e se renova nas expressões 
particulares, interessa sobretudo atualizar o sentido de dramaturgia e de 
escrita cênica que incorporam, por seu turno, várias outras condicionantes 
discursivas, cuja repercussão nos respectivos públicos a que se dirigem vai 
variar de acordo com os limites postos, inclusive pela convenção, muito 
embora possam, ocasionalmente, coincidir entre si, seja no tempo ou no 
espaço que ocupam. Portanto, entendido como fenômeno de 
comunicação, o teatro e seu correlato verbal imediato (a dramaturgia) 
passam a exigir outras formulações, já que sua própria definição está em 
processo e esta é a maior motivação de que dispomos, tanto como 
registro particular quanto como complexo expressivo que demanda 
proposição conceitual nova ou antiga, clássica ou romântica, moderna ou 
pós-moderna. Por outra, cumpre assinalar que não há qualquer restrição 
de ordem teórica ou analítica e, com isso, toda e qualquer corrente de 
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pensamento poderá ser acionada para iluminar os objetos artísticos a 
serem apreciados neste GT. 
Palavras-chave: Dramaturgia, Teoria Literária, Teoria Teatral, Escritas 
Cênicas, Linguagens. 
 
 

JOAQUIM CARDOZO, AUTOR DE TEATRO 
 

Ana Gibele da Silva Barbosa 
Éverton Barbosa Correia 

UFPB 
 
Neste trabalho busco apresentar as produções dramatúrgicas de Joaquim 
Cardoz, destacando as peças por ele apresentadas e colocando suas 
particularidades em evidência, através da presença dos seus elementos 
constitutivos, a saber: enredo, personagens, espaço e tempo de ocorrência 
das obras. Desta maneira o autor Joaquim Cardozo será considerado não só 
como autor lírico, mas também dramatúrgico, o que não é convencional no 
contexto de sua crítica, por ele ser conhecido prioritariamente como poeta. 
Assim, intento mostrar como Cardozo se comporta no gênero dramático, 
tomando como núcleo estruturador de sua produção dramatúrgica O 
coronel de Macambira. 
Palavras-chave: Dramaturgia; Literatura Brasileira; Joaquim Cardozo; 
Estilo. 
 
 

JOGOS TEATRAIS NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE 
ARTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
Eliete Fernandes Matias 

UFPB 
 
Esse artigo pretende refletir uma de minhas práticas como professora de 
artes cênicas atuando como formadora com um grupo de professores que 
atuam em creches municipais. Essa experiência esteve inserida dentro do 
processo de formação continuada da Secretaria de Educação e Cultura 
(SEDEC) de João Pessoa/PB, e foi desenvolvida no Centro de Capacitação 
de Profissionais da Educação (CECAPRO) na cidade de João Pessoa, 
durante o período de julho a setembro de 2014. Apoiei o meu trabalho 
numa proposta de oficina de arte que apresentou técnicas básicas 
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necessárias à utilização de Jogos Dramáticos como prática pedagógica na 
educação infantil. Teve como objetivo, contribuir para a otimização das 
atividades docentes dos professores de Artes da Educação Infantil, através 
da proposta de se trabalhar com o Jogo Dramático unido à imaginação, a 
dramatização e o lúdico. Partindo da compreensão do que é jogo e 
percebendo os cuidados básicos ao jogar com crianças. Nessa perspectiva 
foram apresentados cinco tipos de jogos como proposta para ser 
desenvolvidos com as crianças: Jogos de integração, jogos de percepção, 
jogos de expressão, jogos de imaginação e culminando com os jogos 
dramáticos. A relevância dessa experiência decorre do fato de que os 
referidos professores, relataram ter a necessidade de suporte teórico - 
prático para que possam utilizar, entre outras estratégias metodológicas, o 
jogo teatral como forma de reforçar nas crianças os conceitos de aprender a 
conhecer, aprender a fazer, aprender a viver em comunidade e aprender a 
ser, conceitos estes estabelecidos pela UNESCO para a educação do século 
XXI. 
Palavras-chave: Jogo dramático; Educação infantil; Formação continuada. 
 
 
A NARRATIVA COMO PROPOSTA DRAMATÚRGICA HÍBRIDA 

PARA O ENSINO DA ARTE 
 

Georgina Furtado Franca 
FBAUP 

 
Este é um trabalho que é fruto de investigação de doutorado em Educação 
Artística, na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, Portugal, 
que tem se expandido como fonte de estudos e debates na Universidade 
Federal da Paraíba no Brasil com o Grupo de Pesquisa: Teatro na Educação, 
linha de pesquisa: Possibilidades Narrativas para o Ensino da Arte. 
Teoricamente o trabalho fundamenta-se no conceito de narrativa 
desenvolvido por Walter Benjamim, que parte do pressuposto ser a 
narrativa, uma história incorporada por experiências, que inclui tanto o 
narrador quanto os seus ouvintes. Trazendo este conceito para a nossa 
investigação, e reelaborando-o, a Narrativa amalgama as experiências 
individuais e coletivas na troca com o espaço público e suas visualidades 
para construção de uma história, ao mesmo tempo performática e literária. 
Por sua natureza dialética e possuidora de um núcleo de ação, vai se 
constituindo em uma dramaturgia. E é então da busca por construir 
conhecimentos a partir das relações e aspectos sociais e políticos entre os 



 

 
 

94 

sujeitos envolvidos, imersos nos problemas, potencialidades e 
impossibilidades do processo interativo e criativo com o espaço público que 
se vai desenvolvendo a problemática da pesquisa: Como fazer de uma 
dramaturgia e sua construção, imersa no espaço público, das relações 
estabelecidas política, socialmente e culturalmente entre os sujeitos e o 
espaço, outra possibilidade para o ensino da arte, com conteúdos próprios 
para serem trabalhados em processo de ensino-aprendizagem? 
Palavras-chave: narrativa, dramaturgia, performance, educação. 
 
 

A ECLOSÃO DO ATOR-RAPSODO, EM SALMO 91 
 

Isamabéli Barbosa Candido 
UFRN 

 
A presente pesquisa tem como objetivo analisar e interpretar a peça Salmo 
91, de Dib Carneiro Neto, visto que se percebe nela a eclosão daquilo que 
Sarrazac (2000; 2012) chama de forma “rapsódica” do drama, ligada a 
procedimentos de escrita como “a montagem, a hibridização, a colagem e a 
coralidade” (SARRAZAC, 2012, p. 152), ou seja, uma forma mais livre, em 
que os limites entre mimese e diegese estão tênues –, na qual eclode o “ator-
rapsodo”, tendo-se em vista que, agora, este ator, mais próximo de um 
narrador, expõe os novos paradigmas da forma dramática, para além do 
fechamento das teorias aristotelistas, trazendo a narração como um processo 
imaginativo e imersivo em relação à plateia, bastante recorrentes em termos 
de dramaturgia/teatro no Brasil dos últimos trinta anos. 
Palavras-chave: teatro rapsódico; dramaturgia brasileira contemporânea; 
teoria do drama. 
 
 

A CRISE DA LINGUAGEM TEATRAL, SEGUNDO IONESCO 
 

Tainá Telles Cardoso 
UFPB 

 
A presente comunicação tem como objetivo mostrar como o dramaturgo 
franco-romeno Eugène Ionesco (1909-1994) tematizou a crise da linguagem 
teatral, através de A cantora careca, classificada pelo próprio autor como 
uma anti-peça. Inventor do conceito, Ionesco foi além da crítica aos valores 
pequeno-burgueses, tema de fundo da (anti) peça: ele põe em cheque os 



 

 
 

95 

próprios fundamentos da arte teatral de inspiração clássica, cujo principal 
teórico continua a ser o Aristóteles da Poética. Ele não apenas põe em cena 
personagens sem identidade, sem psicologia nem verossimilhança: ele 
desconsidera propositalmente um dos fundamentos da ação dramática, a 
intriga (ou unidade de ação), abolindo qualquer conflito explícito entre as 
personagens, desconstruindo assim os fundamentos do teatro realista. A fim 
de dar coerência à ruptura com o universo pequeno-burguês, Ionesco 
subverte a própria estrutura do drama, supostamente um produto estético 
do mesmo universo que ele pretende criticar, sem deixar de cair em 
contradição relativa, uma vez que a antipeça não deixa de ser uma peça. Esta 
comunicação busca refletir em torno dessas questões de gênero, mostrando 
a ousadia e originalidade da proposta de Ionesco, um dos nomes mais 
importantes do Teatro do Absurdo. 
Palavras-chave: Crise da linguagem teatral, Anti-peça, Eugène Ionesco, 
Teatro do absurdo. 
 
 

OS MÚLTIPLOS RECONHECIMENTOS EM OTELO 
 

Willian Lima de Sousa 
UFPB 

 
Em uma leitura hermenêutica da Poética, de Aristóteles, o leitor deve ter em 
mente um duplo entendimento dos conceitos estudados nessa obra. 
Primeiramente, a Poética é uma obra que teoriza sobre as tragédias gregas, 
desse modo, os conceitos ali descritos preconizam o entendimento ou como 
ocorrem as configurações estruturais e estéticas desses textos. A segunda 
modalidade de leitura da Poética leva em consideração os princípios 
descritos por Aristóteles, porém entendemos que esses princípios 
transcendem os limites das tragédias e permanecem válidos na elaboração de 
uma obra de arte. Nessa análise que propomos, nosso interesse converge 
para segunda leitura da Poética, pois o corpus elencado para analise são 
algumas cenas da peça Otelo, de Shakespeare, precisamente aquelas que 
concernem ao triplo reconhecimento presente nessa obra shakespearina. 
Como categoria analítica, privilegiamos a anagnorisis, ou seja, o 
reconhecimento, a tomada de consciência por parte do herói trágico. Para 
tanto, utilizamos nessa proposta analítica três vertentes de reconhecimentos 
concebidas por Aristóteles no capítulo XVI de sua Poética. 
Palavras-chave: Poética; tragédia; reconhecimento; Otelo.
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JOAQUIM CARDOZO, AUTOR DE TEATRO 
 

Ana Gibele da Silva Barbosa 
 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho foi desenvolvido em um plano denominado: A 

dramaturgia de Joaquim Cardozo que está inserido em um projeto de 

iniciação científica, este denominado O vale do Mamanguape na obra de 

Joaquim Cardozo. Assim este trabalho tem como objetivo fazer um estudo 

sobre a dramaturgia de Joaquim Cardozo, que é notadamente mais 

conhecido através de suas produções poéticas. Sendo assim, este trabalho 

foi desenvolvido com objetivo de Cardozo ser considerado também como 

autor dramatúrgico além de poeta. Será apresentado aqui um pouco sobre 

suas produções dramatúrgicas, buscando detalhar características do autor 

através de uma análise crítica da peça: O Coronel de Macambira, além de 

confronta-la com algumas de suas peças teatrais que trata sobre a temática 

do Bumba-meu-boi. Como também constará registros de leituras de 

prefácios e posfácios de suas obras buscando através destas definir o seu 

estilo e tentar identificar características incomuns entre suas peças.  

 

O autor 

Joaquim Cardozo Nascido em recife, onde iniciou sua vida poética 

onde se inspirou nas paisagens do Capibaribe que tinha em sua volta, 

Joaquim durante sua vida de autor não teria se envolvido em nenhum grupo 

de literários, pois não davam seu devido valor, ele utilizava-se da temática 

regional, e esteve no período dos modernistas, alguns como Drummond 
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dizia que ele era mais ausente do que participante, seus escritos são de 

inspiração que vão do Nordeste ao Sul. 

Cardozo era admirado por alguns poetas, se destacando Manuel 

Bandeira e João Cabral, que foi a partir desses e outros que suas obras foram 

publicadas. O fato de Cardozo não ter publicado suas obras em vida, 

justifica não ser tão conhecidas suas obras, pois só após sua morte foram 

publicadas. Era um homem de muitos títulos, além de poeta era 

dramatúrgico, engenheiro, calculista de materiais, artista plástico e poliglota, 

falava mais de quinze idiomas. 

O autor pode transparecer em algumas produções um sentimento 

melancólico, como em a canção Elegíaca de Signo Estrelado, vejamos o que 

diz Merquior a respeito disso em Uma Canção de Cardozo:  

 
“A canção em pauta é essencialmente a expressão de 
uma melancolia; e a única melancolia real é a que 
supõe a esperança. (...) A melancolia pela morte da 
amada na canção de Cardozo, melancolia radical, faz 
compreender porque a atitude do poeta diante dessa 
morte de musa é tão pouco ou nada petrarquiana. 
(MERQUIOR.1996).  
  

Pode-se perceber que Cardozo tem inúmeras características a ser destacadas 

como a que acabei de citar agora, quanto mais se estuda sobre ele mais se 

descobre, pois em quanto esteve em vida não chegou a publicar suas 

produções, daí o interesse em se estudar sobre o autor, para só assim poder 

ser considerado pelo seu trabalho, por aqueles não o conhece, buscar meios 

com que estes trabalhos veiculem pelos leitores. 

Cardozo com poeta tinha uma considerável produção em relação à 

dramatúrgica, buscava colocar suas obras voltadas principalmente a fatores 
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histórico e experiências vividas por ele, assim também como fatores espaço-

tempo e dialogava com elementos da natureza. 

Já sua produção Dramatúrgica é bastante pequena, possui apenas seis 

peças teatrais, elas são: O coronel de Macambira, 1963; De uma Noite de 

Festa, 1971; Marechal, boi de Carro, 1975; Os Anjos e os Demônios de 

Deus, 1973; O Capataz de Salema, 1975 e Antônio conselheiro, 1975.  

Cardozo diferencia-se de outros autores em suas produções 

dramatúrgicas, pois, ele busca desenvolver a história conciliando elementos 

próprios da narrativa com elementos por ele observados em figuras que 

conhecera em viagens a trabalho que fez pelo Nordeste, precisamente na 

Baia da Traição. 

No prefácio do livro De uma noite de festa (CARDOZO, 1971), por 

exemplo, podemos encontrar traços que apontam para esta particularidade 

de Joaquim Cardozo. 

 
 “No bumba-meu-boi De uma noite de festa, exponho 
este gênero de teatro e tal maneira que muito se afasta 
do “boi” na sua expressão popular; nele deixei de 
obedecer às modificações introduzidas no gênero pela 
interpretação folclórica, mas procurei reorganizá-lo 
como poderia ser na sua origem.” (CARDOZO, 
1971.) 
 

Isto posto, observa-se que Cardozo inova em suas produções 

inserindo um diferencial ao colocar seus personagens de forma não tanto 

convencional a exemplo do “boi”.  

Cardozo produz à sua maneira, inserindo nos personagens ações não 

típicas, tirando o “boi” do centro do enredo e dando destaque a outros três 

personagens que sempre apresenta o boi no decorrer da história como em 

um arremate para não fugir do foco central.  
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Com a Criação desta peça ele busca trazer o teatro ao público 

novamente, pois já estava bastante escassa a criação do gênero, mas não o 

traz de uma forma tradicional, um exemplo foi o que mencionei 

anteriormente, não dando bom tratamento ao boi e o vaqueiro como vinha 

sendo dado, mas dá relevo especial a três figuras, necessárias ao arremate.    

Percebemos a inclusão na peça de elementos conhecidos por ele em 

suas viagens pelo Nordeste, notadamente pelo Norte da Paraíba, onde ele 

trabalhou como topógrafo e travou contato com estas manifestações em 

estado original, que explorou de modo próprio, afastando o boi de sua 

expressão popular, imprimindo-lhe variações próprias à sua expressão.  

 
“A maioria das críticas e observações contidas nestes 
versos agora publicadas foram ouvidas e vividas: 
conheci na Baía da Traição, ao norte da Paraíba, um 
chefe de cangaceiro que se chamava “Chico Fulô”, e 
de quem ouvi grande parte das expressões contidas no 
papel do “Valentão”; (CARDOZO, 1963) 
 

Pode-se constatar a singularidade e originalidade de Cardozo, que ao 

fazer suas produções dramatúrgicas, inseriu personagens inspirando-se em 

pessoas conhecidas por ele no Nordeste brasileiro. 

Com efeito, o autor vai deixando de simplesmente reproduzir a 

tradição folclórica, mas reorganizando-a a partir de sua apresentação 

original, assinalando naquela forma uma marca própria do autor. Cardozo, 

como já havia dito, inova mudando alguns personagens padrões ou 

acrescenta novos. O que ele pretendia era inovar, apresentar a sua versão 

teatral, algo que representasse seu estilo próprio, mas claro que seguindo 

algumas regras básicas do gênero. 

Podemos constatar também, através do posfácio do livro O coronel de 

macambira que mesmo o gênero teatral popular brasileiro estando em 
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decadência e desaparecendo, Cardozo o considera vivo e atuante, 

propondo-se à realização de um projeto, tendo por base a versão folclórica 

coligida pelo poeta Ascenso Ferreira. Da mesma forma que mencionei 

anteriormente, Cardozo não utilizou em O coronel de macambira assim como 

também em De uma noite de festa de todas as figuras mais ou menos fixas que 

fazem parte do espetáculo. Vejamos a exemplo: “(...) não utilizei, entretanto, 

todas as figuras, mais ou menos fixas, que fazem parte desse espetáculo”. 

(CARDOZO, 1963)  

Ele ainda classifica sua obra como original, mas obedecendo as regras 

desse drama falado, dançado e cantado. O Boi para Cardozo merece ser 

revitalizado, reanimado como diversão e forma literária, a tal ponto que o 

compara ao Nô, que é uma forma de teatro tradicional japonês. Sendo 

assim, o Boi seria seu correlato no Nordeste.  

Cardozo declara que as críticas e observações contidas nos versos, 

foram experiências ouvidas e vividas por ele, da Baia da Traição, no Norte 

da Paraíba, em que teve inspirações para criar alguns personagens, como o 

valentão que foi inspirado em um cangaceiro chamado Chico Fulô que 

conhecera.   

O Coronel de Macambira 

A peça O coronel de Macambira acontece em dois quadros, em que seu 

enredo desenvolvesse em torno do Boi malhado, este que é o personagem 

principal da peça, além do Boi, a história possui outros personagens que 

participam de todo enredo desde o início, estes são: o Capitão em seu 

cavalo-marinho, Mateus, Catirina e Bastião, além dos Violeiros e as 

Cantadeiras que sempre aparecem para levar musicalidade e descontrair no 

intervalo de uma cena e outra. E ainda tem os personagens secundários que 

aparecem nas cenas mas sem se prolongar muito, eles são: o Valentão, o 
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Fazendeiro Pequeno, o Produtor, o Economista, o Propagandista, o Padre, 

o Bicheiro, o Avaliador, Arlequim, a Aeromoça, o Soldado, o Engenheiro, 

Zé Pequeno, o Coronel, o Retirante, o Doutor e Ambrosino. 

Pode-se perceber a partir da utilização do personagem cavalo-

marinho que o autor utiliza-se de elementos bastantes nordestinos, pois esta 

definição é utilizada em sua cidade de origem Recife, pois o boi no Recife é 

o cavalo-marinho em outros estados não utiliza-se esta denominação. 

Vejamos um fragmento da peça: 

 
“Ao iniciar o espetáculo estão sentados no mesmo 
lado do recinto (ou da arena, ou do palco) três 
violeiros e três cantadeiras; aparecem, no fundo, 
dançando e se aproximando, Capitão no seu “Cavalo-
Marinho” e, ao seu lado, também dançando e 
segurando as rédeas, Arlequim. Seguem-se Mateus, 
Catirina e Bastião no mesmo ritmo de dança”. 
(CARDOZO, 1963) 
 

É curioso o fato de que ao mesmo tempo que utiliza a expressão 

Cavalo-Marinho, ao Boi do Capitão, há momentos em que o autor também 

utiliza a expressão Boi, quando se trata do Boi Malhado personagem 

principal o tal que está em questão na peça. Vejamos um fragmento de uma 

sena que que utiliza a expressão Boi Malhado em vez de Cavalo-Marinho: 

“Agora manda um bandido /A matar meu boi malhado.” (CARDOZO, 

1963) 

Aparecem diversos personagens trapaceiros querendo tomar posse do 

Boi Malhado, o primeiro deles é o valentão que é mandado pelo coronel 

Nônô, é a partir deste momento que vai ocorrer uma sucessão de cenas em 

que personagens tentam capturar o Boi malhado, o valentão faz grandes 
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propagandas de sua valentia, mas por fim acaba fugido após investida do 

fazendeiro pequeno. 

Teve por segundo, o produtor, o economista e o propagandista, que 

chegaram disfarçados a procura do Boi, cada um com sua função tentando 

convencer a todos, mas foram descobertos, estes eram o coronel Nônô, seu 

Nezinho da coletoria e Zé pinga fogo. Vejamos: 

“Imediatamente ao fundo aparecem três figuras mascaradas, vêm 

andando cada uma com uma maneira de andar diferente”. (CARDOZO, 

ANO) 

Quando descobrem que eram trapaceiros Bastião e Mateus investem 

com bexigas e os empurram para fora da cena. Também teve a passagem do 

Padre que tentou casar Catirina e Mateus: 

  
Vim fazer o casamento 
De Catirina e Mateus 
De hoje em Diante que vivam 
Nas graças da lei de Deus; (CARDOZO, 1963) 
 

Com essas palavras dá até para pensar que o padre tinha boas 

intenções, mais era o contrário, ele só buscava melhorias pra se próprio, 

após este informe, tentou tirar dinheiro de Mateus e Catirina de todas 

maneiras possíveis. O bicheiro, o aviador, a aeromoça e o soldado tiveram 

uma passagem rápida na cena.  

Após estas cenas o capitão, com Mateus, Bastião e Catirina, partem 

em busca do Boi Malhado em direção a fazenda macambira esta que se 

encontra nas terras de seu Nônô, ao chegarem já a noite deparam-se com 

uma dança dos fantasmas: 

 
“(...)chegando aos limites da fazenda é noite fechada; 
em torno deles, de repente, desencadeia-se uma dança 
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de fantasmas; jaguara, babau, caipora surgem em 
claros repentinos de luz, diante deles, batendo 
queixadas; o pinica-pau também aparece procurando 
bica-los; (...)” (CARDOZO, 1963) 
 

Então decidem esperar o dia amanhecer próximo a uma cerca, para 

poder seguir a procura do Boi; encontram no caminho uma cobra urutu 

dourada, e também um grupo de emas, seguem assim em direção a casa 

grande da fazenda macambira.  

A partir destes acontecimentos de busca pelo Boi, com interesse de 

salva-lo de pessoas ruins, percebe-se um personagem bastante presente na 

peça que é o Capitão, que aparenta ser o mais interessado no objetivo, este 

pode ser considerado como o herói da história, mesmo não ter conseguido 

evitar a morte do Boi Malhado, pois é ele que o encontra e o salva de mãos 

ruins. E o Capitão tem uma característica que Anatol Rosenfeld destaca em 

O mito e o Herói no Moderno Teatro Brasileiro: “O herói, para ser grande, 

necessita de companheiros e adversários que não lhe sejam muito 

inferiores.” (ROSENFELD, 1996). E realmente os companheiros do 

Capitão, não eram inferiores a ele nem superiores, ficam numa margem que 

não chegam a chamar mais atenção que ele mais tem um espaço na peça 

bastante considerável, eles que estão em todos os momentos com o capitão, 

e estes companheiros são: Mateus, Catirina e Bastião. 

Tem ainda a passagem do engenheiro, que busca encontrar a linha 

certa que delimita as fazendas do Fazendeiro Pequeno e a do Coronel, 

ocorre ai uma disputa entre o grupo do Zé Pequeno e o grupo do Coronel, 

para ver quem toma posse do curral com os animais e o Boi Malhado. Surge 

ali um Retirante que imagina trazer com sigo um matolão, e sua família, 

estes que não estavam mais em vida, ou seja, era tudo imaginação do 

retirante. 
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Após combaterem todos que por ali passaram e tentaram ficar com o 

Boi Malhado, em fim foi salvo e decidiram levá-lo para dançar na feira para 

comemorar, e durante a festa escutam um tiro e o Boi é atingido caindo 

assim ao chão. Neste momento, todos se desesperam para salvar o boi, 

chamam o médico, e quando este chega fica de enrolação demorando a agir, 

fica fazendo propaganda dos serviços que possui, e acaba que não consegue 

salvar o boi, resultando no falecimento.  

Podemos perceber que esta peça não está todo momento com o 

personagem principal (o Boi) em cena, há momentos em que entram alguns 

personagens secundários direcionando a peça a um outro assunto, mas tem 

alguns personagens que durante a peça busca retomar ao enredo que tem o 

Boi como o centro.   

A partir das descrições que se vão sendo descrita na peça percebe-se 

que esta peça ocorre em um espaço rural, em algumas fazendas como a de 

seu Nônô e a fazenda macambira; ocorrendo assim, mais ou menos em um 

período de dias, pois foi possível constatar através da cena em que seguiram 

até fazenda macambira em que passaram uma noite e o outro dia em viagem 

até chegar ao destino. 

 

De uma Noite de Festa 

Nesta peça, venho apenas destacar algumas características que 

mostrará a capacidade de Cardozo em suas produções, pois analisando estas 

percebe-se como um mesmo autor pode produzir peças um tanto 

diferenciadas, esta acontece em três quadros, e ele introduz personagens que 

são ao público leitor novidades, como os Risonhos e os Mamulengos. 

Substituiu algumas, como em lugar de Valentão utilizou o Homem Valente, 

e em lugar do Médico utilizou o curandeiro. Percebe-se ai que Cardozo 
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mesmo diferenciando um pouco os personagens não deixa de lado a cultura 

nordestina, vemos isto a través da utilização do curandeiro que é típico do 

Nordeste Paraibano.  

Então é a partir do terceiro quadro que o Boi acontece com mais 

frequência, pois é neste momento que inicia-se a busca pelo Boi que fugiu. 

Daí são vários os personagens que entram em sena com objetivo de ajudar 

de encontrar o boi, quando este é encontrado está caído como morto, aí 

chega o Curandeiro com suas diversidades de ervas medicinais com intensão 

de curar o Boi, mas ao fim dá a notícia de que o Boi está morto.    

 

CONCLUSÃO 

 

A partir desta análise percebe-se que Cardozo além de poeta de 

grandes produções líricas também é autor de excelentes produções 

dramatúrgicas que apresentam o seu potencial, ao falar sobre o folclore 

popular brasileiro, mas com uma particularidade, ele produz inserindo 

elementos que venham a representar a originalidade de tais elementos não 

apenas o cultural que já se conhece dentro da literatura, mas sim o que 

acredita ser de mais importância, substituindo alguns tipos fixos por outros 

personagens que se adequam a seu gosto, como também incluindo 

personagens que foram inspirado em pessoas que teve a oportunidade de 

conhecer em suas viagens pelo Nordeste. 

É interessante ressaltar o fato de que todos personagens apresentados 

em O Coronel de Macambira possuíam algumas características em comum, esta 

característica se refere ao fato de todos estarem buscando benefícios 

próprios, todos que entravam em cena estava interessado em algo, e 
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também sempre buscavam conseguir tal coisa através de trapaças, mentiras, 

ou seja, qualquer tática que lhe beneficiassem. 

E em relação a peça De uma noite de festa é perceptível que Cardozo 

não abandona a utilização da cultural do Nordeste, além disso ainda insere 

personagens que não estão presentes no Coronel de macambira, como o 

Homem Valente, o Mamulengo, os Risonhos e o Curandeiro. 

Assim percebe-se que Joaquim Cardozo é de uma criatividade 

admirável, pois em um mesmo gênero é capaz de criar diversas peças 

teatrais cada uma um seu diferencial, sem que seja algo repetitivo, 

destacando que ambas tratam da temática do Bumba-Meu-Boi.    
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O USO DO MA(I)S NAS PRODUÇÕES ESCRITAS DE ALUNOS 
DA EJA 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho apresenta uma experiência realizada com 

estudantes de uma turma de 9º ano, da modalidade EJA (Educação de 

Jovens e Adultos), objetivando refletir acerca do uso do “mais” (advérbio de 

intensidade), estendendo-se ao uso do conectivo “mas”, e seus sentidos 

veiculados nos textos produzidos pelos alunos considerando as variáveis da 

língua falada. Para isso, realizamos uma pesquisa na Escola Municipal do 

Ensino Fundamental Joaquim Lafayette.  A instituição situa-se na zona 

urbana do município de Bayeux (PB). 

A realidade que compõe a sala de aula, ora em estudo é bem 

peculiar.  Trata-se do contexto de ensino da modalidade da Educação de 

Jovens e Adultos, doravante denominada de EJA, que se caracteriza, 

primeiramente, por um público que, geralmente, trabalha o dia todo, por 

isso, apresenta-se como, normalmente, cansado, e à noite, esse público luta 

para “terminar os estudos”, conforme atestam em seus depoimentos. 

Outros, os adolescentes, encontram-se nesse contexto da EJA porque estão 

fora da faixa do ensino regular e, normalmente são rebeldes, às vezes, 

pressionados pelos pais para frequentarem a escola. Há também, alguns 

casos específicos, cumprindo medidas socioeducativas, como menores 



 

  

infratores, os quais, em sua maioria, manifestam comportamentos não 

condizentes com a rotina relativa às atividades de sala de aula, paralelamente 

aos poucos que demonstram interesse no processo de ensino aprendizagem.  

Vale ressaltar, que o ambiente da EJA é marcado por alguns 

preconceitos, políticos sociais, econômicos, linguísticos, de gênero, racial, 

dentre outros. Tais preconceitos dificultam o trabalho do professor, na 

posição de mediador da aprendizagem. Além disso, parte dos professores 

também, apresentam intrinsecamente preconceito linguístico, quando 

referem-se ao português padrão como o “certo”, supervalorizando-o em 

detrimento da variação não-padrão.   

A abundância de usos das variáveis não-padrão por parte dos alunos 

da EJA causa, muitas vezes, perplexidade aos professores em relação às 

inadequações em suas produções.  O que, a nosso ver, faz parte da realidade 

linguística desses alunos. Em relação ao uso dos conectivos, percebemos nas 

produções desse universo escolar que há uma prática na troca dos 

conectivos, mas pelo mais bem como outras inadequações.  

Também é corriqueiro, alguns alunos aproximarem-se do professor 

para afirmar-lhes que não sabem Português, ou que erram muito. Outros 

não mostram seus textos, e em determinados contextos nem produzem. 

Com isso, observamos que tal atitude contribui, em parte, para que alguns 

alunos desenvolvam um sentimento de incapacidade, de apreensão, e 

consequentemente, aumente o desestímulo no ato da produção textual. Essa 

é uma das razões que justifica o nosso interesse em trabalhar com o tema 

proposto.  

O uso do termo mais como conjunção adversativa na oralidade, é 

bastante recorrente até mesmo por pessoas letradas. De acordo com os 

dados, é recorrente em conversas informais, não monitoradas, o uso do 



 

  

mais expressando a função de coordenada, como por exemplos: (1) “Eu 

tenho que desligar o telefone, [MAIS] depois conversaremos, [MAIS] só 

depois que chegar em casa, viu!” (A. F. 16 a)2. 

Diante dos dados da fala, a pronúncia do mais é bastante 

recorrente, o que conduz o aluno, certamente, a confundi-lo na hora de 

escrever. Para sanar este problema que transita da oralidade para a escrita, 

por sua vez de ordem, gramatical é necessário que o professor trabalhe a 

diferença dos sons de ambos os conectivos, posto que sonoramente são 

bastante semelhantes.  

Com o intuito de refletir sobre os usos do mas e mais, atividades 

de leitura de textos literários, bem como outros gêneros para que os alunos 

tivessem a oportunidade de vivenciar a escrita do termo, e o sentido que tais 

itens desempenham no enunciado.  

Entendemos, que se esse problema fosse restrito, apenas, ao campo 

da sonoridade a diferença entre mais e mas não seria significativa, ou seja, a 

diferença sonora, da marcação do “i”, seria apenas uma convenção da 

escrita. Entretanto, estes são termos com funções gramaticais distintas. Ou 

seja, no plano da escrita estes termos apresentam distinções fundamentais 

no nível da sintaxe.  

Essa diferença parece ser o ponto fundamental, uma vez que do 

ponto de vista sintático e discursivo toma outro rumo, qual seja, a escrita de 

um termo, em vez de outro, aponta para sentidos sintático-semânticos 

diferentes.  

Assim, considerando que os alunos pertencentes à EJA são aqueles 

que apresentam historicamente déficits em relação à aquisição da escrita, tal 

                                                             
2 Fala de uma adolescente de quinze anos 



 

  

situação não tem possibilitado aos alunos, oriundos desta realidade, chegar a 

um nível suficiente de proficiência em leitura e escrita.  Nesse sentido, é 

fundamental que o professor proponha estratégias produtoras de 

aprendizagem, correlacionando-as às dificuldades com a escrita, que, por sua 

vez refletem os traços da oralidade. Neste relato expomos nossa experiência 

com enforque para os fenômenos citados.  A seguir, situaremos o contexto 

de ensino da EJA. 

 

2  O ENSINO EM EJA: UMA BREVE REFLEXÃO 

 

O ensino voltado para a EJA apresenta como ponto central, um 

contexto de exclusão, no qual se encontra inserido, de um modo geral, sua 

clientela.  

Assim, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDBEN, nº 9.394/96, que passa a contemplar a EJA no Art. 37, o qual 

prevê que “A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 

tiveram acesso ou continuidade de estudos no Ensino Fundamental e Médio 

na idade própria”. E no seu §1º, §2º diz que: 

 
Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos 
jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os 
estudos na idade regular, oportunidades educacionais 
apropriadas, consideradas as características do 
alunado, seus interesses, condições de vida e de 
trabalho, mediante cursos e exames. O poder Público 
viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 
trabalhador na escola, mediante ações integradas e 
complementares entre si.  
 

   Nesse contexto de EJA, é importante enfatizar que o professor é o 

mediador da aprendizagem. Nesse sentido, trabalhar com o jovem, com o 



 

  

adulto requer do professor habilidades diferenciadas das desenvolvidas para 

atuar juntamente com a Educação Infantil, ou Fundamental. Na realidade, a 

EJA é uma modalidade de ensino cujo “foco reside na diferença 

sociocultural do público alvo”. Por isso, as ações educativas destinadas a 

esse público devem “considerar a escolarização anterior, incompleta ou 

inexistente, num contexto mais amplo de exclusão social e cultural” 

(MOLLICA & LEAL, 2009, p. 58).  

Como se vê, é um ensino desafiador, mais ainda quando tratamos 

das questões gramaticais na realidade da EJA, por ser esta uma realidade 

peculiar. Encontramos alunos que não acreditam mais neles, sentem-se 

desaprovados pela vida, excluídos socialmente, os quais até se perguntarem 

do porquê de estarem ali, conforme atesta seus relatos pessoais. Situação 

comprovada nos índices de alunos matriculados. Os indicadores mostram 

uma disparidade em relação à matrícula inicial do curso frente à turma final, 

resultando em altos índices de evasão.  

Outro fator a ser considerado, diz respeito à frequência dos alunos 

da EJA. Na prática, a média de frequência não se associa aos mesmos 

alunos, o que dificulta no andamento das atividades propostas. Por isso, é 

necessário o trabalho constante, por parte do professor, em relação ao 

processo de conscientização sobre a importância da presença e participação 

da turma na realização das atividades. Inclusive, no desenvolvimento de um 

trabalho em relação às disciplinas do currículo que seja atraente para este 

público. 

Considerando este contexto, entendemos que o estudo da gramática 

precisa ser avaliado de forma positiva, considerando que a gramática é parte 

integrante do texto. Assim, nosso intuito é introduzir noções básicas de 



 

  

categorias gramaticais. Para tanto, situaremos o estudo de gramática inserido 

nas atividades de leitura e escrita, partindo dos usos.  

Conforme já mencionamos, em função do público alvo, é 

fundamental considerar os conhecimentos prévios da turma, pois esta tem 

muita experiência de mundo para compartilhar, além de reproduzir a língua 

com a sua riqueza de possibilidades, efetivando a comunicação e traduzindo 

suas marcas socioculturais.  

 

2.1 O ensino de gramática e texto na EJA 

 

A disciplina Gramática apresenta uma complexidade grande e, às 

vezes, é mal interpretada no âmbito do ensino. Em função de sua 

complexidade, continua sendo o “terror” para muitos alunos, situação 

refletida em suas afirmações quando dizem “não saberem Português”, 

mesmo sendo falantes nativos da língua, e se comunicarem muito bem em 

seus grupos sociais. 

O ensino de gramática conduz o aluno a ter consciência sobre sua 

língua materna e que na escola existe uma disciplina escolar, a gramática 

normativa, cujos conteúdos parecem não estarem relacionados às atividades 

de leitura e de escrita, os quais não têm aplicação direta à sua formação.  

Tal situação constitui um desafio para o professor de Língua 

Portuguesa em sala de aula, pois ele precisa despertar no aluno habilidades 

de leitura e escrita, como também contribuir para a conscientização da 

variedade da qual faz uso, bem como aquela que é exigida ao longo de sua 

trajetória sociocultural, além das exigências relativas ao mercado de trabalho.  

Nesse sentido, é papel do professor conduzir o aluno à reflexão 

sobre as estruturas linguísticas corroborando informações como: “quando se 



 

  

pensa e se fala sobre a linguagem mesma, realiza-se uma atividade de 

natureza reflexiva, uma atividade de análise linguística”, conforme afirmam 

PCNs (1997, p. 30): 

 
Se o objetivo principal do trabalho de análise e 
reflexão sobre a língua é imprimir maior qualidade ao 
uso da linguagem, as situações didáticas devem, 
principalmente nos primeiros ciclos, centrar-se na 
atividade epilinguística, na reflexão sobre a língua em 
situações de produção e interpretação, como caminho 
para tomar consciência e aprimorar o controle sobre a 
própria produção linguística. (PCNs, 1997, p. 30). 
 

Os PCNs apontam para elementos reflexivos no que se refere ao 

ensino da língua, o que parecem não ser colocados em prática, pois as aulas 

de Português, em sua maioria, centram-se no estudo das regras engessadas, 

fixas, conforme se apresenta no livro didático. 

Como pode se observar, estudar as regras da gramática 

descontextualizadas restringe o ensino, implicando no ensinar por ensinar, 

sem resultados, pois não há sentido. Restringem-se as aulas, quase sempre 

incompreendidas, tidas como chatas, infinitas. Parece até que o professor 

está trabalhando outra língua.  

Esse conteúdo se torna um desafio para o professor em sala de aula, 

pois o professor de Língua Portuguesa precisa despertar no aluno 

habilidades de leitura e escrita, como também contribuir para a 

conscientização da variedade da qual faz uso, mesmo que este não tenha 

consciência dela, mas a utiliza automaticamente (TRAVAGLIA, 2008, p. 

33). 

As variedades existentes na língua do falante precisam ser 

trabalhadas para que este tenha consciência e passe a situá-las de acordo 



 

  

com as circunstâncias interacionais, sejam elas no âmbito da língua oral e/ou 

escrita, registro formal ou coloquial, ou regionais, (TRAVAGLIA, 2008, p. 

35). Além desses fatores, ainda é preciso considerar que as faixas etárias e o 

contexto sócio-econômico que determinam a variação linguística do grupo. 

Os manuais de gramática precisam estar relacionados ao uso efetivo 

da língua, e ao convívio com as variantes, inclusive a norma padrão. Assim, 

a disciplina de Gramática continua sendo, na maioria das vezes, parte do 

currículo obrigatório, porém sem relevância para a vida do aluno que vive 

em um mundo letrado, e que precisa fazer uso da linguagem diariamente 

(NEVES, 2012, p. 185).  

Nessa perspectiva, entendemos que a gramática não é um corpo 

estranho à língua, pois há um diálogo entre ambas, o que constitui a ativação 

da primeira. E na língua, a gramática não pode ser vista como uma peça 

pronta e fechada, uma vez que sua funcionalidade varia dependendo do 

contexto sócio cultural envolvido. 

Diante do exposto, consideramos três os temas básicos que 

merecem reflexão no que se refere à gramática: língua, norma e padrão. 

Entender a língua significa saber que a mesma abriga um conjunto de 

variantes. Na escola, a variação não pode ser encarada como errada, 

abominada. Enquanto a norma é um conceito, que goza de status não 

apenas linguístico, mas também sociopolítico-cultural. E, norma padrão, 

corresponde ao modelo usado na literatura, especificamente dos escritores 

bem avaliados com uma linguagem do ideal da perfeição. (NEVES, 2013, p. 

20). 

É nesse contexto que situamos a análise dos usos dos termos ma(i)s 

pelos alunos.  

A conjunção mas, segundo o dicionário Etimológico-Prosódico da 



 

  

Língua Portuguesa,  é uma conjunção adversativa, porém já funcionou 

como advérbio: 

 
Mas- conj.adversativa. Lat. Magis. Foi a princípio adv. 
O mesmo que mais; pela sua posição na frase, 
iniciando-a perdeu a acentuação tendo se dado a 
contração de ai em a. Outro motivo foi a necessidade 
de distinguir as duas funções: de adv. E de conj. O 
povo brasileiro continua, em ambos os casos a 
pronunciar mais. (BUENO, 1966, p. 2337). 
 

A afirmação acima nos faz entender o motivo pelo qual o alunos, e 

também pessoas letradas pronunciam o mais para os termos mas e mais. 

Estudos apontam outras funções exercidas por esse termo que se distancia 

do sentido opositor que lhe caracteriza nas regras cristalizadas. Segundo 

Christiano e Silva: 

 
Por conceber a língua como estrutura maleável, cuja 
iconicidade é determinativa da codificação estrutural, a 
abordagem funcionalista admite que a forma seja 
produto de fenômenos não linguísticos, derivados de 
processos cognitivos. Essa concepção iguala a visão da 
gramática a um conjunto de regularidades decorrentes 
das pressões de uso. Tais pressões influenciadas por 
aspectos cognitivos, seriam responsáveis pela 
regularização das estruturas. (CHRISTIANO e SILVA 
2005, p. 179-180). 

 

Entender a etimologia dos termos é desmistificar e entender o 

emprego que se quer dar aos termos supracitados pelos alunos, e até mesmo 

por pessoas escolarizadas em sua oralidade.  

A conjunção mas já apontada acima, como conjunção adversativa 

tem um comportamento diversificado na oralidade, isto pode ser 

comprovado no exemplo (1) “Eu tenho que desligar o telefone, [MAIS] 



 

  

depois conversaremos, [MAIS] só depois que chegar em casa, viu!”  quando 

a aluna usa o termo mais mais de uma vez na construção, inclusive sem as 

funções apontadas aqui. No primeiro caso, depreende-se que mais e depois 

concorrem como indicadores de tempo.  

A partir daí, entendemos que o trabalho com a linguagem não 

poderá deter-se a uma gramática descontextualizada sobre uma língua 

desvinculada com os usos reais da língua escrita ou falada na comunicação 

do dia a dia. (ANTUNES, 2003, p.31). 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ANÁLISE DOS 

DADOS 

 

Este trabalho é de cunho explicativo e descritivo porque busca 

explicar e descrever como ocorre e porque das ocorrências dos usos do 

mais e mas. No trabalho de campo, para a dupla inserção empírico/teórica, 

colheremos as informações a partir de vários procedimentos, utilizamos: 

estudo de textos em diversos gêneros, exibição de vídeos, observação 

participante, e como ponto principal a análise dos textos produzidos pelos 

alunos.             

O corpus foi constituído por produções textuais dos alunos do nono 

ano na modalidade em EJA.   

Os dados que serviram de base para a análise deste trabalho, 

correspondem à coleta de atividades produzidas por alunos de uma turma 

da EJA que consta de nove alunos, com a faixa etária entre quinze a 

quarenta anos. São, inicialmente, matriculados quinze alunos, mas a média 

de frequência na oitava série (que equivale ao nono ano) é em torno de 

cinco, seis alunos. Além da frequência ser  reduzida e alternada, ou seja, os 



 

  

mesmos alunos não frequentam todos os dias. Quando perguntamos pelo 

colega que faltou, isso numa terça-feira, alguém responde que só virá na 

quinta-feira, ou na próxima semana. Dentre os alunos citados, seis são 

mulheres e três são homens. Das mulheres, duas senhoras e cinco jovens, e 

dos homens, os três adolescentes.  

A princípio, trabalhamos com o estudo temático acerca da 

Identidade escolar, e como subsídio, lemos dois poemas sobre o tema em 

questão: “Minha escola, Minha Rua” de Marcelo Amorim e “Os professores 

da minha escola” de Clarice Pacheco.  

A primeira leitura foi realizada de forma individual para que o aluno 

tivesse a sua visão peculiar dos textos. Em seguida, organizamos dois 

grupos, e propomos o debate entre eles sobre o poema escolhido. No final, 

foi aberta a discussão para todo o grupo, a fim de socializarem o 

pensamento da equipe sobre o tema.  

No que se refere ao primeiro poema, eles sentiram-se privilegiados 

por estarem inseridos no contexto escolar, diferentemente do eu lírico do 

poema por se encontrar na rua, aprendendo sobre a vida com aqueles que 

não têm preparo para tal função. No segundo ainda expressam muito 

respeito por cada disciplina, mesmo tendo a consciência que não aprendem 

muito, principalmente no que se refere à gramática. Acham muito difícil, e 

foi retomado neste momento pela maioria que “não sabem português”. 

Depois das discussões, após expressarem de que gostavam e de que 

não gostavam na escola, produziram um texto. Ficaram livres no tocante ao 

número de linhas, pois orientamo-nos no sentido de que cada texto tem um 

tamanho diferente, assim como livros, têm os mais volumosos, e os 

compactos. 

Durante as atividades os alunos foram informados de que iríamos 



 

  

realizar um trabalho de reescrita textual a fim de trabalhar os equívocos 

encontrados no texto. E para fundamentar esta etapa, trabalhamos com 

Gasparoto; Menegassi (2012), os quais trazem uma rica contribuição sobre o 

trabalho de revisão e reescrita.  

Se percebermos a revisão e a reescrita como esse processo dialógico 

de observação, negociação e reflexão sobre o que foi produzido, não há 

como separá-las do trabalho de Análise Linguística (AL). Na verdade, para 

que a reescrita seja, de fato, uma forma de levar o aluno a pensar sobre o seu 

texto e adquirir autonomia para revisá-lo, ela deve, necessariamente, 

acontecer por meio da AL. (GASPAROTTO; MENEGASSI, 2012). 

Veremos abaixo um texto para análise no que se refere ao uso do 

termo mas: 

 

“... não gosto da escola, mais sei que os estudos futuramente vai me ajudar 

bastante. Então procuro vir sempre que posso para a escola, apesar que não 

gosto. 

todos os dias as mesma rotina chego a escola, e espero os professores, é 

chato, mas preciso estudar Pois preciso dos estudos para fazer o que eu 

pretendo praticar futuramente. 

Se não fosse as escolas, concerteza, muitas pessoas não estaria fazendo oque 

gosta ou o que foi forçado ha fazer.” (A. F. 16 a)3 

 

O falante possui sua gramática internalizada e se comunica com a 

mesma. Ao chegar à escola, o aluno terá a oportunidades de conhecer outras 

variantes da sua língua. 

                                                             
3 Texto de uma adolescente de dezesseis anos. 



 

  

Assim, faz-se necessário fazer com que o aluno entenda alguns 

processos linguísticos-gramaticais, os quais facilitam o seu entendimento no 

que se refere à escrita, e para isso é pertinente trazer algumas estratégias de 

atividade para que sejam sanados os problemas detectados.  

Nessa perspectiva, o texto supracitado é considerado coerente, pois 

a mensagem foi transmitida, entretanto precisamos apontar algumas 

inadequações presentes, com destaque para um trabalho de conscientização 

sobre as variantes da língua. Desse modo, o aluno compreenderá a diferença 

que se dá na sua escrita comparando-a a língua culta, minimizando as 

sequelas em sua formação. 

De acordo com os dados, o aluno não faz distinção na escrita de 

mas (conjunção adversativa) e mais (advérbio de intensidade). A grafia é a 

mesma “... não gosto muito de escola não, mais tenho que vim...” e , “...vou 

parando por aqui e esse foi mais ó menos o meu dia na escola...”. (A. M. 14 

a.) 4 Porém podemos diferenciá-los no contexto discursivo em que no 

primeiro, a aluna se referia à conjunção, e o segundo ao advérbio.  

A aluna usa o termo que marca a oposição de duas formas mais e 

mas, o que reforça a ideia que o aluno reflete sobre a sua escrita, é um 

sujeito pensante, o que nos faz entender o aluno ao usar as regras 

gramaticais, pensa sobre a existência das mesmas. 

 No trabalho da revisão e reescrita, não podemos deixar de 

evidenciar o trabalho do professor na sua forma de atuação no que se refere 

à observação que realiza nas produções dos alunos. O modo como o 

professor corrige o texto do aluno pode determinar aspectos relevantes em 

sua reescrita. 

                                                             
4 Produção de um adolescente de dezesseis anos. 



 

  

 A seguir relatamos de forma resumida as atividades que foram 

trabalhadas com os alunos que foram divididos em onze momentos, 

conforme veremos abaixo. 

A primeira etapa do trabalho com reescrita textual se deu com o 

estudo temático acerca da Identidade escolar, e como subsídio, lemos dois 

poemas sobre o tema em questão: “Minha escola, Minha Rua” de Marcelo 

Amorim e “Os professores da minha escola” de Clarice Pacheco. Em 

seguida realizamos um debate sobre os gêneros.  

Na segunda etapa aconteceu a primeira produção textual à luz das 

leituras e discussões do encontro anterior. Os alunos elegeram o gênero 

relato. Após a atividade foi colocado para o grupo que iríamos realizar um 

trabalho de reescrita textual a fim de trabalhar os equívocos encontrados no 

texto, e com isso contribuir para o sucesso da produção escrita.  

Na terceira etapa os alunos tiveram a oportunidade de reler e revisar o 

seu texto a fim de refletir sobre o que escreveu e o que poderia ser mudado, 

enfatizando que o produto final necessita de um trabalho minucioso e 

cuidadoso. Citamos exemplos de escritores que não publicam o seu livro 

antes de revisar o seu material.  

Na quarta etapa fizemos a correção coletiva. Colocamos no quadro 

de forma ampliada uma das produções, ocultando o autor a fim de evitar 

comentários paralelos ou quaisquer conversas que porventura ventilassem 

algum tipo de preconceito. Os alunos apontaram os pontos confusos no 

texto, como também o uso dos termos mais e mas.   Coube aqui uma 

reflexão junto à turma sobre como falamos a conjunção mas, até mesmo 

por algumas pessoas consideradas letradas.  

Na quinta etapa realizamos uma oficina com folhetos de cordéis, 

envolvendo temáticas diferentes. Os alunos tiveram a oportunidade de 



 

  

expressar o que pensam sobre os temas em questão. Também retomamos 

ao texto e observamos os termos mas e mais presentes nos cordéis , bem 

como a sua função no contexto.  

Na sexta etapa, realizamos a segunda reescrita, colocando em prática 

as reflexões realizadas na oficina anterior. As dúvidas que surgissem poderia 

consultar o professor, como também o colega, enfatizando que o 

aprendizado também acontece na troca de experiências. 

 Na sétima etapa foi o momento de orientação individual e reflexiva 

junto ao professor acerca das inadequações ainda presentes. Esse momento 

foi bastante significativo, pois o problema detectado foi trabalhado 

individualmente a fim de mostrar as possíveis soluções, sempre elogiando o 

positivo do texto. Este momento foi o pré-requisito para a última reescrita 

textual.  

Na oitava etapa, os alunos realizaram a última reescrita do planejado, 

refletindo sobre os momentos anteriores.  

Na nona etapa, assistimos a dois vídeos com entrevistas de jogadores 

sobre a copa 2014, e em seguida observamos a conjunção adversativa 

pronunciada por eles. Foi interessante pois os alunos perceberam de 

imediato a pronúncia do mais para a conjunção mas, e refletimos que não 

só são eles que confundem, conforme vimos nas entrevistas com dois 

jogadores da seleção.  

Na décima etapa, realizamos entrevistas com os alunos também sobre 

a temática Copa 2014, mas nem todos participaram em virtude da timidez. 

Algumas alunas falaram em forma de bate papo, interagindo entre elas e 

com o professor. Mas, mesmo assim, foi perceptível nas falas a conjunção 

mas sendo pronunciada mais.  



 

  

E na última etapa realizamos a socialização das produções dos 

alunos, fruto de um trabalho reflexivo sobre o ensino da Língua Portuguesa. 

Aproveitamos o momento da formatura da turma. Construímos um painel 

com todos os textos, lemos alguns. Tirarmos fotos e juntos, alegramo-nos 

pelo avanço.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É importante ressaltar que continuar em sala de aula com uma visão 

tradicionalista da língua, traz consequências frustrantes para os alunos ali 

inseridos, porque muitas vezes alimenta um sentimento de insegurança em 

relação à escrita frente à sua complexidade na relação oralidade e escrita da 

língua portuguesa brasileira. Os termos mas e mais se misturam na 

pronúncia, porém o seu usuário efetiva a sua comunicação ao usá-los nos 

enunciados mais diversos do seu cotidiano. Bagno, (2013, p.31) corrobora 

esse pensamento ao afirmar que: 

 
A concepção tradicional de língua, que limita esse 
rótulo à escrita literária consagrada, cria um nevoeiro 
ideológico que cega a maioria das pessoas e as impede 
de ver a realidade da linguística do PB, que já tem, 
pelo menos século e meio, uma gramática própria, 
com regras radicalmente distintas das que governam o 
português europeu. 
 

O aluno precisa refletir sobre a dinâmica da língua em suas 

variações, conscientizar-se para o seu uso nos diferentes usos em contextos 

diferentes. Assim teremos um aluno preparado para entender esse 

fenômeno. 
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“SONETO DE VIDRO” COMO EXPRESSÃO INDIVIDUAL DE 
JOAQUIM CARDOZO 

 

Ana Paula Apolinário de Melo5 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Joaquim Moreira Cardozo nasceu em 26 de agosto de 1897, no 

bairro Zumbi, Recife, Pernambuco, foi engenheiro, crítico de arte, contista, 

dramaturgo e poeta. Everardo Norões na introdução da “Poesia completa e 

Prosa” descreve-o da seguinte maneira:  

 
Engenheiro e matemático; poliglota conhecedor de 
cerca de 15 idiomas; sintonizado, desde a juventude, 
com todas as inovações da ciência e da literatura; 
humanista permanentemente preocupado com as 
grandes questões brasileiras; poeta que utilizou 
recursos de uma temática regional sem desprender-se 
do sentimento de universalidade: Joaquim Cardozo foi 
uma espécie de homem-universo, um humanista no 
sentido mais clássico. João Cabral de Melo Neto 
declarou, certa vez, que não frequentara curso 
superior, mas considerava equivalente a uma faculdade 
o que aprendera com Willy Levin e, depois, com 
Joaquim Cardozo. (NORÕES, 2007, p. 11).  
 

Trataremos aqui da expressão individual do autor em sua poesia, 

uma poesia que Lucchesi, na obra “Poesia completa e prosa”, publicado pela 

editora Nova Aguilar, afirma ser rica e diversa.  

 

Tarefa das mais difíceis a de apresentar a obra 
poética de Joaquim Cardozo, tal a sua riqueza e 
diversidade, em que se conjugam num raro 
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equilíbrio de forças- tradição e inovação, ciência e 
poesia, metafísica e matemática, o aspecto 
quântico e as fronteiras do Universo. E não 
obstante essa noosfera, de temas e proposições, 
deparamo-nos com um lirismo delicado, longe de 
propostas cientificistas redutoras, ou de 
presumidas lições, em que a poesia é mero 
serviço de apoio.  (LUCCHESI, 2007, p.131 ) 
 

Um dos motivos desta riqueza e diversidade da poesia do autor 

deve-se justamente ao fato desse raro equilíbrio de forças entre tradição e 

inovação presente nela, equilíbrio esse que pode ser percebido no “soneto 

de vidro”, que trataremos de analisar, pois, por um lado traz a tradição, por 

se tratar justamente de uma forma tradicional, que é o soneto, e ao mesmo 

tempo traz inovação pela maneira hábil com que Joaquim Cardozo faz uso 

dessa forma atualizando-a.  

Desta maneira analisaremos o “soneto de vidro” buscando mostrar 

como o autor faz uso deste gênero literário bastante tradicional, 

imprimindo-lhe seu estilo. Estilo aqui entendido como- expressão individual 

do autor, partindo do conceito de Estilística de Spitzer.  

 
A Estilística de Spitzer parte da reflexão, de cunho 
psicologista, sobre os desvios da linguagem  em 
relação ao uso comum; uma emoção, uma alteração do 
estado psíquico normal provoca um afastamento do  
uso linguístico normal; um desvio da linguagem usual 
é, pois, um indício de um estado de espírito não 
habitual. O estilo do escritor -- a sua maneira 
individual de expressar-se -- reflete o seu mundo 
interior, a sua vivência. (MARTINS, 2000, p. 7) 
 

 

2. ANÁLISE DO SONETO 

 



 

  

Antes de iniciarmos uma analise do soneto de Cardozo, retomemos as 

características do soneto, trazemos aqui a citação da autora Renira Lisboa de 

Moura Lima, retirada de seu livro A forma soneto. 

 
Inicialmente, o termo soneto correspondia a um tipo 
de canção provençal – sonet, termo que se manteve 
para designar, no francês antigo uma cançoneta, 
integrando uma composição musical que exigia uma 
melodia curta, de fácil assimilação e memorização, 
como convinha a uma produção feita para domínio 
popular. As características formais da forma soneto 
sobretudo, as que delimitam o número de sílabas e de 
versos, definiram-se em função da necessidade de um 
ajuste dos versos à frase musical retomada em cada 
fragmento (verso, estrofe ou conjunto de estrofes) o 
que só é possível quando se mantém fixa a estrutura 
do segmento verbal. (LIMA, 2007, p.9) 
 

Sabemos que o soneto é um gênero lírico que em  geral tem sua 

criação atribuída a Petrarca, é um poema de forma fixa, composto por dois 

quartetos e dois tercetos, totalizando catorze versos  decassílabos, podendo 

ser eles heroicos com acentuação na 6º e 10º sílaba ou sáficos com 

acentuação na 4ª, 8ª e 10ª. 

Esta forma possui uma grande importância na história da literatura, 

vem sendo utilizada, desde que surgiu por diversos poetas que representam 

estilos de épocas diferentes. Como afirma Lima. 

 
Não se pode negar a importância do soneto, na 
história da literatura ocidental, pois vem sendo 
utilizado, desde seu aparecimento, em todos os 
tempos e lugares, independentemente do momento 
histórico-literário. No caso particular da literatura 
luso-brasileira, a relevância dessa forma de 
composição poética se confirma por sua presença 
garantida em antologias, crestomatias e seletas [...]. 
(LIMA, 2007, p.5) 



 

  

 

Analisaremos o “soneto de vidro” a fim de verificar como  Cardozo 

faz uso desse gênero. Através desse soneto percebe-se que os princípios 

construtivos do engenheiro Cardozo se transferiram para a poesia, é como 

se o soneto assegura-se por si próprio esta estruturação que ele procurou 

por toda sua vida. Maria da Paz Ribeiro Dantas em seu livro “O mito e a 

ciência na poesia de Joaquim Cardozo” afirma o seguinte. 

 
Lendo a obra poética de Cardozo, chama-nos a 
atenção o fato de que ele frequentemente constrói os 
seus poemas utilizando uma linguagem na qual se 
reconhecem elementos da ciência: imagens 
pertencentes à matemática, à geometria, etc. Uma vez 
que no tempo atual --- a chamada idade da razão --- 
não cabem mais as criações mitológicas, as 
cosmogonias povoadas de deuses e de poderes 
sobrenaturais, é na linguagem que vamos procurar o 
reduto do mito moderno. (DANTAS, 1985, p.3)  
 

Essa racionalidade, essa ciência usada pelo autor na sua poesia se 

realiza também no soneto, já que este por si mesmo traz uma racionalização, 

organização e objetivação da subjetividade do “eu-lírico”. 

O “soneto de vidro” foi publicado no livro Signo Estrelado, em 1960, 

pela Editora Livros de Portugal do Rio de Janeiro, treze anos após a 

publicação do seu primeiro livro, Poemas, publicado pela Editora Agir, 

quando Joaquim Cardozo completara 50 anos com prefácio de Carlos 

Drummond de Andrade e ilustrações de Luís Jardim. Pensando na 

contextualização do autor, quatro anos antes da publicação do livro, Signo 

Estrelado, Joaquim Cardozo dirigia a Seção de Cálculo Estrutural do 

Departamento de Arquitetura e Urbanismo da NOVACAP, composta por 

cinco calculistas e doze desenhistas e que ele passava a integrar a direção e o 

conselho editorial da Módulo, revista brasileira de arquitetura, da qual foi co-



 

  

fundador, juntamente com Oscar Niemeyer, Carlos Leão, Marcos 

Jaimovich, Hélio Uchoa, Rodrigo Melo Franco de Andrade, entre outros. 

Felipe Fortuna em seu texto “Cardozo, a equação do lirismo”, 

presente em Poesia completa e prosa, fala sobre o resgate do soneto por 

Cardozo no Signo Estrelado. 

 
Já em signo estrelado (1960), ele resgatava o soneto 
com versos que continham “rimas à esquerda, rimas 
interiores, assonâncias e quase-rimas, assim como 
certos efeitos de halo e de filtro poéticos que, ao meu 
ver, ainda são rimas, embora já livres do formalismo 
dos fonemas”, o que lhe permitia configurar, em 
poesia, uma “arquitetura nascente”. (FORTUNA, 
2007, p.48) 
                                                 
                                         
Soneto de Vidro 
Este ser que se compõe de adjacências, 
E de um cimento claro e matinal,  
Tem nos seus nervos finos transparências, 
De luz se alimenta. Fala Cristal. 
 
Por seu través mantendo as aparências, 
Da limpidez é símbolo e sinal; 
Meu coração, por essas excelências, 
Nele se mira e se vê por igual. 
 
Nele se ajusta, assim como vertida  
Onda de anseios vagos e dispersos 
Que um sopro dual juntasse em verbo e vida. 
 
Lendo-o com precaução modesta e ágil 
Cuidado tenham no seguir seus versos  
Que este soneto é de matéria frágil. 
 

O “Soneto de vidro” é composto de dois quartetos e dois tercetos, 

como reza a forma fixa dos sonetos, formando uma unidade de 14 versos 

decassílabos. Sendo eles acentuados da seguinte forma: No primeiro verso 



 

  

do primeiro quarteto a acentuação se encontra na 7° e 10° silabas, Sabendo 

que o verso heroico se caracteriza pela acentuação na 6º e 10º silabas 

poéticas, podemos perceber que nesse verso, temos um “falso heroico”, é 

portanto, uma simulação de um verso heroico. No segundo e terceiro verso 

do primeiro quarteto as silabas estão acentuadas na 4º, 6º, 8º e 10º, 

permitem assim uma dupla leitura já que estes são simultaneamente sáficos e 

heroicos. Já no quarto verso do primeiro quarteto acontece algo semelhante 

ao que aconteceu no primeiro verso, Joaquim Cardozo constrói um verso 

com uma acentuação inusitada, se tratando de soneto, pois, ele acentua a 5º, 

7º e 10º sílabas. Os versos do segundo quarteto e dos dois tercetos 

assemelham-se ao segundo e terceiro verso do primeiro quarteto, pois, assim 

como esses eles possuem acentuação na 4º, 6º, 8º e 10º sílabas.                       

Através da métrica podemos perceber que Joaquim Cardozo faz um 

uso não convencional desta, e através dela vai construindo o sentido do seu 

próprio poema. Como é o caso do primeiro e quarto verso do primeiro 

quarteto, que são acentuados de uma forma não convencional ao soneto. 

Percebe-se desta forma a habilidade do poeta em lidar com a construção de 

seus versos, ele cria-os de forma proposital e bem arquitetada, por exemplo, 

no caso do quarto verso. 

 
“De luz se alimenta. Fala Cristal.” 
 

A escolha lexical das palavras “alimenta” e “cristal”, repercute 

diretamente na métrica do verso, pois o escritor poderia, ao invés delas, usar 

as palavras “nutre” e “cristalina”, formando assim um verso decassílabo 

heroico, bem conformado à norma do soneto. Desta maneira não é por 

acaso que Cardozo escolhe esses vocábulos nem tampouco é por acaso a 

forma que constrói seus versos, pois ao termos um verso que simula ser algo 



 

  

que não é, temos aí a construção do sentido do próprio vidro, que intitula o 

soneto, uma vez que, o vidro assim como esse verso simula ser algo que não 

é. Por exemplo, ao olharmos através do vidro de uma vitrine podemos ver 

os objetos que ali estão, e assim temos a impressão de estar olhando 

diretamente para eles, mas, no entanto estamos a olhar para o vidro que por 

conta de sua transparência nos permite enxergar através dele. Fica evidente 

que métrica e sentido estão relacionados na poesia do autor pernambucano.  

 
Na poesia de Joaquim Cardozo tanto há variação 
métrica, que, repercutindo no significado do verso, 
amarra o seu sentido, quanto há manutenção métrica, 
que repercutindo diversamente no significado do 
verso, também amarra seu sentido. O que significa 
dizer que Joaquim Cardozo faz uso particular da 
métrica, seja pela variação ou pela manutenção do 
metro, produzindo na sua poesia uma relação entre 
métrica e sentido. (CORREIA, 2014,p.107) 
 

Os versos desse soneto seguem o esquema rítmico abab abab cdc 

ede, esquema não tão convencional ao soneto, As rimas são: Externas, 

garantindo assim o efeito musical e rítmico; consoantes, pois há uma 

identificação total de sons a partir da última vogal tónica. As rimas tem as 

seguintes terminações: rima a: ências; rima b: al; rima c: ida; rima d: ersos; 

rima e: ágil. Há predominância de rimas ricas 

Joaquim Cardozo faz uma utilização inusitada da linguagem, no 

quarto verso da primeira estrofe o autor utiliza a expressão “Fala cristal”, na 

qual o vocábulo “cristal”, substantivo, está sendo usado na função de 

adjetivo, esta adjetivação do substantivo é algo característico da poesia 

cardoziana. O autor usa ainda outras expressões inusitadas como “sopro 

dual”, “cimento claro e matinal’ ao dizer que o soneto se compõe de um 

cimento claro e matinal, dá-nos a impressão dessa solidez que é própria do 



 

  

vidro, através dos vocábulos que o autor vai usando em seu poema, as 

imagens do soneto e do vidro vão se constituindo simultaneamente. Apesar 

de o soneto ser intitulado, “soneto de vidro”, a palavra vidro não é 

mencionada se quer uma vez em todo o poema, seu significado é 

recuperado, através do léxico empregado como “transparência”, “cristal”, 

“frágil’. Palavras que rementem diretamente as propriedades do vidro. Ainda 

observando o léxico, os últimos dois versos do segundo terceto remetem a 

própria métrica do soneto. 

 
 “Cuidado tenham no seguir seus versos 
 Que este soneto é de matéria frágil.”  
 

Esses versos referem-se a métrica, já que o leitor incorre no risco de 

não seguir corretamente o ritmo dos versos já que como vimos em alguns 

deles o autor usou a métrica de uma forma inusitada, o que deve-se a 

habilidade de Cardozo em inovar e fugir a norma. 

Joaquim Cardozo na caracterização que faz do soneto, dá a ele ares 

de sujeito, o que fica evidente já no primeiro verso do primeiro quarteto que 

diz: 

“Este ser que se compões de adjacências,” 

 

No terceiro verso esta “personificação” do soneto também se 

evidencia, pois o poeta diz que o soneto possui nervos. 

 
“Tem nos seus nervos finos transparências,” 

 

Há neste soneto a presença de uma metalinguagem, já que se trata de 

um soneto que fala do próprio soneto. 

 



 

  

3. CONCLUINDO 

 

Embora Joaquim Cardozo seja tido como poeta modernista, ao usar a 

forma do soneto ela funciona como recurso que enlaça a sua poesia à 

tradição lírica de língua portuguesa e ao mesmo tempo como meio de 

expressão adequado para limitar os contornos do seu estilo.   Através deste 

trabalho que buscou analisar o “soneto de vidro” pode-se perceber o raro 

equilíbrio de forças entre tradição e inovação presente na poesia de 

Cardozo. No soneto analisado podemos perceber características, traços 

distintivos da expressão individual do autor. Através da métrica podemos 

perceber que Joaquim Cardozo não se conforma à convenção do soneto, 

mas subverte-a. Evidencia-se que a utilização do soneto por Cardozo não é 

convencional e, por conta disso, desestabiliza o sentido do próprio soneto, 

vincando-se a contrapelo da tradição. 
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O GOZO ILIMITADO DO SUJEITO: PACTOS PERVERSOS NA 
LITERATURA 

 

Angeli Raquel Raposo Lucena de Farias1 
Hermano de França Rodrigues2 

 

INTRODUÇÃO 

 

A sexualidade humana é debatida há períodos extensos, tanto no 

que consta a uma história social do individuo, interpelando com as ciências 

sociais antropológicas e humanas, como pela religião, em especial com a 

força da igreja católica que condenava o sexo e qualquer expressão sexual 

sem fins de procriação, como pela medicina estudando através da psiquiatria 

os transtornos e patologias que acometiam a sociedade vigente. 

A perversão sexual surge no entremeado de todas essas ciências, 

quando é dita como manifestação anormal, em que se busca um prazer sem 

a intenção de procriação de raça, como pelos devaneios que podiam 

afugentar o individuo, numa necessidade primeira em ser torturado, em 

torturar, em penetrações diversas e com objetos diversos. 

Na narrativa histórica, têm-se uma sexualidade atuante desde o 

Paleolítico estudada a partir das figuras expostas nas cavernas contemplando 

o corpo feminino, em especial, as partes íntimas da mulher. 

Foucault (1926-1984), sociólogo, estudou a sexualidade lançando a 

trilogia que marca suas produções intitulada “História da Sexualidade”, em 

que versa que até o século XVI, a sexualidade era debatida, exercida e falada 

de forma mais aberta, franca e espontânea. Na chegada do século XVII 
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adentrou-se numa época da sexualidade reprimida, devido a ascensão de 

uma burguesia que entendia que a família era modelo a ser seguido 

atribuindo a sexualidade a fins procriativos. No século XVIII a sexualidade 

passa a ser regulamentada pelo Direito Canônico, ao Cristianismo Católico e 

a Jurisprudência da Lei Civil. 

Porém, no campo do patológico e do perverso, os estudos mais 

marcantes se encontram dentre os séculos XIX e século XX. Já no século 

XIX as rotulações já começam a existir, trazendo o que se é moralmente 

aceito ou repudiado. Assim, já se fala em ninfomania, necrofilia e pedofilia, 

mesmo em séculos passados já houvesse tais praticantes, porém a medicina 

se apropria para estudos no campo psiquiátrico, psicopatológico, e até 

mesmo social. 

Nos embaralhados da história da sexualidade, as artes se confundem 

ao sexual da sociedade vigente como expressões das mesmas. Na arte, a 

literatura surge como sinônimo e referencia do que a sociedade exala, 

percebe, vivencia e luta. Como pretensão de estudar a perversão do par 

perfeito masoquismo e sadismo, verifica-se que ainda mais perfetio é este 

par por tratar-se de nomenclaturas advindas da literatura. 

Do masoquismo, o médico Krafftin-Ebing homenageia o autor 

alemão Sachar-Masoch, mesmo sem o seu agrado, intitulando o masoquismo, 

aquele que gosta de sofrer, sentir dor, ser infligido, a partir de suas obras e 

de seu contexto individual. Para tanto, Krafftin-Ebing justificou sua escolha 

em denominar essa anomalia sexual de masoquismo já que o autor Sacher-

Masoch fez dessa perversão, até então desconhecida, como uma essência de 

sua escrita, comprovada, a posteriori, que o autor sofria de tal desejo 

perverso em sofrer a angustia da dor (FRANÇA & MACHADO, 2012). 



 

  

Da etiologia do sadismo também extrai-se da literatura, numa 

máxima homenagem ao grande autor Marques de Sade, conhecido como 

libertino, em que empregava as suas obras a vigência do gozo, a partir da 

colocação da dor, da tortura, a um outro no contexto social ou sexual. 

E num contexto literário mais vigente, analisamos a sexualidade 

literária moderna em que a trilogia Cinquenta Tons de Cinza de torna-se um 

best seller numa sociedade em a sexualidade ainda encontra limitações para 

atuação, onde a pratica sadomasoquista dos personagens “enlouquecem” as 

mulheres que levam aos seus terapeutas esse desejo em vivenciar uma 

relação tão estremecedora e diferente aos gostos de mulheres e homens 

ainda adormecidos em deixar vir uma sexualidade voraz e de gozo extremo. 

Para tal análise e discussão da sexualidade perversa utilizando a 

literatura das obras de Sade e da trilogia Cinquenta Tons de Cinza, este 

trabalho se atribuirá dos estudos psicanalíticos, a partir das obras do pai da 

psicanalise Freud (1856 – 1939), quando em 1905 na obra Três Ensaios Sobre 

a Teoria da Sexualidade conceitua pela primeira vez a perversão como o 

negativo do neurótico, renegando a castração. Na analise psicanalítica, 

autores contemporâneos ao mestre vienense e pós-freudianos corroboraram 

com a fundamentação do trabalho. 

 

SEXUALIDADE PERVERSA 

 

Anterior aos estudos freudianos sobre as perversões, o tema era 

estudado pelo viés psiquiátrico e pela sexologia, abordando o assunto como 

práticas sexuais desviantes quando comparada as práticas ditas normais 

socialmente e/ou moralmente, estando o perverso, a partir de 1850 nos 

manuais psiquiátricos entendido como o que subverte as práticas sexuais, 



 

  

estando enquadrado: os homossexuais, os voyeristas, o exibicionista, os 

pedófilos, os sádicos e masoquistas, os travestis, o onanismo, a necrofilia, a 

relação incestuosa, etc. 

A perversão estudada como desvio sexual teve sua primeira 

aparição na sexologia do século XIX. Porém, o termo perversão surgiu pela 

primeira vez, como explica Ferraz (2010), no ano de 1444, usada no sentido 

de retornar ou reverter, sendo colocado na qualidade de “deplorável”, 

ganhando desde então o sentido pejorativo. Na medicina e na sexologia, 

assim como no campo do psicopatológico, a perversão recebeu notoriedade 

e estudo no século XIX, entendendo-as como aberrações sexuais. 

O termo perversão deriva do latim perversione, que significa o ato ou 

efeito de perverter-se, de corromper-se, depravar-se, desmoralizar-se. No 

campo da medicina designa, ainda, como desvio ou perturbação de uma 

função normal, mais propriamente, no campo do sexual. 

Com isso, a perversão adentrou no campo da psicanalise, através de 

seu criador, Sigmund Freud, se apropriando de seu uso na medicina, 

adotando o conceito de “aberrações sexuais”, cujo conceito ele viria a 

interromper posteriormente. 

Com efeito, Freud no inicio do que chamaria de psicanálise, através 

de sua metapsicologia, depara-se com o fenômeno que assolava sua época, a 

histeria. A partir das pacientes histéricas, levou Freud a elaborar e dominar a 

teoria das neuroses, e consequentemente, pelo lado avesso, a teoria da 

perversão, onde já de inicio entendeu que o neurótico seria o negativo do 

perverso. 

O primeiro e talvez o maior marco do estudo da sexualidade, 

fazendo a quebra do fisiológico, da aberração, se fez quando Freud lança seu 

trabalho Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade. Nesta obra ele traz 



 

  

pela primeira vez o conceito de pulsão sexual, separando do conceito do 

instinto. Por pulsão têm-se um processo dinâmico, como uma força que 

leva o organismo a mover-se, tender-se para um objetivo, no intuito de 

causar-lhe um prazer, diminuindo seu estado de tensão ou excitação 

corporal. Assim, seu objetivo é suprimir esse estado de tensão que paira na 

fonte pulsional, estando no objeto ou graças ao objeto que a pulsão pode 

atingir sua meta (LAPLANCHE & PONTALIS, 1998). 

Conjuntamente com a descoberta da pulsão, o mestre vienense traz 

que a sexualidade é algo conhecido pelo individuo desde os períodos mais 

remotos. Quebrando com todos os paradigmas sociais e pudores morais da 

época (diga de passagem, ainda hoje para alguns esse assunto causa 

polêmica) Freud colocou que a sexualidade e a manipulação das zonas 

erógenas e da fixação de prazer em determinada zona era sabido desde a 

infância. Assim, ele polemiza quando trata da sexualidade infantil perversa 

polimorfa. Alberti (2005) conceitualiza e explica cautelosamente a pretensão 

de Freud ao colocar a sexualidade perversa polimorfa, a saber: 

 
A criança se experimenta e procura experimentar tudo 
o que estiver a seu alcance, inclusive as estimulações 
das zonas erógenas. Listando inúmeros exemplos do 
dia a dia na vida de uma criança, Freud pôde 
demonstrar que apesar de poucas vezes uma criança 
ter experiências sexuais que os adultos chamam de 
normais, ela tem inúmeras práticas que estavam 

listadas na classificação de perversão. Tanto nos jogos 
sexuais infantis, quanto na masturbação normal da 
infância, ou ainda, no relacionamento com pequenos 
animais, a criança é um perverso polimorfo. Assim 
como uma criança "brinca de sala de aula", ela 
também "brinca de médico" e de outras coisas mais! 
Isso faz parte da formação de um sujeito, e no mínimo 
demonstra que há curiosidade e desejo sexual desde a 
mais tenra idade, além de instrumentalizar o 



 

  

relacionamento com outras crianças, com o mundo e 
formar os laços sociais! (Alberti, 2005, p. 346) 
 

Para Freud, a formação da perversão se daria a partir da fixação 

infantil num estágio pré-genital na organização da libido. Ferraz (2010, p. 

33) versa que o mesmo sugeriu que a perversão estaria  na impossibilidade 

de “a corrente genital da sexualidade impor-se perante as demais, em função 

de uma fixação pré-genital à condição de eixo organizador da vida sexual, 

isto é, da gama de fantasias e atos sexuais de um indivíduo”. Dessa forma, a 

perversão é a manutenção da sexualidade perversa polimorfa da criança na 

vida adulta. 

Com efeito, outra manifestação do perverso encontra-se no 

contexto do recalque, mecanismo existente no neurótico quando castrado 

pela figura paterna, na instancia do superego, regulador de todas as ações do 

ego. O sujeito neurótico na frustração e fugindo da angústia da castração, 

recalque o afeto angustiante reportando o mesmo ao inconsciente. No 

perverso, o sujeito não aceita esta castração, ou seja, renega e rejeita a 

mesma. Nessa rejeição, o perverso entende o gozo como algo que deve e 

será sempre alcançada, não havendo limites para o mesmo. 

A recusa da castração edipiana, sensivelmente entendida nos Três 

Ensaios, é compreendida por ele no artigo de 1927, O Fetichismo, 

“considerado por muitos como a única teorização válida sobre a perversão, 

no qual a recusa é apresentada como o mecanismo central da perversão” 

(CECCARELLI, 2011, p. 141). A recusa é o processo de defesa do sujeito 

de reconhecer a realidade traumatizante. 

Assim, Freud sublinhou o caráter polimorfo e pulsional da 

sexualidade perversa: “uma sexualidade infantil em estado bruto, cuja libido 

se restringe à pulsão parcial. Ao contrário da sexualidade dos neuróticos, 



 

  

essa sexualidade perversa não conhece nem a proibição do incesto, nem o 

recalque, nem sublimação” (ROUDINESCO & PLON, 1997, p. 585). 

Assim, na metapsicologia freudiana, o perverso está em oposição ao 

neurótico, já que o recalque parece não atuar naquele. Têm-se uma estrutura 

do sujeito que desconhece limites, movida à energia pulsional e ao 

imperativo do gozo, renegando a realidade e desmentindo a castração. 

No contexto das artes, a literatura sempre abraçou a sexualidade, 

narrando sobre diversos personagens, dentre esses, com traços perversos. 

Assim como alguns autores literários trazem em seu contexto a perversão 

como marca pessoal, como estrutura psíquica. Dentre esse último, 

analisamos o mais conhecido pela sua história e pela sua escrita libertina, 

movida ao gozo incessante, o Marques de Sade, cujo termo sadismo (ato de 

infligir dor e tortura, gozando com a dor alheia) designou em homenagem a 

ele. 

Num campo literário mais atual, este trabalho traz a montagem 

perversa do casal Cristian Grey e Anastasia Steele, do best seller Cinquenta 

tons de cinza (2012). Nessa trama, um grande executivo, Cristian Grey, 

assume seu traço perverso para a jovem e tímida Anastasia Steele, de inicio 

receosa e temora diante da nova situação, passa assumir e controlar as 

fantasias perversas do casal, atormentando Cristian, que se descobre 

apaixonada pela mesma. 

 

PERVESÃO E LITERATURA: NAS TRAMAS DE SADE A 

CONTEMPORANEIDADE 

 

Escritor francês, Donatien-Alphonse-François, o marquês de Sade 

(1740 – 1814), nasceu em Paris, filho de burgueses, dotado de boa vida e 



 

  

bons constumes. Porém, o escritor era um opositor as condutas da 

sociedade burguesa dominante em sua época. Faz parte de seu trajeto de 

vida libertina e perversa, a acusação pela prostituta Jeanne Testard em que o 

Marques a obrigou a renegar Deus e a realizar “atos de sacrilégio” com 

imagens cristãs enquanto mantinham relações sexuais. Ainda, manteve um 

caso com a cunhada, causando grande desavença com a então protetora 

sogra, e participou e comandou orgias em seu castelo. Após conseguir se 

livrar de uma condenação de morte, sua sorte deu adeus quando em1784 

esteve encarcerado na Bastilha e em 1801 foi definitivamente internado no 

manicômio de Charenton, falecendo ali. 

Com uma linguagem erótica, forte, em que narra as desgraças, as 

mezelas, e sobretudo os desejo mais obscuros do individuo,  destacamos 

neste trabalho Filosofia na Alcova (1795). A filosofia na alcova é uma obra em 

que os personagens encontram-se em aprendizagem durante dois dias, numa 

educação teórica e prática a respeito dos princípios libertinos. A 

principiante, uma jovem de 15 anos, chamada Eugênia, inicia seu 

aprendizado com a mestra Madame de Saint-Ange. Além desta, os 

ensianmanetos ainda são passados por Dolmancé, Mirvel (irmão da 

Madame) e ainda o criado Augustine. 

Nesse escrito, ele não descreve apenas a relação sexual da burguesia 

vigente contra a donzela indefesa e ingênua, ele critica a virtude 

representada na virgindade da jovem, cuja pureza virginal é diuturnamente 

retirada pela aristocracia. Ele age contra a anti-virtude, na efetivação de uma 

lei que manda sem necessidade do retorno do prazer. Ele trata sobre a 

obediência servil de uma lei contra a virtude. Nessa esfera, Sade trata do 

desmentido de uma lei, em um modo perverso, contextualiza-se na 

renegação da castração simbólica atuando na pulsão sadomasoquista para a 



 

  

obtenção de satisfação. Nesses termos, o Marques ele não se satisfaz apenas 

na relação sexual com a donzela, está além disso, pretende destruir a donzela 

no que ela representa como significante da virtude (PEREZ, 2009).  

Ainda nessa obra, o Marques reconhece a presença de impulsos 

agressivos no sujeito que pretende destruir a vida, que para ele é 

indestrutível, havendo a recusa de uma morte. Essa recusa da morte de Sade 

nos remete a recusa da castração Freudiana, enquanto recusa de perda de 

algo (poder, existência, desejo) decorrente a obediência de uma lei maior e 

sua inserção num campo social. 

É nessa recusa e no movimento pulsional do reverso 

sadomasoquista (Freud narra esse movimento pulsional no escrito Uma 

criança é espancada de 1919 cujo sádico é também masoquista, como também 

o inverso existe) que Sade enquadra o seu texto Filosofia na alcova, 

pregando não só o imperativo do gozo, mas as recusas às leis impostas, as 

imposições ao outro, numa punição que irá voltar para o próprio Sade. 

No livro literário contemporâneo, tomado como best seller literário 

no ano de 2012, temos um casal jovem em que leva aos consultórios 

psicológicos várias mulheres (e homens também) no intuito de vivenciarem 

as fantasias mais estranhas, obscuras e ao mesmo tempo mais saudáveis que 

se possa vivenciar. Cinquenta tons de cinza seria hoje o que Sade foi na 

época dele. Sendo estranho inferir que as leituras sadinianas talvez sejam 

mais “pesadas” no contexto erótico e perverso, e até mesmo abominável das 

tramas vividas pelos personagens, já que hoje a sexualidade é tão falada nas 

mídias televisivas (vivendo através da era Big Brother Brasil) e mídias 

digitais. Porém, o casal Cristian Grey e Anastasia Steele causaram muito 

impacto nas relações sexuais atuais. 



 

  

A trama nos ilustra um pouco o tratamento do gozo da dor pelo 

amor e a busca de equilíbrio entre os dois, talvez também seja esse o 

ingrediente que falta nos relacionamentos atuais, fantasia em exercício, dor e 

amor, tudo junto. Essas neoconfigurações da sexualidade foi estudado pela 

psicanalista Joyce McDougall, que é o reinventar o ato sexual, sendo essa 

reinvenção uma tentativa de elaboração da angústia da castração fálico-

edipiana. Na neosexualidade “o parceiro simboliza tudo o que pode faltar 

nele mesmo e tudo aquilo que ele não quer assumir. O papel do outro 

permite contornar a angústia fálico-edipiana, assim como atingir o período 

da reparação” (KOGUT, 2004, p. 68). 

Nesse contexto literário do par Cristian e Anastasia, vemos a 

submissão feminina e depois a emersão do controle da relação do sexo 

perverso pela jovem. Fonseca (2013) trata sobre isso dizendo que isso pode 

ser a revivência do erotismo pulsional do reverso sadomasoquisto colocado 

por Freud em Uma criança é espancada, cujo dominador substitui o pai 

desejado no processo do Complexo de Édipo, e as tapas que leva em 

fantasia, é revertido simbolicamente na relação sexual. Freud vê a perversão 

na infância como base para construção da perversão na vida adulta, que 

pode ser interrompida e permanecer no fundo de um desenvolvimento 

sexual normal, podendo ser analisado esta situação no caso da jovem 

Anastasia. 

Interessante é ainda citar sobre o complexo sistema da sexualidade 

atual – fantasia, dor e amor – ao repararmos o final do sucesso da trilogia, 

quando os dois formam a família perfeita, aquela típica das propagandas de 

margarina de outrora. 
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A ROSE FOR EMILY: UMA LEITURA QUE VALORIZA O 
GÓTICO 

 

Bianca Cristina Leal 
 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho focalizará uma narrativa curta de William Faulkner 

(1897 – 1962), A rose for Emily, cuja primeira edição foi em 1930, período 

de muitas tensões sociais que culminaram com a Grande Depressão (Great 

Depression) nos EUA. Gostaria de ressaltar que a obra literária de Faulkner 

destaca-se pelo diálogo que a mesma estabelece com a história do sul dos 

EUA através de várias temáticas como, a decadência do sul e da aristocracia 

dessa região que pertence a uma tradição conhecida como Southern Gothic.  

O gênero gótico americano possui muitas características do gótico europeu 

e apropria-se da atmosfera mórbida para ambientar as histórias que tem por 

cenário o sul decadente dos EUA. É o caso exemplar da família da 

protagonista, Emily Grierson, que; “(...) fora uma tradição, um dever e um 

aborrecimento: espécie de obrigação hereditária, pesando sobre a cidade 

(...)” (FAULKNER, 2004, p.411).      

Faulkner nasceu no Mississipi, região do sul dos EUA após o fim da 

guerra civil americana. Essa região, que antes da guerra civil apresentava 

uma rica e sólida estrutura, perdeu completamente a riqueza, reerguendo-se 

aos poucos após o fim dos combates. E é este cenário de decadência e 

reconstrução, que Faulkner utiliza como panorama para o conto em análise, 

A rose for Emily.  

Para estudo foi utilizada a tradução para língua portuguesa de Lia Correa 

Dutra, 1945, da coletânea Contos Norte-Americanos: Os clássicos.  
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A literatura gótica teve seu início durante o século XVIII na 

Inglaterra com a publicação de The Castle of Otranto, 1764, de Horace 

Walpole (1717-1797). Esse gênero literário é conhecido por retratar diversos 

acontecimentos de terror, horror, entre outros, conforme Moisés (1990):  

A prosa gótica apresenta, de forma genérica, as seguintes 

características: histórias de horror e terror, transcorridas em castelos 

arruinados, com passagens secretas, portas falsas, alçapões conduzindo para 

locais misteriosos e habitados por seres estranhos que convivem com 

fantasmas e entidades sobrenaturais, em atmosferas penumbrosas e 

soturnas, onde mal penetra a luz do dia. (p. 263). 

Entretanto, o gênero gótico não se restringe apenas a situações 

sobrenaturais; ele abrange também o psicológico, prendendo a atenção do 

leitor com fatos misteriosos que só ao final do conto são apresentados,  

(...) na medida em que os protagonistas antes meros fantoches 

seriam autênticos casos psicológicos. Além disso, o gótico busca envolver o 

leitor mantendo-o em suspense, alarmá-lo, chocá-lo, incitá-lo, provocando-

lhe em suma uma resposta emocional. (MOISÉS, 1990, p. 263)  

Faulkner atualiza o gótico na contemporaneidade, utilizando 

elementos misteriosos, grotescos e psicológicos na sua criação literária. 

Imersa numa ambientação sobrenatural o narrador descreve o 

comportamento atípico de Miss Emily, uma das principais protagonistas do 

conto em estudo e a moradora mais ilustre da cidade de Jefferson. Assim 

como o cotidiano da mesma e os espaços de representação por onde Miss 



 

  

Emily circula também é citado, dando relevo especial à descrição da casa 

onde ela mora: “Era um casarão quadrado, de madeira, outrora branco (...)” 

(FAULKNER, 2004, p. 410),  

A estória de Miss Emily se passa em uma cidade do sul dos EUA, e 

faz parte de uma tradição conhecida como Southern Gothic: essa tradição 

tem fortes características do gótico europeu, e tem sido recorrente entre os 

escritores sulistas nos EUA. Ele utiliza uma mescla de acontecimentos de 

cunho estranho tendo por cenário a região sul dos EUA em suas estórias, 

mostrando como o local buscou se fortalecer depois da guerra civil 

americana, ao mesmo tempo em que representa a região bastante verossímil. 

O autor não tenta esconder os problemas locais, muito ao contrário sabe 

que nesses espaços regionais existe uma forte tradição cultural, e 

oportunamente ele traz para a narrativa costumes, estilos musicais e 

gastronômicos da cultura do sul que permitem ao autor desenvolver sua 

obra dialogando com o gótico e com a vivencia na região. Além de ter como 

inspiração o gótico europeu, Faulkner também se inspira em Edgar Allan 

Poe (1809 – 1849), conhecido pelas estórias de caráter gótico e misterioso.  

O gótico também é marcado pela presença da morte, da tristeza, da 

decepção e da agonia, elementos que o caracterizam, William Faulkner não 

imprime em sua produção literária um tom moralista: seu tom narrativo é 

mais contemporâneo. E no conto em tela, o objetivo de Faulkner é a 

atmosfera grotesca onde a protagonista está imersa. Acontece a 

contaminação dos espaços, em especial os internos tão bem representados 

pelo “(...) casarão quadrado, (...) situado na rua que já tinha sido a mais 

distinta da cidade.” (FAULKNER, 2004, p.410).   

No conto em análise não há uma grande quantidade de 

personagens; toda a estória se passa em uma pequena cidade, Jefferson, 



 

  

localizada no sul dos EUA, no fim do século XIX. Não há data precisa, não 

há linearidade cronológica talvez porque ao longo da narrativa grandes 

saltos no tempo são dados; ô que constituí um dos pontos altos da obra, 

pois permite ao leitor percorrer diversas datas. O conto é narrado em 

flashback, isto é a trama começa com a morte da protagonista, Emily, 

“Quando Miss Emily Griersom morreu, toda a nossa cidade compareceu ao 

enterro (...)” (FAULKNER, 2004, p.410) O recurso do flashback ajuda a 

manter o efeito do misterioso na narrativa, permitindo que ele não seja 

desvendado nas primeiras páginas, prendendo, portanto a atenção do leitor.  

O é narrado em terceira pessoa imprimindo-lhe um tom de oralidade, o do 

contador de estórias.  

A principal personagem é a protagonista Miss Emily, uma mulher 

bastante excêntrica que acredita que a cidade deve um favor a ela e a seus 

antepassados: 

 
Era uma mulherzinha pequena e gorda, vestida de 
preto, com uma fina corrente de ouro (...). Tinha a 
ossatura pequena e delicada; talvez, por isso, o que em 
outra pessoa seria apenas gordura, parecia, nela, 
obesidade. Dava a impressão de estar inchada, como 
um cadáver submerso numa água estagnada; tinha a 
carne lívida e balofa. (FAULKNER, 2004, p.412).  
 

No fragmento acima observamos a descrição de uma senhora, 

aparentemente comum, que no passado ministrava, aulas de pintura em 

porcelana, ao mesmo tempo em que tinha um comportamento perverso e 

recluso, pois uma mulher com uma personalidade tão perversa já trabalhou 

um dia com algo tão delicado.   

 Não aceitando a chegada da modernidade Miss Emily vive em um 

imenso casarão acompanhado somente com seu criado Tobe, e raramente 



 

  

sai de casa, o que causava uma grande curiosidade em toda cidade. Todos se 

perguntavam: o que ela tanto fazia em casa e por que não conversava com 

os vizinhos? O fiel empregado nada diz, parece mais um fantasma; quando 

Miss Emily falece, ele simplesmente vai embora, sem nada a dizer ou a 

explicar: “O único sinal de vida era o negro – ainda moço, então – que 

entrava e saía com um cesto de compras.” (FAULKNER, 2004, p.412). O 

prefeito e o delegado, assim como toda a população da cidade tinham 

respeito por Emily e ao mesmo tempo curiosidade em relação à fechada 

vida da mesma, até porque a reclusão veio com o tempo, pois nem sempre 

ela vivera reclusa, ela  dera aulas de pintura por um tempo: “(...) bateu 

naquela porta que nenhum visitante transpusera desde que, oito ou dez anos 

antes, Miss Emily deixara de dar lições de pintura em porcelana”. 

(FAULKNER, 2004, p.411)   

Ao longo dos anos ela sempre foi muito resguardada pelo pai o qual 

acreditava que ninguém era bom o suficiente para casar com a filha, 

somente, depois de perdê-lo ela pode finalmente experimentar o prazer de 

gostar de alguém sem o olhar protetor do pai.  

Quando ela conheceu Homer, o narrador não detalha como ambos 

se aproximam um do outro; tudo acontece subitamente, tanto o interesse 

dela por ele, quanto à aproximação: “Não tardamos a avistá-lo, nos 

domingos à tarde, passeando com Miss Emily, na carriola de aluguel, que 

tinha rodas amarelas, e era puxada por uma parelha de cavalos baios”. 

(FAULKNER, 2004, P. 414).   

Miss Emily era o motivo de toda a curiosidade da cidade, em 

especial depois de sua morte. A cidade tinha por ela respeito, mas ao mesmo 

tempo não entendia o seu comportamento. É importante observar que 

ainda existem os resquícios da escravidão sulista, onde a personagem tem 



 

  

um empregado negro, o único que frequenta a mansão, “Como se um 

homem – seja quem for! - pudesse conservar limpa uma cozinha! – diziam 

as senhoras.” (FAULKNER, 2004, p.412). Emily também não era uma 

mulher de muitas palavras, afinal ela nada mais era do que o retrato do fim 

de um ciclo histórico americano. Seu pai a tratava como os antigos coronéis 

eram acostumados, além de não permitir que sua filha se relacionasse com 

alguém sem prestígio e não deixava que ela tivesse contato social afora os 

familiares, “(...) como se aquele aspecto do caráter de seu pai, que tantas 

vezes constrangera sua vida de mulher, fosse virulento e furioso demais para 

morrer assim.” (FAULKNER, 2004, p.417).   

O fato de conservar o cadáver do pai em casa mostra a dificuldade 

de Emily de praticar o desapego; a partir do momento em que o pai morre, 

também morre uma tradição: “Disse-lhes que o pai não tinha morrido. 

Repetiu essas palavras durante três dias, quando os pastores e médicos 

foram persuadi-la a deixar dispor o cadáver.” (FAULKNER, 2004, p.414) 

Depois de muita insistência das autoridades locais, ela, finalmente, permitiu 

enterrá-lo, como se ela ainda precisasse da presença; paterna, ele significava 

proteção e ao mesmo tempo domínio.  

Quando ela encontrou Homer “homem grande, moreno e decidido, 

com um vozeirão enorme e olhos mais claros que o rosto.” (FAULKNER, 

2004, p.414), viu nele uma oportunidade para começar a vida afetiva que 

não pudera viver enquanto o pai vivera. Ela passeava na companhia de 

Homer e causava certo espanto na cidade, pois, como uma moça de família 

tradicional poderia se interessar por um humilde trabalhador vindo do 

norte? Era o que todos na cidade comentavam:   

A princípio, todos ficaram satisfeitos de ver que Miss 
Emily tinha agora um interesse na vida (...). Mas outras 



 

  

pessoas, os mais velhos, que achavam que nem mesmo 
o desgosto deveria fazer com que uma verdadeira 
senhora se esquecesse de que noblesse obligé. (sem, 
no entanto, empregar essa expressão: Noblesse 
obligé). (FAULKNER, 2004, p.415)  

 

Homer, entretanto, não tinha a intenção de estabelecer um 

relacionamento sério com Emily, ele apreciava sua companhia, mas, preferia 

a dos homens: “ele gostava da companhia dos homens, e sabia-se que bebia 

com os rapazes no Elk`s Club – que não era feito para o casamento.” 

(FAULKNER, 2004, p.416). A partir da decepção amorosa Emily muda o 

comportamento e as suas atitudes, uma vez que ela carregava consigo uma 

herança psicológica problemática, isto é sua tia-avó havia ficado louca: “A 

gente de nossa cidade, que se lembrava de que Lady Wyatt, sua tia-avó, 

acabara inteiramente louca (...)” Faulkner, p.413, 2004.  

Faulkner utiliza-se de diversos elementos góticos para compor a 

ambientação do conto em tela, por exemplo, a morte, o cheiro, o mistério, o 

horror e em especial na descrição de Miss Emily: “Era uma mulherzinha 

pequena e gorda (...)” (FAULKNER, 2004, p.411). 

A morte é um fato que predomina na trama, como citado 

anteriormente o conto começa com a morte da protagonista a qual desperta 

imensa curiosidade nos moradores da cidade, em seguida vem à morte do 

pai, “mesmo sendo uma figura castradora é a representação de toda forma 

de autoridade” (CHEVALIER, 2009, p.821). Ele foi respeitado por Miss 

Emily provável razão pela qual ela se recusava a admitir que estivesse 

sozinha; e por fim tem a morte da tradição e, consequentemente a chegada 

do progresso e com a morte de Homer. Ele foi punido por negar amor à 

Emily e termina abatido no leito nupcial. Pode-se inferir que, a ironia que 

subjaz à morte dramática de Homer aponta para uma estratégia gótica, ou 



 

  

seja, a representação simbólica de que Homer ficaria unido a Miss Emily 

eternamente. É possível observar que a morte é um tema predominante na 

trajetória de Miss Emily; chama atenção na trama a protagonista estar 

sempre rodeada por uma sombra, seja nos costumes, seja nas pessoas que 

ama, fato que amplia o significado da representação da morte na narrativa 

isto é, a morte não representa apenas o fim de um ciclo, mas como o 

começo de outro.  

Desde o início do conto a protagonista, Miss Emily, é descrita 

como um “monumento caído”, ressaltando sua importância na cidade, ela 

era de uma família tradicional do sul dos EUA, ela carregava o nome da 

família, que aos poucos foi se perdendo e, paulatinamente Miss Emily foi 

admitindo a decadência generalizada a qual resistia: “Quando a cidade 

obteve distribuição gratuita do correio, Miss Emily foi a única pessoa que se 

negou a consentir que fixassem um número de metal acima de sua porta, e 

uma caixa-postal ao lado. Não houve argumentos que a convencesse.” 

(FAULKNER, 2004, p.417). 

O narrador onisciente joga com o comportamento de Miss Emily. 

Mostrando que a cidade encontra-se dividida em relação à situação, os mais 

velhos mostram-se mais sensibilizados, na pobreza e sozinha: “Os mais 

velhos (...) diziam, apenas: Pobre Emily. Os parentes deviam procurá-la” 

(FAULKNER, 2004, p.415). Ela, porém, jamais deixara se abater pela 

condição precária de vida que passava e apresentava-se a altura que a 

tradição de sua família carregava. “(...) ela erguia a cabeça bem alto, mesmo 

quando pensávamos que tinha decaído.” (FAULKNER, 2004, p.415).    

 O triste fim de Miss Emily é a morte. Ela foi-se cercada pelos 

mortos da família Griersom em sua casa grande e solitária, impossibilitada 

de acompanhar o desenvolvimento da cidade, porém continuava 



 

  

despertando na população a curiosidade em saber o que acontecera durante 

o tempo de reclusão, de Miss Emily em especial, do súbito, o 

desaparecimento de Homer: “E, então, ela morreu. Caiu doente no seu 

casarão cheio de sombras qual deu-se, e de pó, tendo, como único auxilio, o 

negro caduco.” (FAULKNER, 2004, p. 418). O misterioso comportamento 

de Miss Emily não é creditado somente à educação que recebera do pai, o 

qual a privara do convívio social. Quando ele morre torna-se mais 

perceptível que ele privava a filha do convívio social, porém mesmo depois 

da morte do pai ela mantém um esse comportamento anti-social que leva a 

reclusão: “Até que enfim, podiam apiedar-se de Miss Emily. Sozinha e na 

pobreza, iria humanizar-se. (FAULKNER, 2004, p.414). Com já dito, a 

herança psicológica também foi um fator determinante para o 

comportamento assombroso de Miss Emily.   

Miss Emily representa a típica sulista conservadora e decadente que 

busca se reerguer após um período de abundância. O mesmo acontece com 

a cidade, que buscava a modernidade e a convivência pacífica com os 

nortistas, que tentava se acostumar a uma outra realidade. A cidade 

comentava sobre o relacionamento de Miss Emily com Homer, uma sulista 

de família tradicional, com um simples operário nortista (Yankee) 

encarregado de trazer o progresso para a pequena cidade de Jefferson. Ela é 

o símbolo de uma época que teve seus dias de opulência, mas decaída tenta 

se adaptar as transformações.  

Um dos elementos marcantes no conto é o cheiro, principalmente o 

odor de um cadáver em decomposição: ele representa uma metáfora, entre o 

ontem e o hoje. O mau cheiro que os moradores da cidade sentem vindos 

da mansão de Emily aumenta, ainda mais, a curiosidade e o mistério acerca 

de sua vida: “Assim, ela os venceu irremediavelmente como já lhes vencera 



 

  

os pais, trinta anos antes, a respeito do cheiro.” (FAULKNER, 2004, p.412). 

Por saber que a ilustre moradora jamais abriria as portas para as autoridades, 

surpreenderam-se que o péssimo odor viria de algum animal morto, sem 

desconfiar da possibilidade do cheiro ser de algum corpo escondido, pois, 

pelo pensamento dos moradores de Jefferson uma mulher solitária não seria 

capaz de um ato tão premeditado e macabro, o cheiro da morte.  

O cheiro de mofo e umidade ressaltava que, a casa, assim como a 

proprietária, era fechada, não recebia amigos, nem qualquer tipo de gente, 

mostrando, mais uma vez que, o comportamento doentio de Miss Emily a 

manteve reclusa: “Algumas senhoras tiveram a temeridade de ir visitá-la, 

mas não foram bem recebidas (...)” (FAULKNER, 2004, p.412) Os odores 

que permeiam os ambientes a casa também é uma forma de retratar Miss 

Emily como um ser fechado que luta para manter uma época em que ela 

teve seus dias de glória. Entretanto, os significados da decadência mórbida 

amplia a polissemia textual e o odor destrutivo representado pelos corpos 

em decomposição serve a outros fins, isto é, o fim de um poder local, o fim 

de uma era: 

 

Era um casarão quadrado, de madeira, outrora 
branco, decorado de cúpulas, de flechas, de 
balcões esculpidos, no estilo pesadamente frívolo 
da época de 1870, situado na rua que já tinha sido 
a mais distinta da cidade. (...) A casa de Miss 
Emily era a única que permanecia, levantando sua 
decrepitude teimosa e faceira acima dos vagões 
de algodão e das bombas de gasolina.  
(FAULKNER, 2004 p.410).  

Uma casa pode ser uma representação de seu morador refletindo 

nela as próprias características; no caso de Miss Emily o suntuoso casarão 

nada mais era do que o retrato da decadência das antigas famílias e das 



 

  

tradições, mas estes ícones ainda ocupavam um lugar só seu na rua e na 

memória da cidade, pois no passado teve todo esse glamour, hoje porém, 

nada mais é do que uma lembrança: 

 

O exterior da casa é a mascara ou a aparência do 
homem; do mesmo modo, os movimentos 
dentro da casa podem estar situados no mesmo 
plano, descer, ou subir, e exprimir, seja uma fase 
estacionária ou estagnada do desenvolvimento 
psíquico, seja uma fase evolutiva, que pode ser 
progressiva ou regressiva. (CHEVALIER, 2009, 
p.197)    
 

A casa de Miss Emily é ela mesma, fechada para todos, ela não 

permite a entrada de ninguém, portanto, é possível observar o transtorno 

psicológico da protagonista: 

 

Casas representam seus próprios donos e 
diferenças sociais. A casa de Emily, por exemplo, 
representa ela mesma. No início da história, o 
narrador conta ao leitor, por que as pessoas 
foram ao funeral de Emily – os homens foram 
para mostrar respeito por um “monumento 
caído” e as mulheres foram por curiosidade, para 
saber o que havia dentro da casa. O uso da 
expressão “monumento caído” é usado aqui 
como metáfora tanto para a casa quanto para 
Emily. (BARCELLOS, 2004, p. ?)  
 

Além do cheiro, as cores também possuem grande 

representatividade na obra em análise. As cores que predominam permeiam 

entre o cinza e o preto e fazem alusão a um ambiente frio, triste e solitário. 

O maior exemplo do uso das cores é o casarão, onde a luz pouco entra e a 

poeira não é tirada, refletindo uma visão decadente e mórbida da 



 

  

ambientação dos espaços internos, da representação conjugada da casa com 

a proprietária, Miss Emily. 

Um dos elementos que pode ser analisado no conto é a rosa. Ela é 

uma parte significativa do título do conto e foi o objeto oferecido a Miss 

Emily pela comunidade local. A rosa é, “Famosa por sua beleza, sua forma e 

seu perfume (...)” (CHEVALIER, 2009, p.788). No teatro quando um ator 

ou uma atriz desempenha um bom papel recebe rosas como 

reconhecimento pela performance. Analogicamente pode-se dizer que Miss 

Emily ao falecer recebe uma rosa para representar a influência que sua 

classe, tem na sociedade local. A rosa também pode por ser comparada a 

morte, quando alguém morre é oferecida uma rosa como forma de 

expressar a dor da perda; ela é conhecida também como o símbolo do amor, 

amor este que fez com que Miss Emily esquecesse as ordens do pai. 

Beirando os trinta anos, Miss Emily, pela tradição, estava “velha” para casar, 

mas sozinha no casarão ela viu no nortista, Homer, uma esperança para sua 

vida solitária. Há diferenças sociais entre ambos, mas, ela, desenvolve um 

sentimento amoroso por ele, Homer, e vislumbra o amor ao lado desse 

homem rude, com inclinação sexual confusa, como vimos anteriormente.  

Era como se uma mortalha, tênue e acre, se estendesse sobre todas 

as coisas daquele quarto, mobiliado, e enfeitado para uma noite de núpcias: 

sobre as desbotadas cortinas de pesada seda cor-de-rosa, sobre os quebra-

luzes rosados das lâmpadas, sobre a penteadeira, sobre os delicados objetos 

de cristal sobre as peças do aparelho de toucador para homem, com seus 

dorsos de prata embaciados, tão embaciados que nem se distinguiam os 

monogramas escurecidos. (FAULKNER, 2004 p.418-19).  

Ainda quando um casal está enamorado, o cavalheiro costuma 

oferecer a amada uma rosa como prova de seu amor, rosa esta que Homer 



 

  

não ofereceu à Miss Emily, mostrando que, mesmo conversando e saindo 

com ela ele não tinha a intenção de manter um relacionamento 

comprometido com Miss Emily. Os múltiplos significados românticos 

também representam outras variadas facetas, por exemplo: a rosa representa 

o sofrimento de Emily conforme BARCELLOS, “Ela tinha uma vida boa e 

confortável que estaria representada pelas pétalas da rosa, tão frágeis quanto 

qualquer vantagem material que possamos ter na vida” (2004, p. ?). Uma 

expressão da fragilidade humana.  

Em um ato de loucura, Emily tenta petrificar o amor ao matar 

Homer. Inerte no leito nupcial de Miss Emily nunca mais sai do seu lado. 

Entre os desdobramentos do romance doentio, pode-se dizer que, o amor 

possui um lado poético e outro macabro pois, de maneira perversa  Emily 

tira a vida de Homer sem deixá-lo escolher seus caminhos, revelando que 

sua vontade prevalece acima da dos outros. Mais uma vez, Emily mostra que 

seus interesses estão à frente dos outros; ela não se importa com o desejo 

alheio. O enredo mostra também que Miss Emily tem um comportamento 

sem escrúpulos para alcançar seus objetivos, isto é, ao perceber que o 

amante poderia abandoná-la, ela decide por fim à vida dele, atitude esta que 

lhe assegura que, ela nunca seria abandonada. Consequentemente, Homer 

ficaria submetido ao desejo da donzela perversa, preso ao tempo dos 

coronéis o qual parece-nos, arrasta-se até a atualidade dos tempos pós-

modernos onde o outro vira uma mercadoria, ou quiçá um objeto a mais na 

esteira infinita do “sonho de consumo” inesgotável na voracidade do TER.    

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao final deste ensaio monográfico, foi possível observar que o 

gótico está presente no conto de William Faulkner, A rose for Emily através 



 

  

dos símbolos: a casa, o cheiro e a rosa que, indistintamente, possuem 

significados bastante expressivos. Cada personagem, em especial a 

protagonista Miss Emily, tem um papel determinante que mostra como o 

gótico se apresenta tanto na construção da narrativa, quanto na construção 

da protagonista.  

Miss Emily é o retrato da decadência do sul norte-americano e é 

através do seu comportamento e dos costumes tradicionais que a narrativa é 

construída; pelos mistérios nos quais acontecimentos estranhos ganham 

forma. É através do jogo das imagens que o narrador vai revelando o 

comportamento da moradora mais ilustre da cidade, Miss Emily. E é nesse 

cenário sulista que o gótico é representado de forma intrigante, e o leitor 

descobre o que aconteceu a Homer associando ao comportamento 

desumano de Miss Emily. Faulkner, de forma brilhante, ressalta aspectos 

essenciais da narrativa gótica os quais permitem classificar A rose for Emily 

como uma narrativa gótica que dialoga com o contemporâneo e a tradição.    

A partir da caracterização de Miss Emily podemos observar que o 

gótico predomina na construção da personagem, no estilo de vida solitário e 

sombrio, e permeia o casarão escuro e melancólico que nada mais é do que 

um auto retrato familiar dos Griersom ornado pela decadência fim secular 

entre os séculos XIX e XX.  

Com os elementos herdados da tradição gótica evidencia-se como o 

gótico em Faulkner está de mãos dadas com a trajetória da decadência no 

sul agrário norte americano, autoritário representado pelas idiossincrasias de 

Miss Emily.     
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A LINGUAGEM TRAUMÁTICA EM RITA NO POMAR  
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INTRODUÇÃO 

  

Uma mulher vinda de São Paulo vai morar numa praia, deixando a 

cidade em busca de refúgio no litoral nordestino. Ex-jornalista, consegue 

um emprego num restaurante da região e mora nos arredores com seu 

cachorro Pet com quem compartilha suas lembranças. Esta poderia ser a 

simples descrição do enredo de Rita no Pomar3 (2008) de Rinaldo de 

Fernandes, porém, o que Rita nos mostra, mais do que confissões rotineiras, 

são revelações de um passado que insiste em se fazer presente no seu 

inconsciente.  

  A necessidade constante de narrar esse passado se dá pela presença 

de eventos singulares desencadeadores de sua linguagem traumática: os 

assassinatos cometidos pela personagem. A natureza dos relatos de Rita — 

através de monólogos, anotações na agenda e contos — nos conduz ao 

labirinto onde estão presentes, mais do que artifícios para a complexidade 

técnica do romance, os sintomas de uma linguagem traumática. Para Freud, 

de acordo com Myriam Uchitel (2001), em Neurose traumática: uma revisão 

crítica do conceito de trauma, quando o trauma ocorre, o sujeito encontra-se 
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num estado psíquico em que a coerência lógica não compreende todas as 

impressões e reminiscências, pois o trauma é toda impressão ou vivência 

que provoque afetos penosos, os quais o sistema nervoso tem dificuldade 

para resolver por meio do pensamento associativo ou por uma reação 

motora. Esses afetos penosos podem ser o medo, o susto, a angústia, 

vergonha ou dor psíquica. (UCHITEL, 2001, p.25)  

Em Rita no Pomar, a dor psíquica da personagem se mostra evidente 

na medida em que se dá a construção dos seus relatos na tentativa de 

rememorar um passado onde não havia cometido os crimes. Desse modo, 

buscaremos, ao analisar a linguagem dessa narradora-protagonista, perceber 

de que modo a influência do evento traumático vivido está reproduzida no 

seu relato.  

 

1. O ETERNO RETORNO DAS LEMBRANÇAS 

TRAUMATIZANTES 

  
    Isso aqui é triste, São Paulo era triste... 

 

O início da narrativa nos apresenta Rita e seu cachorro Pet na Praia 

do Pomar. É o começo da rememoração do seu passado onde os sintomas 

se revelam a cada fala que dirige a Pet — seu único companheiro, para 

quem narra confidências numa espécie de divã. O exemplo a seguir, afirma 

o ineditismo dos relatos ao seu confidente: “Você sabia que eu sempre 

anotava ali na agenda, mas nunca tinha conversado sobre essas coisas assim, 

de viva voz, com ninguém? Você é o primeiro a ouvir. É.” (Rita no Pomar, 

p.15)                                          

São vinte e dois capítulos de monólogos, cinco capítulos de contos 

e sete capítulos de anotações na agenda, apresentados de maneira alternada e 



 

  

cada gênero possuindo uma unidade de sentido, mas contendo, juntamente, 

uma significação no encadeamento da trama. Estilos diferentes de contar 

uma história, mas que retratam a necessidade de reconstituir os fatos da sua 

vida em São Paulo — principalmente da relação com sua mãe e com o 

primeiro ex-marido, André — e na Praia do Pomar, tendo como foco a sua 

relação com Pedro, seu segundo ex-marido. No desfecho da trama, 

finalmente a revelação: Dona Lúcia, André e Pedro foram vítimas da 

execução de Rita. Observamos a seguir o momento da confissão:  

  
Quer saber agora?... Eu... eu vim aqui para a praia do 
Pomar... foi para me esconder. Foi. Quer saber 
mesmo? (...) um de cada vez... eu... acabei com o 
André e com a minha mãe, foi... O André? No 
acostamento da Washington Luís... num bueiro. Minha 
mãe? No parque de Água Branca... na areia atrás dos 
arbustos. (...) Pedro e o amante? No pomar do velho, 
ali no alto... embaixo da mangueira.  
E não late, que eu também te mato! (RP, p.96) 
 

Os assassinatos, encadeadores do trauma em Rita, ocorreram em 

dois momentos distintos. É na concepção Freudiana de trauma sexual que 

nos identificamos no que se refere à ordenação dos eventos e sua 

sobreposição. Para que um trauma ocorra, segundo Freud (1896a; p.287-288 

apud UCHITEL, 2001, p.25-26), seria necessário um primeiro momento na 

infância, onde a criança sofreria uma irritação de natureza sexual, e um 

segundo, em que uma experiência na puberdade ressignificasse o primeiro 

momento.  

Em Rita no Pomar não buscamos identificar o trauma de natureza 

sexual da personagem quando criança, mas interessa-nos o movimento de 

sobreposição do segundo conjunto de assassinatos (Pedro e o amante) ao 

primeiro (André e d. Lúcia), decorrente do efeito a posteriori de que fala 



 

  

Freud. Após descobrir o caso de André e d. Lúcia, Rita mata-os por 

vingança, mas há uma superação na medida em que se dá a fuga da 

personagem para a Praia do Pomar e o começo de uma nova história. O 

trecho a seguir exemplifica um momento em que a personagem encontra-se 

em harmonia na vida profissional e afetiva: 

 
Mantive bem limpa a cozinha, a Francisca ajudando, 
arrumando os armários, atendi com muita atenção os 
clientes, alguns achavam interessante o fato de eu, 
paulistana, ter vindo parar numa praia. Eu sorria, 
separando os copos no balcão (...) No fim ele sorriu, 
recolheu os recibos na pasta. Virou-se para mim, 
passou a mão no meu rosto – e disse que eu tinha três 
meses de aluguel pagos. (...) Fiquei ainda alguns dias, 
até a chegada no Márcio, como gerente do restaurante, 
risonha com os clientes, sempre, eu gostava muito. O 
Pedro me ajudava – atencioso, afável (RP, p. 63-64) 
 

Rita se apaixona por Pedro, com quem se casa, porém, ao descobrir 

o seu caso com o amante, vinga-se outra vez, eliminando-os. Podemos 

afirmar que os primeiros assassinatos tiveram uma força traumática, mas é a 

partir da segunda execução que vemos instaurada a condição traumatizante. 

Breuer e Freud em Estudos sobre a Histeria (1893-1895) apontam o que seria o 

momento traumático real: 

 
é aquele em que a incompatibilidade se impõe sobre o ego e 
em que este último decide repudiar a idéia 
incompatível. Essa idéia não é aniquilada por tal 
repúdio, mas apenas recalcada para o inconsciente. 
(BREUER; FREUD, 1974, p.93, grifo nosso).  
 

André, d.Lúcia, Pedro e o amante, bem como os espaços vinculados 

a estes personagens se fazem sempre presentes no seu relato que 

ultrapassam a simples recordação para uma compulsão à repetir, 



 

  

presentificando o que deveria recordar como pertencente ao passado. Mas 

por que Rita insiste em rememorar lembranças que lhe causam tormento? 

 Encontramos em Além do Princípio do Prazer (1920), no estudo de 

Freud sobre as pulsões, a resposta para tal questionamento. Nasio (1995) em 

Introdução às obras de Freud explica que as pulsões de vida “tendem a investir 

tudo libidinalmente e a manter a coesão das partes da substância viva”, já as 

pulsões de morte visam ao “desligamento, ao desprendimento da libido dos 

objetos e ao retorno inelutável do ser vivo à tensão zero, ao estado 

inorgânico” (NASIO, 1995, p.44) — ambas buscando restabelecer um 

estado anterior no tempo.  

As pulsões são guiadas pelo princípio do prazer, que busca evitar a 

dor, uma vez que não há barreira de contato capaz de deter um estímulo 

doloroso, como afirma Garcia-Roza (2009) em  Freud e o inconsciente. Freud 

(1976) assinala que qualquer afeto que aumenta a tensão é tido como 

desagradável e apenas a lembrança de um estímulo doloroso é capaz de 

provocar desprazer. No entanto, há uma compulsão à repetição que prevalece 

ao princípio do prazer na tentativa de retomar o passado para finalizar uma 

ação inconclusa, como se escapasse à barreira do recalcamento.  

Mesmo que tragam sofrimento, os fatos desencadeadores do trauma 

em Rita precisam ser rememorados pela protagonista a fim de restabelecer, 

ainda que inconscientemente, um estado anterior ao tempo onde ela não 

havia cometido os crimes. Se a vida no lócus amoenus poderia representar uma 

futura transformação, o momento em que Rita vive em nada difere da 

metrópole paulistana — “mesmo aqui, não tem jeito, é sempre pensando, 

São Paulo, presente.” (RP, p.55) — pois o seu estado interior encontra-se 

em permanente conflito na busca de livrar-se da culpa pelos crimes 

cometidos.  



 

  

 

2. VESTÍGIOS DE UM SINTOMA 

 
   Minha mãe dormindo? Você dorme, Pet, disso eu 

sei... 
 

Os relatos da narradora-protagonista estão permeados por lacunas 

identificadas na incompletude de sua fala, repleta de raciocínios interditos e 

da mudança de assunto. Pet é o seu único ouvinte e é justamente para ele 

que Rita transfere as suas inquietudes, narrando de maneira fragmentada 

uma história, cujos indícios do segredo traumático revelam-se na sua 

linguagem.  

Observamos, no trecho a seguir, mais do que quebra no assunto, a 

diferença na linguagem que compromete a coerência psíquica da 

personagem:  

 
Mas foi bom. Foi. Me Me limpei e joguei o papel com 
esperma em cima de uma cruz, imagina!  
Pode um pássaro permanecer tanto tempo numa 
palha, Pet, hein? Veja ali... Ah, que bonitinho!...Voou... 
(RP, p.12) 
 

As palavras referentes a sexo juntamente com as que se referem à 

morte, na construção da cena profana, contrastam inesperadamente com a 

leveza da reflexão inocente sobre o pássaro.  

É na fala dirigida ao animal que observamos, com mais evidência, 

sintomas da sua condição traumática. Freud (1976) explica que há uma 

tendência a se tratar as excitações internas como se fossem externas para 

poder proteger-se do desprazer: “há uma tendência a tratá-las como se 

atuassem, não de dentro, mas de fora, de maneira que seja possível colocar o 

escudo contra estímulos em operação, como meio de defesa contra elas”. 



 

  

Este seria o fundamento do mecanismo chamado Projeção que 

desempenharia importante papel na “causação dos processos patológicos”. 

(FREUD, 1976, p.19).   

A maneira como se dirige a Pet, referindo-se ao seu 

comportamento, nos permite pensar que o cachorro agiria de acordo com 

uma projeção por parte da personagem: 

 

Você está chorando, Pet? Ah, não faz, que eu 
também fico triste. Vem aqui, não fica assim. 
Vem... Ah, você está me fazendo... Agora quem 
está chorando sou eu. Eu estou chorando, Pet... 
Por quê? (...)Ah, meu pai... Já pra fora! Vai te 
deitar, peste!” (RP, p.8, 9)  
 

Observamos a transferência para o cachorro do ódio e rancor das 

pessoas evocadas na memória, principalmente os ex-maridos André e Pedro: 

“Vai ficar aí assoprando, seu pilantra?... Ah, mas às vezes eu penso tanta 

besteira, pode?... O Pedro, Pet, tinha mesmo que aparecer na minha vida.” 

(RP, p.21). É comum a personagem se dirigir a Pet e, em seguida, recordar 

um dos homens, o que justifica o uso de adjetivos incomuns para um 

animal.  

Há também uma projeção em relação à natureza, na medida em que 

a personagem comenta sobre o cenário ao seu redor, como podemos 

observar nos trechos a seguir:  

 
Pensa bem, as palhas dos coqueiros parecendo moscas 
imensas? Pois pareciam... Ih, mas agora bateu um 
sono...(RP, p.25);  
Você já reparou que o mar tem hora que fica rouco, 
tem mar rouco? (RP, p.55); 
Sabia que coqueiro tem cólera? Pois tem, tem hora. 
Fica raivoso e as palhas rugem, roçam ou rugem, não 
sei bem, é só o vento, é? (RP, p.56);  



 

  

O mar, adiante, rosna como um cão que, de repente, 
assustado, se descobriu verde.(RP, p.79); 
Os torões de madeira apodrecidos que estão a beira do 
caminho, sabia que escrevi sobre eles? São rachados, e 
redondos, e retos, parecendo pescoços de girafa (RP, 
p.89) 
 

Mais do que atribuir características animadas aos elementos 

naturais, a personagem cria imagens de estranho aspecto cujas comparações 

atípicas refletem sua visão desfigurada, fruto da condição traumática. Maria 

Manuela Assunção Moreno e Nelson Ernesto Coelho Junior trazem no seu 

estudo, intitulado Trauma: O Avesso da Memória (2012), referências a Botella 

& Botella (2002) quanto à vivência traumática. O casal Botella pensa esta 

vivência como uma negatividade que rompe com a coerência psíquica. O 

ambiente pacato em que Rita se encontra parece se destacar opostamente ao 

que esperamos do cenário paradisíaco. Em alguns momentos Rita ouve 

vozes, em outros, projeta em Pet a sensação da presença de alguém:  

 
O Rômulo é que depois me disse que um pescador – 
já velho, figura furiosa, que não queria ninguém perto 
dele – fez uma casa ali no morro, morava sozinho e 
cuidava de um pequeno pomar. O nome veio 
daí...Alguém falou, Pet? (RP, p.16); 
 
Eu querendo dormir mais um pouco... Ih, mas isso me 
irritava!... Quem falou? (RP, p.25); 
 
Mas você me assusta latindo assim tão de repente!... 
Não é ninguém. Pára a pata!... Piorou o pêlo?  
O pé ri. (RP, p.56) 
 
 

Além da negatividade, observamos a desorganização do seu 

discurso nos momentos em que a personagem começa um assunto e não 

conclui, como se as lembranças fugissem repentinamente. Moreno e Coelho 



 

  

Júnior (2012) apontam a amnésia traumática como decorrente da ausência 

de coerência psíquica. Os trechos a seguir exemplificam os seus raciocínios 

interditos:  

 
Agradeci a carona, fui caminhando, a areia alva, para 
um posto e.. Pet quer água? (RP, p.19);  
 
O seu Rui me explicou que estava pensando em... Ai, 
mas você me assusta latindo assim tão de repente!... 
(RP, p.56).  
 

Detectamos a presença constante da mãe de Rita e de André, 

sempre evocados juntos na fala da protagonista. No primeiro capítulo das 

anotações de Rita na agenda, ela escreve sobre um sonho que tivera com 

André e sua mãe. Esta, batia com a bengala na parede. Podemos supor, após 

sabermos a história dos dois personagens no fim da trama, que se tratara de 

uma cena de sexo e que a bengala representara a cegueira de sua mãe, 

informação que nos é dada páginas adiante, bem como o órgão sexual de 

André.  Há uma ocasião, a priori sem sentido, em que Rita rememora os 

movimentos da mãe dentro de casa: “Fazia xixi no banheiro e, tateando na 

parede, ia pro quarto. Eu, deitada na sala, ouvia o xixi dela. O andré, do meu 

lado, ouvia também, ouvia?” (RP, p.92) Este questionamento de Rita ganha 

significação após sabermos que André e sua mãe eram amantes, embora o 

fato de Rita questionar se André ouvia um momento íntimo de d. Lúcia 

sirva de indício para pensarmos sobre os dois. 

 Há uma menção ao desaparecimento do filho de Rômulo que 

quase nos passa despercebido, mas depois nos é revelado como 

acontecimento de grande destaque na trama, pois ele, amante de Pedro, 

também fora vítima da protagonista. Páginas adiante, ele aparece novamente 

na fala de Rita: “O filho do Rômulo, com vinte e três anos, estava tentando 



 

  

trabalhar no resort – era um bom eletricista, já tinha estado no Rio de 

Janeiro. Uma tarde seguiu na moto com Pedro para a Praia Redonda.” (RP, 

p.63) 

No segundo capítulo, a presença da morte é constante na sua fala: 

“Fiquei ali imaginando mil coisas, pensando na morte – mas sem medo. (...) 

Eu sempre morri de medo da morte. Ah, mas se tenho! Muito, muito 

medo...” (RP, p.12) Logo após a declaração, o leitor se confronta com a 

narração de um episódio sexual que tivera em Londres num cemitério, 

mesmo ainda afirmando: “Eu tive medo inicialmente, a morte...” (RP, p. 12). 

Mais do que tema central do capítulo, a morte é principalmente uma marca 

de algo que ela tenta esconder durante toda a história: Rita enfrentou várias 

mortes – provocadas por ela mesma. 

A própria forma do romance contribui para criar a instabilidade do 

relato da personagem, permeado por diferentes planos temporais e pela 

simultaneidade de ações. O contraste entre os modos de narrar pode ser 

observado com evidência no capítulo quinze em que Rita passa de um conto 

bastante forte intitulado “Telma e o filho morto” para o capítulo dezesseis, 

dirigindo-se a Pet em linguagem apelativa. Do cenário realista da cidade e da 

banalização da morte apresentando uma mãe e seu lamento com a perda do 

filho para o crime, a narradora passa para outro capítulo que contém apenas 

uma frase com ar de suspense: “Você ainda vai ouvir muitas e boas... Não 

assopre!” (RP, p.47). Do mesmo modo, observamos o efeito da quebra 

entre o capítulo trinta, novamente apresentando um conto — Nosso Filho — 

cujo narrador, com pesar, fala sobre a perda precoce do filho para, em 

seguida, no capítulo trinta e um, Rita narrar uma visita aos sogros, numa das 

cenas em que imprime maior agressividade na sua fala: 

 



 

  

Ai, puta velha!... Por que tanta pergunta?(...) Ai, patife! 
Velho pilantra! Pior do que o filho... Eu faltava pegar a 
bengala e enfiar na cabeça do velho, ô, seu filho-da-
puta, eu tou tentando, eu terminei meu curso, seu filho 
fez o dele nas coxas, depois foi roubar, o rato, o 
escroto foi viver de sacanagem com o amigo, até eu fui 
enganada, até meu tio foi enganado pelo imbecil, e 
agora essa lenga-lenga de que eu não estou ajudando o 
marido, à porra você e essa velha (RP, p.87, 88).  
  

Rita expõe sua agressividade quando questionada sobre a sua vida e 

o ódio aflorado na fala da protagonista nos permite prever a revelação dos 

assassinatos mais adiante. Breuer e Freud (1974) argumentam: 

 
os afetos devem sua importância na etiologia da 
histeria ao fato de serem acompanhados pela produção 
de grandes quantidades de excitação, e de estas, por 
sua vez, exigirem uma descarga, de acordo com o 
princípio da constância. De modo semelhante, 
também as experiências traumáticas devem sua força 
patogênica ao fato de produzirem quantidades de 
excitação grandes demais para serem tratadas da 
maneira normal. (BREUER, FREUD, 1893-1895, p. 
10)  
 

Observamos através dos vestígios apontados, a desestrutura 

psíquica de Rita diante dos afetos que serão evidenciados ou deslocados na 

medida em que vamos identificando a presença de André, d. Lúcia, Pedro e 

o amante, bem como de alguns cenários da metrópole paulistana e da Praia 

do Pomar, evocados de diversas maneiras no seu relato sintomático.  

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



 

  

Encontramos, em Rita no Pomar, um sujeito em estado de 

sofrimento psíquico, a narradora-protagonista Rita, cujo relato insiste em 

presentificar acontecimentos passados — os assassinatos da sua mãe, dos 

seus ex-maridos e do filho de Rômulo — cometidos por ela e 

desencadeadores de um trauma. O nosso objetivo foi entender de que 

forma a linguagem do romance busca delinear a subjetividade dessa 

condição traumatizante, tentando perceber de que modo a influência do 

evento traumático está reproduzida na linguagem de Rita.  

Em um primeiro momento, abordamos a questão do Trauma sexual 

apenas evidenciando o caráter da sobreposição dos eventos traumáticos. 

Apontamos a compulsão à repetição na medida em que identificamos a 

necessidade de Rita em reproduzir as sequências antecedentes ao trauma 

como uma tentativa de depurar os afetos traumáticos. Posteriormente, 

focamos na análise do seu relato sintomático permeado por lacunas e 

encontramos o mecanismo da projeção em relação ao cachorro Pet e à 

natureza, representando a sua instabilidade psíquica.  

 Enxergamos em Rita mais do que uma personagem literária, a 

encarnação de uma conduta humana singular marcada por uma condição 

traumatizante. Acompanhamos no seu relato a representação da dor 

psíquica de um sujeito em busca de um refúgio jamais alcançado, o estado 

anterior das coisas, ação conscientemente impossível.  
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JOGOS TEATRAIS NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE 
ARTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Eliete Fernandes Matias  
UFPB 

 

INTRODUÇÃO 

 

 As aulas de artes na educação infantil brasileira, historicamente 

estiveram entregues aos pedagogos ou professores com magistério sem 

formação em nenhuma das licenciaturas em Arte. Esses profissionais por 

sua vez, se desdobravam em esforços para atender as demandas especificas 

das linguagens artísticas, mesmo desconhecendo as metodologias 

compatíveis com tal responsabilidade, tendo recebido apenas uma pequena 

base para a sistemática do ensino dessa disciplina.   

Atualmente observa-se o início de uma mudança nesse contexto, 

onde novos contornos estão sendo delineados para atender esse segmento 

de ensino, e equipes multidisciplinares começam a ser constituídas para 

atender às necessidades educacionais dos alunos das creches municipais. 

Nesse contexto, profissionais de áreas específicas ligadas à educação 

entre eles o professor licenciado em Artes, habilitado em uma das áreas 

artísticas – Teatro, Artes visuais, Música ou Dança -  começam a fazer parte 

da equipe pedagógica das creches municipais. Essa dinâmica de mudança 

ocorre apoiando-se no artigo 22 §2º da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB nº 9.394/96, alterado em junho de 2010 que diz: “O 

ensino das artes especialmente em suas expressões regionais, constituirá 

componente curricular obrigatório nos diversos níveis de ensino da 

educação básica de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 



 

  

alunos.” Como também nas propostas do Referencias Curriculares da 

Educação Infantil – RECNEI.  

O presente artigo, trata de uma vivência que esteve inserida dentro 

do processo de formação continuada da Secretaria de Educação e Cultura 

(SEDEC) de João Pessoa/PB, e foi desenvolvida no Centro de Capacitação 

de Profissionais da Educação(CECAPRO) na cidade de João Pessoa, 

durante o período de agosto a setembro de 2014. Teve como objetivo geral, 

contribuir para a otimização das atividades docentes dos professores de 

Artes da Educação Infantil, através da proposta de se trabalhar com o Jogo 

Dramático unido à imaginação, a dramatização e o lúdico.  Propondo-se 

também a oferecer técnicas de utilização do jogo dramático no processo 

ensino-aprendizagem das crianças atendidas por essas instituições. Com esse 

trabalho ainda foi possível promover espaços dialógicos com os professores 

de artes que atuam na educação infantil, dando subsídios para o 

desenvolvimento de uma educação de qualidade atendendo às exigências e 

complexidades do século XXI.  

 De acordo com DELORS (1998, P.89): “À educação cabe 

fornecer, de algum modo, os mapas de um mundo complexo e 

constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que permite navegar 

através dele”. Compreendendo que em educação, a busca do conhecimento 

é inerente ao homem, tendo como impulso natural a curiosidade e 

inventividade peculiar aos humanos, mas para aproveitar-se todo esse 

potencial criativo faz-se necessário estímulos e estratégias de ensino e 

aprendizagem.  

Partindo de uma oficina de arte que apresentou técnicas básicas 

necessárias à utilização de Jogos Dramáticos como prática pedagógica na 

educação infantil, foram organizadas rodas de diálogos sobre a compreensão 



 

  

do que é jogo, sobre os cuidados básicos ao jogar com crianças e a 

necessidade de uma mediação no jogo infantil, que vise a educação integral 

desses alunos. Segundo afirma Vygotsky (1999): “O jogo da criança não é 

uma recordação simples do vivido, mas sim a transformação criadora das 

impressões para a formação de uma nova realidade que responda às 

exigências e inclinações da própria criança” (p.12).  

Entende-se assim, que a observação e a compreensão dos processos 

cognitivos presentes no jogo dramático infantil, podem servir como 

parâmetro para o professor aprofundar seu conhecimento no que diz 

respeito aos interesses e habilidades dos alunos, podendo, como mediador 

do conhecimento, agregar valores ao jogo enriquecendo a experiência. 

A palavra jogo vem do latim “jocus” que significa gracejo, 

brincadeira, divertimento. É uma atividade física ou intelectual que integra 

um sistema de regras. [Fonte: Dicionário Eletrônico Houaiss]. Os termos 

jogar, brinquedo e brincadeira estão comumente ligadas a uma predisposição 

ao lúdico, com caráter de diversão, livre de imposições e obrigatoriedade.  

Relacionado às práticas infantis, o jogo passa a ser ressignificado, 

devido ao caráter de seriedade que é dado pelas crianças, que ao jogar ou 

brincar reinterpretam a realidade, debruçando-se integralmente a aquela 

ação. Segundo SLADE (1978, p.17) jogar é: (...) é uma forma de arte por 

direito próprio, não é uma atividade inventada por alguém, mas sim o 

comportamento real dos seres humanos.” Para esse autor jogar é “(...) a 

maneira de a criança pensar, comprovar, relaxar, trabalhar, lembrar, ousar, 

experimentar, criar e absorver” 

 

 

1. RODAS DE DIÁLOGOS 



 

  

 

Há aqui de se estabelecer os sujeitos participes dessa atividade 

educativa: que são os 13 (treze) professores de artes que hoje atuam em 

creches do município de João Pessoa, são oriundos do curso de licenciatura 

plena em Educação Artística da Universidade Federal da Paraíba. Também 

estiveram presente e participando da atividade 12 (doze) professores de 

Educação Física, porém a ênfase do trabalho apresentado, focalizará a 

participação dos educadores artísticos. 

Durante todo o ano letivo são organizadas oficinas pedagógicas, 

que abrangem vários saberes necessários ao educador que trabalha com 

alunos nessa faixa etária. A equipe de formadores é composta por 01 (uma) 

arte educadora e 01 (uma) educadora física, que se revezam ou se integram 

em atividades complementares e suplementares que dão suporte ao 

planejamento dos professores supracitados. Quando é necessário 

aprofundar algum conhecimento de área especificas como saúde mental ou 

física entre outros, são convidados profissionais dessas áreas para enriquecer 

o debate. 

Nas rodas de debates busca-se abordar temas relativos à formação 

integral da criança de 0(zero) a 05(cinco) anos de idade que estudam nas 

creches e são atendidas por esses educadores, tendo como ponto de partida 

a cultural desses indivíduos. Para tanto, uma formação continuada de 

professores nessa perspectiva, deve também pensar nesse profissional como 

um ser que necessita de uma atenção e apoio pedagógico constante, visto 

que também trabalha com pessoas em formação.  

A proposta desse trabalho parte dos quatro conceitos fundamentais 

da educação que são: Aprender a conhecer – quando é dada a criança as 

possibilidades e abertura para o autoconhecimento e para o conhecimento 



 

  

do outro e do mundo ao qual pertence; Aprender a fazer – diz respeito a 

aplicabilidade do conhecimento adquirido à vida pratica, onde o professor 

deve ter a sensibilidade de conduzir a criança a se sentir agente 

transformador de seu meio, adquirindo autonomia; Aprender a viver em 

comunidade – Trata-se de compartilhar, agindo em parceria com o grupo e 

aplicando seus conhecimentos em prol de interesses comunitários: e 

Aprender a ser – está diretamente relacionado à integridade do indivíduo, 

seus valores e suas atitudes diante da diversidade. 

 

2. CUIDADOS BÁSICOS AO JOGAR COM CRIANÇAS 

 

Planejar é uma tarefa primordial para se chegar ao sucesso, em 

qualquer atividade humana, é necessário uma boa preparação, organização e 

estruturação para se atingir os objetivos de um projeto. Na educação infantil 

como em qualquer outro trabalho educativo, para se desenvolver um 

projeto que pretenda ser assertivo, deve-se fazer cuidadosamente um 

planejamento adaptado à realidade das crianças, como também um 

diagnóstico detalhado dos aspectos sociais e culturais, faixa etária e nível de 

conhecimentos prévios desses alunos.  

Antes de mais nada, deve-se observar as reais condições de se 

desenvolver uma atividade com jogo teatral na escola, vendo se há espaço 

adequado, tempo disponível para concluir os jogos e disposição da turma 

em participar. Faz-se necessário compreender que numa atividade que 

envolva participação ativa e exposição pessoal como nos jogos dramáticos, o 

professo deve ser sensível e convidar a criança a participar, porém em 

hipótese alguma, deve forçar a participação, se ela se recusar, ou se sentir 

despreparada para realizar a atividade. Como mediador, o professore deve 



 

  

incentivar a participação dos alunos mais tímidos, sem expor sua timidez 

para a turma. No caso de resistência exagerada por parte da criança que 

nunca aceitar participar, o professor deve observar se é necessário pedir a 

ajuda de outros profissionais da escola, como psicólogo, assistente social ou 

psicopedagogo.  

Evitar comparação com relação ao desempenho das crianças, e 

julgamentos como certo e errado, são pressupostos importantes para uma 

relação saudável entre os membros do grupo. No momento do jogo o 

professor deve estar atento para não difundir preconceitos e intolerâncias 

entre seus alunos, quando perceber que entre eles está havendo algum 

conflito, é aconselhável retornar ao círculo e abrir o debate. 

Todos esses cuidados foram demonstrados ao longo dos jogos e 

exercícios vividos pelos professores nessa oficina de teatro, sendo pontos de 

discussão e analise oral no momento das avalições. 

 

3. JOGOS PREPARATÓRIOS 

 

Quando pensamos no jogo como ferramenta educacional para 

crianças, somos imediatamente levados a lembrar da nossa infância e da 

liberdade que experimentávamos nas brincadeiras infantis, principalmente 

aquelas que surgiam espontaneamente entre os amigos. A maioria desses 

jogos espontâneos estimulam a capacidade de trabalhar em grupo, fazendo 

com que cada um se sinta parte do todo, estando em pé de igualdade, 

podendo aceitar ou não as regras estabelecidas pelos participantes que se 

revezam em lideres e liderados livremente. SPOLIN (1992, p.4) em sua 

assertiva afirma que: “O jogo é uma forma natural de grupo que propicia o 

envolvimento e a liberdade pessoal necessários para a experiência.” 



 

  

No decorrer das atividades na oficina de jogos dramáticos, os 

professores foram envolvidos numa atmosfera de harmonia e integração 

grupal e relataram sentir-se como na sua infância, ouviu-se muitos risos e 

comentários animados.   

Os primeiros exercícios propostos foram os de integração, deixando 

cada participante a vontade para improvisar ações que favoreçam a sua 

expressividade e experimentação da liderança. Após explorarmos algumas 

possibilidades com esses exercício, destacou-se as variantes possíveis de 

acordo com cada faixa de idades das crianças, espaços, materiais disponíveis 

nas escolas e tempo de duração das aulas. Observou-se nesse momento um 

grande interesse dos professores em trocar ideia e rememorar experiências 

anteriores vividas com os alunos dentro de propostas similares. 

Os exercícios de percepção ou observação, partiram do termo 

“curiosidade epistemológica” proposta por Paulo Freire que seria aquela 

curiosidade que promove a criatividade, por ser metódica e seguir objetivos, 

não se tratando apenas de desvendar uma novidade, mas pressupondo a 

pesquisa metódica, capaz de aguçar a capacidade de observação do cotidiano 

para ampliar o contato com a realidade. Do ponto de vista pedagógico, 

estamos oferecendo oportunidade ao professor de buscar o 

autoconhecimento e o reconhecimento do outro, com atividades que 

despertem neles a curiosidade epistemológica que, ainda segundo o mesmo 

autor, se opõe a curiosidade ingênua, que seria aquela geradora do senso 

comum, quando se vive uma experiência sem aprofundamento.  

Trazer esse conceito numa perspectiva de formação continuada de 

professores, para dar aprofundamento as questões relacionadas ao ensino e 

aprendizagem nas aulas de artes com crianças, gerou a oportunidade de uma 



 

  

discussão bastante construtiva. Indo além da execução dos exercícios. Esse 

poderá ser o tema de outro artigo futuramente. 

Na semana que se seguiu, os professores passaram a aplicar nas 

creches com os alunos as vivencias da primeira parte da oficina, fazendo 

anotações em seus portfólios dos detalhes relevantes para ser apresentados e 

discutidos na roda de debate nos próximos encontros.  

A cada encontro percebia-se uma maior integração no grupo de 

professores, que passaram a se reunir em outros momentos e espaços, em 

busca de aprofundar suas pesquisas e trocar ideias e experiências, 

aprimorando o conhecimento nas técnicas e jogos propostos. Começavam 

já a ampliar seus repertórios de jogos de expressão e de imaginação, com 

expansão da sua consciência de corpo como instrumento de comunicação e 

expressão. Da mesma forma, demonstrando uma maior capacidade 

imaginativa. 

  

4. JOGO DRAMÁTICO 

 

Quem sou? Onde Estou? O que fazer? Para tentar responder essas 

indagações, partimos do texto” E se os tubarões fossem homens” de 

Bertold Brecht, que denota a tentativa de dominação das classes burguesas 

na cultura. Assim, jogando o professor foi convidado a experimentar as 

sensações e situações vividas pelas crianças na escola, podendo assim 

perceber fundamentos presentes nesse contexto conflitante para o adulto, 

sendo desafiador e até ameaçador para a criança.  

Na problematização trazida com o texto de Brecht, as relações de 

grupos foram aprimoradas, onde observou-se uma riqueza de linguagens 



 

  

corporais, e uma harmonização da expressividade no nível intelectual, 

emocional e físico.  

Numa breve encenação, os professores cursistas exerceram seus 

papeis, refletindo posturas e conceitos, falando de si e do outro, 

compreendendo-se dentro de um contexto social, complexo e em constante 

movimento.  

SPOLIN (1992, p.4) afirma: “A espontaneidade é um momento de 

liberdade pessoal quando estamos frente a frente com a realidade e a vemos, 

a exploramos e agimos em conformidade com ela. Nessa realidade, as 

nossas mínimas partes funcionam como um todo orgânico.”  

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Jogo Dramático traz em si os elementos necessários para uma 

futura intervenção com os Jogos Teatrais no contexto escolar infantil, 

proporcionando uma autonomia e ampliação das habilidades intelectuais, 

emocionais e motoras das crianças, assim como a integração em grupos.  

Compreendemos que essa foi uma experiência exitosa, pois ao 

analisarmos os portfólios dos professores, vemos que houve uma mudança 

na postura da maioria, observando que ao avaliarem as atividades propostas 

e vividas na oficina, aprovaram a sequência didática, assim como 

reconheceram a importância dessa vivência para o encaminhamento de seus 

planejamentos e atuações nas creches. 
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MEMÓRIA E SOCIEDADE: VOZES DO FEMININO 
 

Emannuelle Carneiro da Silva  
PPGL-UFPB 

 

1 Introdução 

        

Este estudo tem por objetivo analisar, à luz da Semiótica 

Greimasiana, a narrativa intitulada: Estória de passarinho, escrita por uma 

cordelista, D. Cícera, que se inscreve na cartografia da Literatura Popular 

através da “exposição” de suas experiências de vida.  Sabemos que, no 

âmbito da criação literária popular, a mulher vem conquistando cada vez 

mais espaço e público. Nas últimas décadas, sua identidade e autonomia 

expressam o desejo de liberdade, as conquistas angariadas e o engajamento 

social. Tais posicionamentos revelam novas nuances da subjetividade 

feminina, bem como explicitam novas forma de compreensão do mundo. 

Cumpre destacar que D. Cícera é uma autêntica representante desse 

contexto. Seus textos (re)desenham aspectos culturais que fazem emergir, na 

perspectiva da cultura, vicissitudes de nossa história. Levando em 

consideração que é uma mulher quem escreve, malgrado tenha vivido no 

âmago de uma sociedade machista, consegue distanciar-se e, por vezes, 

confrontar velhas práticas e paradigmas de veios patriarcais. 

Para alcançarmos nosso objetivo, recorremos aos constructos 

epistemológicos da semiótica greimasiana, especialmente os estudos 

desenvolvidos por Greimas (1975), BATISTA (2008) e RODRIGUES 

(2012). Examinamos a organização dos percursos de cada sujeito semiótico 

em busca de seu objeto de valor, buscando identificar as modalidades que os 

instauram, visto que esse procedimento permite desvelar valores axiológicos 



 

  

que se encontram subentendidos às performances actanciais. Aplicamos, 

também, com fins de extrair as possíveis significações do texto, o percurso 

gerativo de sentido, formulado por Greimas, cuja operacionalização permite 

descrever e explicar o que o texto diz e como ele faz para dizer o que diz. Este 

percurso é composto por três estruturas: a fundamental (compreende a 

semântica profunda do texto), a estrutura narrativa (constrói-se a partir do 

ponto de vista de um sujeito), e a estrutura discursiva, que busca os temas 

presentes nos textos, assim como suas figuras que fornecem concretude ao 

mesmo.  

 

Fundamentação Teórica 

 

Antes de surgir com esta nomenclatura e com as ideias então 

vigentes, a Semiótica teve seu princípio no Curso de Linguística Geral, nas 

palavras do linguista Saussure, no ano de 1916, quando o mesmo 

mencionou que surgiria uma ciência que estudaria a vida dos signos, no seio da 

vida social, e que receberia o nome de Semiologia,(1972,p.24) 

Desde então vários estudos foram feitos a partir das palavras de 

Saussure, pesquisas nas mais variadas esferas da comunicação humana, que 

vão desde a publicidade ao texto, do verbal ao não-verbal , das construções 

arquitetônicas às músicas e assim por diante. No caso desta pesquisa, nos 

adentraremos ao estudo semiótico do texto, ligado à Literatura popular. 

De acordo com Barros(2011),a Semiótica tem por objeto o texto, 

ou melhor, procura descrever e explicar o que diz e como faz para dizer o que diz, 

com estas palavras podemos definir de forma sumária qual o objetivo geral 

da Semiótica, uma vez que se trata de uma ciência da significação como 

resultado das articulações  de sentido (Bentes e Mussalim,2011). 



 

  

E é esta busca das vias pelas quais se chegou a significação ,  que 

utilizaremos o método analítico das estruturas semióticas proposto por 

Greimas (1993), pois as mesmas conseguem abarcar o sentido nas 

entrelinhas do texto, não apenas o que está no nível superficial pois torna-se 

insuficiente para uma satisfatória análise do mesmo, mas o que está no nível 

do não-dito e o que ainda podemos extrair da subjetividade, encontrarmos o 

nível profundo das palavras do sujeito enunciador e quais as possibilidades 

de entendimento de seu enunciatário. 

E ainda convém ressaltar Barros (2011), quando diz que o texto  

pode ser encarado mediante duas vias, a saber: objeto de significação e objeto de 

comunicação, de modo que utilizaremos estas duas vias por motivos vários, 

dentre eles, acreditamos que as mesmas completam-se entre si, 

possibilitando uma maior busca de significação, tendo em vista a análise em 

questão.  

E esta ideia de texto em conjunto com a busca de significação mais 

profunda, que a semiótica tem suas estruturas analíticas, as quais fazem 

parte do percurso gerativo de sentido, a saber: estrutura profunda, estrutura 

narrativa e estrutura discursivas, as quais vão desde o simples e abstrato para 

o mais concreto e complexo dentro do campo da significação e tais 

estruturas  serão delineadas dentro do corpus coletado. 

 

A propósito das Estruturas 

 

Estruturas Narrativas 

Segundo Barros (2012,p.11) o nível das estruturas narrativas 

corresponde a relação entre o sujeito e o seu objeto de valor, ou seja a sua 

busca. Tendo como elementos de construção do programa narrativo o 



 

  

adjuvante, que o auxiliará, o oponente que é contrário ao objetivo do sujeito, 

bem como o destinador, que o instigará nesta busca. Há também a questão 

da instauração do sujeito no plano narrativo, que será pelas modalizações do 

querer ou do dever. 

Vejamos a organização das estruturas narrativas dentro do corpus: 

O sujeito semiótico 1 (S1) é figurativizado por D. Cícera, que tem 

como objeto de valor (OV1) neste cordel, alimentar os pássaros que chegam 

à sua porta, a instauração do S1 através da modalização do querer-fazer o bem 

para o próximo. 

Ou seja: 

 

S1- Figurativizado por D. Cícera 

Destinador: fazer o bem 

Adjuvante: carinho 

Objeto de valor: alimentar os pássaros 

Oponente: 0 

  

A propósito do sujeito semiótico 1. 

              

Dário-------------------------------------------------------------------------Destinador                   

              Adjuvante: carinho                                                      (fazer o bem)                                 

 

 S1--------------------------------------------------------OV1(alimentar os pássaros) 

             Oponente: 0 

 

       

Estrutura Fundamental 



 

  

           Corresponde ao nível mais simples e abstrato, a sua significação se 

apresenta como uma oposição semântica. 

           No cordel em questão, podemos observar um conflito existente entre 

alegria e tristeza, há euforia quando os pássaros vão visitá-la e uma disforia 

quando tal fato não acontece. 

            Podemos observar tal conflito no seguinte octógono semiótico: 

 

 



 

  

Estrutura Discursiva: 

Este nível é o mais complexo e concreto, sua organização se tornará 

discursiva graças aos procedimentos de temporalização, espacialização, 

tematização, actorialização e figurativização, que completam o 

enriquecimento semântico do texto. Vejamos cada um desses elementos no 

cordel em questão.  

No campo da temporalização, o texto encontra-se no presente, 

verbos como vivo, ouço mostram que as ações ocorrem em seu cotidiano, e o 

sujeito enunciador encontra-se embreado da enunciação, pois ele narra os 

fatos de dentro da ação. 

O espaço descrito no texto é  o  seu próprio quintal, há sub-espaços 

como o manguezal, tendo em vista que a mesma mora próximo ao mangue 

Concernente ao tema apresentado no folheto, podemos extrair que 

o mesmo trata-se do amor que D. Cícera sente pelos pássaros, até a faz 

esquecer de suas agruras. Vejamos esta passagem: 

                                                      
Assim vivem os pasarinhos 
I eu me sinto feliz 
Quando eles estão cantando 
Eu comeso a dizer 
Canta-canta pasarinho 
Para a tristeza esqueser 
 

Com relação à actorialização, é válido salientar que os atores 

presentes no cordel são D. Cícera e os próprios pássaros, o cenário é bem 

delineado de uma verdadeira paz entre eles, há um sentimento de 

cooperação e reciprocidade entre ambos, a cordelista fornece alimento, e os 

pássaros lhe dá uma alegria extrema.  

    



 

  

Conclusão 

   

Diante do exposto, podemos extrair das informações apresentadas 

do cordel em questão que a análise Semiótica de linha francesa é bastante 

viável para a apreensão da significação pois a partir do percurso gerativo de 

sentido, exposto por Greimas, todas as vias de sentido são apreciadas e 

descritas através de tal percurso, bem como informações que estão 

subjacentes ao texto são claramente vistas através da análise semiótica 

textual. 

Ainda verificamos diante da análise os conflitos existentes nas 

entrelinhas do cordel, como também o sentimento de reciprocidade em que 

cada ator envolvido distribui o que possui, o amor e a alegria. 
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A MODERNA PSICOLOGIA DA COMPOSIÇÃO E DO POETA 
EM JOÃO CABRAL DE MELO NETO: O EXORCISMO DA 

SUBJETIVIDADE 
 

Evaldo Balbino  
UFMG 

 

A poesia de João Cabral de Melo Neto, como já assentado pela 

crítica, perfaz-se numa busca por um despojamento da linguagem de tudo 

aquilo que seja palavrosidade, excessividade, busca essa que se 

consubstancia num maquinário poemático a construir-se geometricamente 

pela ossatura da linguagem, com versos incisivos, cortantes, na busca do 

comedimento. Também já é assente a identificação da consequência que 

advém de tal exercício poético: o caráter de modernidade da sua obra, 

vislumbrado na superação de um discurso preso à expressividade do eu; 

obra que agora é alçada radicalmente ao estatuto da consciência da 

linguagem. Ou melhor, sua obra produz a dicção de uma consciência da 

linguagem, perfazendo-se naquilo que Luiz Costa Lima chamou de a 

“traição consequente” de toda uma tradição poética que se tecia nas malhas 

de uma subjetividade ainda presa a uma expressividade do eu, 

expressividade de fácil consumo e com ressonâncias românticas (COSTA 

LIMA, 1968). 

 De fato, desde Pedra do Sono (1942), e principalmente depois daí, 

Cabral demonstrou essa idiossincrasia da sua obra. Se neste livro a visada 

comedida e geométrica ainda divide espaço com certa ressonância 

surrealista, o poeta vai aos poucos aderindo à construção de um verso 

“substantivo e despojado”, cujo “rigor semântico” passa a ser a “pedra de 

toque da sua modernidade” (BOSI, 1994: 469-470). Não faltam críticos 



 

  

atentos a essa questão, dizendo-nos de uma poesia com “certo maneirismo 

do descarnado, do ósseo, do pétreo, que se entende, porém, ao menos no 

momento em que apareceu, como necessidade de afirmar uma nova 

dimensão do discurso lírico” (BOSI, 1994: 470). Fala-se da prática de uma 

antipoesia: 

 
uma poesia que se contrapõe ao que passou a ser o 
conceito popular e também literário de poesia; a saber, 
a poesia feita de ‘enxames de sentimentos 
inarticulados’, a poesia ‘poética’. Contra os que querem 
‘poetizar o seu poema’, fazê-lo dócil, submisso às 
concessões sentimentais, Cabral [...] opõe o dique de 
sua poesia-prosa, sua poesia-crítica, sua poesia-pedra 
(CAMPOS, 1978: 52). 
 

 Uma leitura da obra de Cabral não contradiz tais análises, pois 

deveras há nela um mínimo de emocionalidade, por se tratar aí de um autor 

praticante de um “verso inverso”, um verso que se constrói pela violência a 

certa concepção mistificada do verso e que opõe, desse modo, àquela poesia 

de “roupagem florida”, uma “linguagem seca da pedra e com a semântica 

pedregosa do Nordeste” (CAMPOS, 1978: 53-54). 

 Luiz costa Lima, no estudo do que poderíamos chamar as tensões 

entre lira e antilira em Cabral, vai dizer em termos de uma “cauterização do 

sentimental” que o poeta gradativamente imprime na sua obra, o que o 

torna “poeta mais realizado” que os brasileiros que o antecederam. Indo 

para além do “mistério mallarmaico”, para além do “lírico e sentimental” 

Bandeira (que “ainda dispõe do território de suas vivências para a criação do 

verso”), para além ainda de um Drummond (cuja “consciência artesanal” 

começa a superar a importância de “suas emoções e vivências para a feitura 

do poema”), João Cabral traz o fazer poético mais para a modernidade, 



 

  

subvertendo e / ou traindo os lirismos anteriores (COSTA LIMA, 1968: 

265-271). 

 Passível de relativização é essa leitura de Costa Lima, não pelo que 

ela detecta na obra do poeta pernambucano, mas sim porque pautada que 

era por um momento em que se demandavam mais radicalmente as técnicas 

pelas quais a linguagem se estrutura. Se por um lado a linguagem poética de 

Cabral diferencia-se dos referidos poetas em termos de uma radical 

mudança na concepção tradicional-romântica de lirismo, por outro esse 

radicalismo só comporá um “poeta maior” somente dentro de certa lógica 

mais estruturalista da poiesis. Em outros termos, não queremos aqui endossar 

que o valor de um poeta esteja vinculado à sua inserção nas malhas de uma 

poética moderna, em termos de relatividade no mergulho do subjetivo e da 

aguda consciência da linguagem como a possibilidade que se mostra para o 

recorte do mundo e a tradução parcial do mesmo. Se isso dá um caráter de 

modernidade a um poeta, dizendo-nos que ele está de fato inserido numa 

época que concebe a arte como fatura, não deve ser esse o único critério 

para a valorização do artista em termos gerais. O artista, no caso da poesia, é 

o que se debruça sobre a linguagem, independentemente da concepção que 

ele tem das possíveis relações entre linguagem e vida, trabalhando-a de 

modo a promover aquilo que Octavio Paz chamou de “a consagração do 

instante” (PAZ, 1990). E isso ocorre nos passos do discurso na medida em 

que o poeta trabalha as imagens poéticas que erigem a poeticidade do texto. 

 Paralelamente ao reconhecimento de que Cabral é um “poeta mais 

realizado”, não falta quem, mesmo concordando com isso, o acuse, em 

algumas obras, de certa perda do vigor poético. O rastreamento insistente de 

uma poesia que “sabe a pedra”, se é importante como crítica para o 

entendimento da obra cabralina, traz também à tona algumas vezes 



 

  

preconceitos que revelam uma postura um tanto elitista de arte. Essa 

postura acaba por dilatar o abismo entre poesia e leitores no mundo 

contemporâneo. Abismo esse tão bem denunciando pelo próprio João 

Cabral na palestra “Da função moderna da poesia”, apresentada no 

Congresso Brasileiro de Escritores, em São Paulo, em 1954. Cabral constata 

aí que todo o progresso no sentido de o poeta moderno aguçar seu trabalho 

sobre os materiais do poema, multiplicando “os recursos de que se pode 

valer [...] para registrar sua expressão pessoal”, serviu para que ele 

consumasse “a expressão, sem cuidar de sua contraparte orgânica – a 

comunicação”. E aqui o poeta Cabral mostra-se não só consciente, mas 

também defensor de certa função que a poesia deve adquirir na vida do 

homem moderno: 

 
Apesar de os poetas terem logrado inventar o verso e a 
linguagem que a vida moderna estava a exigir, a 
verdade é que não conseguiram manter ou descobrir 
os tipos, gêneros ou formas de poemas dentro dos 
quais organizassem os materiais de sua expressão, a 
fim de tornarem-na capaz de entrar em comunicação 
com os homens nas condições que a vida social lhes 
impõe modernamente (CABRAL DE MELO NETO 
apud NUNES, 1974: 197-198). 
 

Assim, não concordamos com a ideia de que a comunicabilidade de 

obras, como Morte e vida severina por exemplo, diminua o teor poético das 

mesmas, tal qual defende Haroldo de Campos (CAMPOS, 1978: 49-50). 

Antes vislumbramos nesta obra aquele “equilíbrio entre rigor formal e 

temática participante”, do qual nos fala Alfredo Bosi, e isso porque o poeta, 

relendo a poesia ibérica medieval, “a um tempo severa e pícara”, utilizou-se 

de “versos breves numa sintaxe incisiva” para falar do “horizonte da 

vivência nordestina” (BOSI, 1994: 471). 



 

  

Falar da poesia de Cabral pelo viés das revoluções na concepção de 

lirismo já é, como se percebe, praxe nos discursos da crítica. Uma praxe que, 

sem dúvida alguma, condiz com a prática poética do autor pernambucano. 

Entretanto, pensamos, essa mesma crítica, por insistir em tais revoluções, 

acaba muitas vezes por menosprezar outra face da poética cabralina. Não 

falamos aqui tão-somente daquele engajamento com a paisagem nordestina 

e o humano que ali se situa, mas queremos dizer, com Marly de Oliveira, 

daquele aspecto inconsciente que, aflorando na obra de Cabral, termina por 

interferir no processo cognitivo de sua poética. 

 
“E embora se fale sempre de sua frieza, mineralidade, 
materialidade, contenção, crítica, humor negro, 
atenção passional [...], não seria uma infração 
referirmo-nos ao aspecto inconsciente que, aflorando 
algumas vezes, interfere no processo cognitivo, mais 
ou menos como o concebeu Bion, e cuja origem 
estaria nas experiências primitivas de caráter 
emocional, no que concerne ao relacionamento do 
sujeito com a ausência do objeto” (OLIVEIRA, 1997: 
X). 
 

Sem desenvolver aqui os meandros psicanalíticos que tais 

comentários acionam, queremos chamar a atenção para o caráter da emotividade e de 

sua composição em João Cabral de Melo Neto. 

O mesmo Luiz Costa Lima, no seu conceito de “cauterização do 

sentimental”, adverte que não está falando em defesa de uma poesia 

reificada, pois em Cabral não existe uma sistemática frieza que congele o 

humano. Sua poesia, apesar de toda técnica, dá “ingresso ao homem” 

(COSTA LIMA, 1968: 267-269). O homem de que fala Costa Lima, 

entretanto, aproxima-se mais de uma instância suprapessoal, na medida em 

que a contestação daquele lirismo mais romântico não comporta mais as 



 

  

experiências do “eu”. Em outros termos, o constructo da linguagem 

suplanta em evidência o “eu” pessoal que se manifestaria em caso contrário. 

E mesmo se considerarmos a verve participante ou a poesia “só lâmina e 

faca e pedra”, não apenas calcada do convívio castelhano com os “homens 

de pão escasso’” e do horizonte nordestino, mas antes construtora dessas 

realidades em termos de linguagem, o que temos, em primeira instância, não 

é mais o homem Cabral ou outro eu que fale de si. O que se mostra em 

evidência pela linguagem cabralina, já numa dicção moderna, é um eu que 

não mais se refere a uma pessoa particular. De todo modo, insistimos, cabe 

falarmos aqui, ainda com Marly de Oliveira, duma poética em que o sujeito 

“fala de si pelo avesso” (OLIVEIRA, 1997: X). 

Nesse sentido é sintomático o poema “O exorcismo” (do livro 

Crime na Calle Relator), em cujos versos o sujeito poético / poeta é 

interpelado por um médico, o “Grão-Doutor”: “Por que da morte tanto 

escreve?”. Ao que responde o nosso poeta: “”Nunca da minha, que é 

pessoal, / mas da morte social, do Nordeste.” O médico, confrontando, 

neste poema narrativo-dialógico, os escritos de Cabral aos de outros 

escritores nordestinos, afirma: “Seu escrever da morte é exorcismo, / seu 

discurso assim me parece: / é o pavor da morte, da sua, / que o faz falar no 

Nordeste” (CABRAL DE MELO NETO, 1997: 289-290). Ora, se o 

escritor, de fato, faz um esforço de realizar a subjetividade em termos de 

linguagem, uma subjetividade que não se prende numa ideia de 

expressividade do eu, nele também não deixa de haver “uma passagem do 

tema da morte coletiva para a morte individualizada” (BARBOSA, 2001: 

90). Mas isso não inibe o poeta de, numa dicção desmistificadora da poesia e 

do lirismo, falar da própria morte de um modo também irreverente: “Aos 

sessenta, o escritor adota, / para defender-se, saídas: / ou o mudo medo de 



 

  

escrever / ou o escrever como se mija” (CABRAL DE MELO NETO, 

1997: 277). 

Falar de si pelo avesso, obliquamente, é o caráter de toda poesia 

cônscia de si. Um poeta não se mostra diretamente no que diz, mas constrói 

máscaras / personas poéticas que nos dizem de uma carga emotiva do nível 

das experiências vividas e imaginadas. A própria linguagem pode ser essa 

persona, como na modernidade se tem configurado. A linguagem cabralina é 

ela própria a expressão duma realidade de ausência, de secura, de convívio 

com um cão sem plumas. É que Cabral não representa simplesmente uma 

realidade seca, a própria poesia que ele constrói é essa secura. Essa ausência 

de plumas se torna a própria linguagem, porque aí é construída, como 

ausência mesma. E essa secura, por se fazer poesia (e poesia cheia de técnica 

– poiesis – como toda poesia consciente de si mesma), não abre mão daquilo que 

é sublime, daquilo que Assis Brasil chamou de o “misterioso da criação”. O 

crítico, ao defender uma não-inserção do poeta nas malhas do formalismo 

atribuído à chamada Geração de 45, refere-se ao “mundo expressivo” de 

João Cabral de Melo Neto, mundo este “adequado para a ‘denúncia’ de sua 

própria posição de homem que pensa e sofre com seus semelhantes”. Para a 

construção desse mundo expressivo, continua o estudioso, o poeta produz 

uma “poesia-prosa” ou “poesia-poesia” e não precisa, para isso, “das 

muletas de preconceitos artísticos”, pois inscrevia sua obra naquela 

consciência necessária ao poeta de que “a captação do ‘real’ poético [é] 

sempre aquele algo misterioso da criação, sem o qual não existiria a arte”. 

Mesmo tendo ido contra o “mistério mallarmaico”, como já apontara Luiz 

Costa Lima, sua poesia, após O Engenheiro, “vai em busca da palavra 

‘primeira’, do dizer novo, quer esta implicação esteja jogando com os 



 

  

conceitos estabelecidos dos gêneros literários” (ASSIS BRASIL, 1975: 21-

23). 

Falamos aqui do sublime mais ou menos nos termos com que Longino 

utiliza a expressão. Frisamos as necessárias relativizações, pois utilizar a 

retórica clássica para falar da poesia moderna pode parecer uma atitude, 

senão disparatada, no mínimo perigosa ou com alguns equívocos. Na 

verdade, não queremos aqui atribuir à obra de Cabral elementos tais como 

“elevação”, “exaltação”, “arrebatamento”, “veemência”, “inspiração”, 

“nobreza de expressão”, “delírio”, “sopro inspirador”, “transporte 

profético” e outros termos similares com que o teórico clássico busca 

definir, ou pelo menos caracterizar, o que chama de sublime. Tampouco 

queremos aproximar Cabral do excessivo classicismo de Longino, quando 

este, por exemplo, demarca geometricamente uma linguagem específica para 

tons que lhe seriam peculiares (LONGINO, 1997: 112). A essa atitude, 

inclusive, Cabral se opõe, ao não querer mais uma “poesia-flor”, mas uma 

“poesia-fezes”. Ou melhor, o poeta nos oferece uma poesia em que já não 

há mais essas demarcações, pois tudo é linguagem a ser construída pelo 

mecanismo do poema. 

Na sua poética clássica, o teórico Longino nos fala de uma 

complementaridade necessária existente entre sentimento e expressão para 

que a arte se faça. Expressão aqui no sentido de trabalho com a linguagem, 

com o discurso. O artista, tomado por uma relação de comoção com que 

cria sua arte, não deve perder os mecanismos de construção da mesma. 

Atento às condições para se construir o poético, tais como a fantasia 

(LONGINO, 1997: 86), e “a colocação mesma das palavras em determinada 

ordem”, ou seja, o “arranjo” da linguagem (LONGINO, 1997: 108), o 

tratadista nos fala do necessário equilíbrio entre os ímpetos da imaginação e 



 

  

a ordenação do pensamento: “[...] deixados a si mesmos, sem os preceitos 

técnicos, sem apoio nem lastro, abandonados apenas a seus ímpetos e arrojo 

deseducado, os gênios correm perigo maior, pois, se muitas vezes precisam 

de espora, muitas outras, de freio” (LONGINO, 1997: 72). 

Buscamos nas contradições da teoria do sublime de Longino, 

dividida entre prescrições de técnicas e a valorização de uma liberdade do 

artista consubstanciada na fantasia, aqueles aspectos encontrados em Cabral, 

em que uma técnica necessária não exclui a comoção, uma certa 

emotividade, um certo envolvimento do sujeito com o “mundo expressivo” 

que ele próprio constrói, mundo esse que envolve também quem o acessa 

no ato da audição e da leitura. João Alexandre Barbosa, sem uma explícita 

referência a Longino, mas retomando sua ideia de certo modo, fala dos 

perigos de uma poética, no caso de Cabral, que, por excessos de um 

“controle da composição”, pode diluir uma “comoção” também necessária 

ao poema: “[...] todo esse esforço de controle da composição tem um risco: 

o de, perigosamente, levar ao silêncio, reduzindo o poema à discussão de 

sua própria maquinaria, diluindo a comoção que é sua importante 

contraparte” (BARBOSA, 2001: 25). Mas o poeta, como o mesmo crítico 

defende, perfaz os abismos do silêncio e da negatividade, atingindo uma 

linguagem poética, de faca, de pedra, mas sem o abandono de paisagens e de 

certo didatismo que a experiência da pedra proporciona. Nesse sentido é 

que se pode falar, como o fizera Haroldo de Campos, de duas lições que nos 

ficam em Cabral: “a de poética, sua ‘carnadura concreta’; a do sertão, ‘uma 

pedra de nascença, estranha à alma’” (CAMPOS, 1978: 54). E podemos falar 

mais, para além de Haroldo de Campos, que a poética de Cabral, ao 

exorcizar a subjetividade, não a apaga completamente. Do contrário, não 

estaria ele fazendo de fato poesia. 



 

  

O que buscamos dizer aqui é duma poética tão bem representada 

pela epígrafe a O Engenheiro, sintomaticamente extraída do arquiteto Le 

Corbusier: “Máquina de comover” (CABRAL DE MELO NETO, 1997: 

29). A “cauterização do sentimental”, o “freio” de que nos fala Longino, 

promove um controle do emotivo em João Cabral de Melo Neto, mas as 

cicatrizes da subjetividade permanecem numa poética que, no todo, se 

constrói por um sujeito que fala de si às avessas. Retomando os versos de 

“O Exorcismo”, citados atrás, verificamos que o poeta exorciza, pela 

maquinaria do poema, a morte individual; e vai fazê-lo pela via do excesso 

com que a morte, seja a dele ou a coletiva, reincide no seu discurso enxuto, 

seco, de pedra. Não é à toa, pois, que a epígrafe de O Engenheiro nos fala 

dessa máquina poemática, engenhosamente calculada e construída, mas feita 

para comover. Eis, então, o sublime da antilira cabralina. E também não foi 

à toa que o próprio poeta tenha dado a um de seus livros o nome Psicologia 

da composição, o que difere do que Edgar Allan Poe chamara, modernamente, 

de “Filosofia da composição”. Se em Cabral a psicologia é da composição e 

não de uma subjetividade entendida em termos tradicionalmente 

românticos, é importante reforçarmos que se trata de psicologia e não de 

filosofia, nos termos de Poe. Em Cabral, “a psicologia do poeta cede o lugar à 

da composição para que, por meio desta, seja possível chegar à definição 

daquele” (BARBOSA, 2001: 32). 

Esse caráter de envolvimento – pela via da emoção – promovido 

pela poesia de Cabral, aparece com mais força nas obras que compõem o 

“tríptico do rio”, na expressão de João Alexandre Barbosa (BARBOSA, 

2001: 37), principalmente em Morte e vida Severina. Provavelmente isso ocorra 

pelo fato de tais obras estabelecerem uma comunicação mais direta com o 

público e com realidades facilmente reconhecidas pelo mesmo. Entretanto, 



 

  

ao longo de toda a obra do autor, ora em menor grau ora em maior, 

flagramos uma psicologia do poeta, não de sentimentos pessoalizados, 

diretamente relacionados a vivências pessoais, mas agora construídos na 

linguagem, no controle da linguagem, nas escolhas que tornam esta um 

discurso poético. 

Assim ocorre em “As nuvens”, poema que abre O engenheiro, este 

livro-máquina de comover. As imagens suscitadas pelas nuvens, ou melhor, 

construídas pelo poema, não deixam de apontar para uma subjetividade que 

as constrói. Subjetividade esta que, numa tentativa de fusão poética entre a 

pedra e o vaporoso, o concreto pesado e a leveza, fala de “estátuas em voo”. 

Ainda entre a estaticidade e a dinamicidade, a positividade e a negatividade 

que atravessam todo o poema, elabora-se, na última estrofe, uma imagem 

ainda inusitada a partir de “nuvens”. Estas são vistas / construídas agora 

como morte / espera da morte e medicina: “são a morte (a espera da) / 

atrás dos olhos fechados; / a medicina, branca! / nossos dias brancos.” 

(CABRAL DE MELO NETO, 1997: 31). Com forte carga de subjetividade, 

tais imagens, antitéticas e paradoxais, surgem de / numa linguagem 

planejada: basta vermos como o mesmo paradoxo se repete em diferentes 

imagens das sucessivas estrofes. Imagens que se fixam na recepção de um 

leitor atento. 

Se temos em Cabral um “engenheiro” que “pensa o mundo justo, / 

mundo que nenhum véu encobre”, essas “coisas claras” e concretas, agora 

desveladas, não deixam de também ser sonhadas. Aqui o sonhar e o pensar 

se aproximam, se fundem, com este sempre vigiando aquele (CABRAL DE 

MELO NETO, 1997: 34). Tal vigilância se manifesta, por exemplo, na 

busca da ordem da pedra, da sua permanência e do seu silêncio puro; mas 

essa busca ocorre por um sujeito cônscio de toda desordem da alma. 



 

  

Instaura-se, pois, uma tensão entre a consciência da desordem e a busca, pela 

linguagem, de ordenação da mesma: “Desordem na alma / que se atropela / 

sob esta carne / que transparece. // [...] // Procura a ordem / que vês na 

pedra: / nada se gasta / mas permanece. // [...] // Procura a ordem / desse 

silêncio / que imóvel fala: / silêncio puro” (CABRAL DE MELO NETO, 

1997: 49-50). 

Lembramos que o próprio poeta manifestou num texto para-

literário (Poesia e composição – A inspiração e o trabalho de arte – conferência 

pronunciada na Biblioteca de São Paulo, em 13-11-52, no curso de Poética) 

a consciência dessa tensão. Sem abster-se duma preocupação com o 

“domínio técnico”, que “tende a reduzir o que na espontaneidade parece 

domínio do misterioso”, o autor defende que a composição literária 

 
oscila permanentemente entre os dois pontos extremos 
a que é possível levar as ideias de inspiração e trabalho 
de arte. De certa maneira, cada solução que ocorre a 
um poeta é lograda com a preponderância de um outro 
desses elementos. Mas essencialmente essas duas maneiras de 
fazer não se opõem (CABRAL DE MELO NETO, 1982: 
5 – grifos nossos). 
 

Mais adiante ainda afirma que “ambas visam à criação de uma obra com 

elementos da experiência de um homem” (CABRAL DE MELO NETO, 1982: 5 – 

grifos nossos). 

Eis, desse modo, a tensão da poética de Cabral. Um modo também 

possível de se ler sua obra. Exorciza-se, pela linguagem da pedra, a 

subjetividade. No entanto, o “silêncio puro”, pedregoso, consubstanciado 

no comedimento da linguagem, não deixa de falar, mesmo que imóvel. Esse 

“silêncio que imóvel fala” nos diz justamente disso. E da pedra se faz uma 

cartilha, com lições de dentro para fora e de fora para dentro. 
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PEDAGOGIZAÇÃO E A CONSTITUIÇÃO DE SUJETIVIDADES 
NA FAMÍLIA 

 

Fábio da Silva Vieira1 
Marluce Pereira da Silva2 

 
“O discurso configura situações contextuais de maneiras 
particulares, estabelece regras para o conhecimento, cria sentido 
para quem somos e regula a conduta social e as relações 
interpessoais, ao postular padrões de normatividade para a 
sociedade.” (Michel Foucault, 1977) 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
Para o filho a lição de casa é um dever. Para o pai, 
deve ser um prazer. (Frei Beto)  
Lutei para fazer do momento da lição de casa algo 
natural. (Ronaldo Fraga)  
 

Esses trechos de depoimentos de “personalidades” aparecem 

registradas no hotsite “Lição de Casa é Participação”3 inserido no movimento 

Educar para Crescer, desenvolvido em parceria entre o Grupo Abril e o 

Ministério da Educação. Esse movimento é materializado em um espaço de 

pedagogização voltado para a família e que remete às reflexões atuais de que, 

nos espaços alternativos, considerados, por Giroux (2003) como uma 

pedagogia pública (televisão, filmes, propagandas, revistas, internet, 

outdoors, jornais, e entre outras formas de mídia) circulam práticas 
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discursivas que passam não apenas a moldar o significado e o 

comportamento humanos, mas também a regular práticas sociais.  

Essa pedagogia se constitui em espaços nos quais as 

governamentalidades se multiplicam na tarefa de condução da conduta dos 

sujeitos. São novas artes de governar as subjetividades, em especial, na área 

de educação. Elas se constituem em outras geografias da verdade que se 

insurgem contrárias à ideia de Estado soberano e órgão único do poder. É a 

desgovernamentalização do Estado que abre espaço para outras instituições 

se insurgirem como expertises que oferecem sua parcela de contribuição à 

melhoria da qualidade da Educação Básica no Brasil.  

Nessas expertises passam a se constituir discursos de verdade, 

produzidos por autoridades ou experts oriundos de diferentes esferas sociais, 

e que apontam sentidos acerca de formas de existências contemporâneas, 

envolvendo sobremaneira o espaço escolar. Fischer (2007) destaca as 

alterações que a relação entre a mídia e o trabalho pedagógico pode 

promover nessas formas de existência e também no cotidiano escolar que 

“se transformam particularmente no que se refere às nossas experiências 

com os saberes, às trocas com os outros, às formas de inscrever-nos no 

social, de escrever, de falar, de pensar o mundo e a nós mesmos”. 

Essa pedagogia se constitui em espaços nos quais as 

governamentalidades se multiplicam na tarefa de condução da conduta dos 

sujeitos. São novas artes de governar as subjetividades, em especial, na área 

de educação. Elas se constituem em outras geografias da verdade que se 

insurgem contrárias à ideia de Estado soberano e órgão único do poder. É a 

desgovernamentalização do Estado que abre espaço para outras instituições 

se insurgirem como expertises que oferecem sua parcela de contribuição à 

melhoria da qualidade da Educação Básica no Brasil.  



 

  

Nessas expertises passam a se constituir discursos de verdade, 

produzidos por autoridades ou experts oriundos de diferentes esferas sociais, 

e que apontam sentidos acerca de formas de existências contemporâneas, 

envolvendo sobremaneira o espaço escolar. Fischer (2007) destaca as 

alterações que a relação entre a mídia e o trabalho pedagógico pode 

promover nessas formas de existência e também no cotidiano escolar que 

“se transformam particularmente no que se refere às nossas experiências 

com os saberes, às trocas com os outros, às formas de inscrever-nos no 

social, de escrever, de falar, de pensar o mundo e a nós mesmos”.  

O hotsite faz parte da mídia educativa, uma expertise cuja relevância 

na contemporaneidade é enorme, uma vez que ela não só tem a função de 

orientar o trabalho voltado para a educação como também de dar 

visibilidade aos discursos oficiais que passam a divulgar verdades que fazem 

parte das intenções das políticas públicas neoliberais e devem ser 

reconhecidas e legitimadas pela escola e família. É o Estado promovendo 

aberturas e parcerias com o setor privado na condução da conduta da sociedade.  

É isso que o hotsite faz ao pôr em prática discursos que remetem a 

efeitos de responsabilidade e parceria com os pais quando enuncia: 

Pesquisas comprovam que crianças que fazem a lição de casa diariamente 

aprendem mais, têm notas melhores e se tornam mais seguras. Faça a sua 

parte! Acompanhe a lição de casa e participe mais da vida escolar de seu 

filho.4 

Além disso, sugerem reportagens, dicas, testes que vão ajudar os 

pais a orientar seus filhos em relação à realização das atividades que são 

enviadas pela escola, a lição de casa, a fim de que ela não vire uma vilã, um 

                                                             
4 http://educarparacrescer.abril.com.br/listas/licao-de-casa-700585.shtml, 25 maio 
2014 



 

  

transtorno, mas que seja considerada uma relevante etapa do aprendizado. 

O que o hotsite faz é reafirmar uma discursividade recorrente entre expertises 

internacionais como o American Educational Research Journal (1997), 

Parental involvement in homework (2001), Cooper, H. (2001) quando 

apontam que a lição de casa melhora o desempenho do aluno além de 

aproximar a família e se constituir em fator de responsabilidade da criança.  

Para isso, é preciso equipar ou pedagogizar a família para que ela 

“entre no mundo do filho”5, e dê-lhe apoio e o incentive. Mas, como fazer 

isso? Ou melhor, como o hotsite “Lição de Casa é Participação” se utiliza de 

um modelo de educação pedagogizadora para instruir a família a partir de 

depoimentos de personalidades relatando suas experiências com a lição de 

casa? Em que medida as discursivizações que perpassam tais depoimentos 

subjetivam a família em meio a regimes de governamentalidade.  

Essas e outras indagações nos levaram a trazer tal temática para 

discussão para a pesquisa. Ressaltamos, contudo, que não tencionamos 

trazer discussões profundas e análises detalhadas do hotsite. Nem tampouco 

é nossa intenção fazer avaliações pedagógicas em torno da positividade ou 

não da adoção ou a concepção da prática do dever de casa. Nossa pretensão  

é examinar preliminarmente, tomando a linguagem como prática social, 

mecanismos linguístico-discursivos presentes nos depoimentos das 

celebridades que emprestam seus vocabulários, explicações e julgamentos 

(ROSE, 2001a, p. 46) aos pais e cuja produtividade não se legitima mais pela 

coação do mando, pelas regulações, mas pelo controle sutil das 

subjetividades.  

                                                             
5 http://educarparacrescer.abril.com.br/cartazes/participacao-dos-pais/ver-
cartaz.shtml   



 

  

As concepções de governamentalidade, pedagogização e 

subjetivação são importantes para a problematização das discursivizações 

contidas no hotsite da revista acerca da lição de casa foram utilizadas na 

pesquisa. 

 

2 OS CAMINHOS DA PESQUISA 

 

  A pesquisa discutiu o quanto os discursos da mídia educativa, 

especificamente, os do site “Educar para Crescer” interpelam 

“constantemente” seus interlocutores, ensinando-lhes muitas coisas e 

convocando-os a compartilhar entendimentos, concepções e visões de 

mundo, das pessoas, dos acontecimentos e de si mesmos” (COSTA, M.V. 

2002, p. 74).  

Examinar práticas discursivas nos depoimentos das 

“personalidades” que fazem circular discursos de verdade cujos sentidos 

apontam para uma governamentalidade que tanto pode disciplinar, 

normalizar, interditar, mas também intensificar a relação que os sujeitos têm 

consigo mesmo e de propor transformações em suas subjetividades.  

Analisar, nesses depoimentos, que práticas discursivas perpassam o 

hotsite Lição de Casa é Participação do Educar para Crescer que se 

configuram como tecnologias do eu que orientam dois modos de 

subjetivação: um pedagógico e outro psicagógico. (FOUCAULT, 2004); 

Metodologicamente o percurso utilizado durante a pesquisa foi o 

dispositivo teórico analítico das ferramentas foucaultianas, tais como 

discurso, governo e subjetivação. No qual nos forneceu subsídios para 

analisar o artefato midiático do “Grupo Abril” em ênfase o hotsite “Lição 

de Casa é Participação”, que foi possível constatar a utilização de uma 



 

  

linguagem de “tecnologias de poder, que determina a conduta dos 

indivíduos, os submetem a certo tipo de fins ou de dominação, que consiste 

em uma objetivação do sujeito” e através dessa constatação é possível levar 

o sujeito a refletir sobre o discurso de expert, que o hotsite “Lição de Casa é 

Participação” engendra a partir do uso da linguagem, novos saberes criando 

possibilidade de constituição de subjetividade, que passa a governar a 

conduta da família, quando tenta moldar ou orientar para uma direção 

desejada pelo hotsite, partir das tecnologias do eu. Conforme Foucault,  

 
As estratégias para a conduta da conduta operam a 
partir da tentativa de moldar as “tecnologias do eu”, 
compreendidos por Foucault como os mecanismos de 
auto-orientação ou as formas pelas quais os indivíduos 
vivenciam, compreendem, julgam e conduzem a si 
mesmos (Foucault 1986a, 1986b, 1988 apud Rose, 
2001a, p.41).  
 

Além disso, utilizamos as noções do interdiscurso, discurso oriundos da 

Análise de discurso francesa (AD).  

Um das primeiras etapas da pesquisa consistiu, a princípio, no 

levantamento dos depoimentos de “celebridades”, registradas no hotsite 

Lição de Casa é Participação, os discursos são construídos pela uma rede de 

expert, como uma nova possibilidade de saberes, que passou a produzir 

sentidos determinando a conduta dos indivíduos. A seguir, foi realizada a 

análise de alguns enunciados destes depoimentos, destacando os 

mecanismos linguísticos discursivos que compuseram esses depoimentos e 

que produziram sentidos em torno de uma pedagogização da família. 

 

3 RESULTADO E DISCUSSÃO  

 



 

  

Ao analisar os depoimentos6 das personalidades, disponível no 

hotsite Lição de Casa é Participação, foi possível perceber o poder da 

discursividade, cujo hotsite se beneficia destes depoimentos para inventar 

algo ou criar singularidades “usando os seus próprios recursos e 

ferramentas” (BAUMAN, 2005, p. 35).  

Desse modo, os discursos produzidos pelo artefato midiático vão 

distorcendo as regulações5 das aprendizagens, quando estas personalidades 

expõem suas opiniões referentes à Educação, logo estes depoimentos irão 

seduzindo a um determinado público alvo, induzindo os mesmo para uma 

nova forma de educar, imposto de modo implícito pelo hotsite Lição de 

Casa é Participação, cujos pais passam a ser a peça principal desse jogo, 

porém, estes depoimentos passam a constituir discurso de verdade emitido 

por uma rede de expert nas mais variadas instâncias culturais, que apontam 

sentidos acerca de existências contemporâneas, envolvendo o espaço 

escolar.  

 

Tabela 1 – Depoimentos de João Carlos Martins. 

Autor do Depoimento. 

João Carlos Martins, 72 anos, é um dos maiores músicos do país. 

Depoimento: 

“Comecei minha carreira musical aos 13 anos, por isso digo que consegui 

ser um aluno excepcional até essa idade e, dali em diante, apenas não passar 

vergonha.”  

                                                             
6 Depoimentos disponíveis em http://educarparacrescer.abril.com.br/depoimentos 

/todos.shtml >. Acesso em: 10 jan. 2013.  

 



 

  

“(...) jamais dei trabalho aos meus pais nesse sentido: fazia questão de 

cumprir a missão sozinho, postura que coloquei em prática também com 

meus quatro filhos.”  

“(...) A lição de casa simplesmente vai mostrando ao indivíduo seu 

caminho.”  

Fonte: Educar para Crescer 2013/2014. 

 

Conforme a tabela 1 com o depoimento de João Carlos Martins, 

perceber que a pedagogização da família é uma forma de governamento, no 

qual o hotsite, leva ao seu público alvo, ou seja, pais e alunos, através destes 

depoimentos, que a prática pedagógica deve ser adotada fora do contexto 

escolar, e a lição de casa passa a ser crucial na constituição do indivíduo, que 

de imediato introduz uma nova configuração na educação em seu beneficio 

próprio e com suas ferramentas, que por trás desses discursos há um grande 

interesse de vender a assinatura das editorias, que a cada dia vem se 

tornando mais sedutores e aliciadores de pensamentos que:  

 
O poder agora é exercido mediante máquinas que 
organizam diretamente o cérebro (em sistemas de 
comunicação, redes de informação etc.) e os corpos 
(em sistemas de bem-estar, atividades monitoradas 
etc.) no objetivo de um estado de alienação 
independente do sentido da vida e do desejo de 
criatividade. (HARDT; NEGRI, 2001, p. 42). 
 

 

 

 

Tabela 2 – Depoimentos de Frei Betto 

Autor do Depoimento. 



 

  

Frei Betto, 68 anos, é escritor (e ex-religioso). Lançou 53 livros, editados 

no Brasil e no exterior desde 1976.  
 

Depoimento: 

“Os alunos atentos e eu pouco aflito que nunca chegava a minha.”  

“Não pode ser algo tolerado, com um olho no dever da criança e outro 

na televisão. Para o filho tem de ser um dever, para o pai ter de ser um 

prazer.”  
 

Fonte: Educar para Crescer 2013/2014. 

 

Na tabela 2 com o depoimento de Frei Betto, os discursos aqui produzidos 

de imediato beneficiam a mídia educativa de modo particular, passando a se 

configurar como o governo de conduta dos pais, cuja materialidade 

linguística deste discurso sinaliza para a expertise do hotsite que se propõe a 

pensar como devem agir os pais na educação de seus filhos, como também é 

notória que a linguagem utilizada pela rede de expert que instiga diferentes 

pensamentos, com o intuito de conduzir e aliciar o leitor a pensar diferente 

do que pensava antes. Como afirma Foucault:  

 
(...) somos forçados a produzir a verdade do poder que 
a sociedade exige (...) nós devemos falar a verdade; 
somos constrangidos ou condenados a inquisição, seu 
registro da verdade: ele institucionaliza, profissionaliza 
e recompensa sua busca... é a verdade que faz as leis 
(...) somos destinados a um certo modo de viver ou 
morrer, como uma função dos discursos verdadeiros 
que são os portadores de efeitos específicos de poder. 
(FOUCAULT, 1976, apud MARSHALL, 1994, p. 23)7. 
 

                                                             
7 FOUCAULT, M. Truth and Power. In: Coling Gordon (ED.). 
Power/Knowledge. Brighton, Harvester Press, 1976, p. 93. 



 

  

Os depoimentos das personalidades fazem com que os indivíduos 

se deleitem com as confissões dessas celebridades que recebem como 

primeira recompensa é a sensação de fazer parte da vida delas, quando essas 

personalidades falam abertamente sobre a lição de casa, como foi 

importante na vida delas e só é alguém hoje porque fizeram a lição de casa, 

sem ela não seriam nada, porém o discurso produzido por esses 

depoimentos passam a constituírem subjetividades na família aliciando seus 

filhos do mesmo jeito que as celebridades fizeram ou fazem com a educação 

de seus filhos.  

 

Tabela 3 – Depoimentos de Regina Scarpa 

Autora do Depoimento. 

Regina Scarpa, 53 anos, paulistana, é coordenadora pedagógica da 

Fundação Victor Civita, que edita as revistas Nova Escola e Gestão 

Escolar.  
 

Depoimento: 

“É papel dos pais observar em que momento do dia o estudante vai 

render mais fazendo aquela tarefa, que local da casa funciona melhor... 

Certamente não é em frente à televisão nem enquanto janta. Às vezes, 

vira uma guerra diária. Aliás, não é incomum que ocorra assim. Mas os 

pais têm de ser firme e deixar claro que quem manda são eles. Criança 

precisa de limite.”  
 

Fonte: Educar para Crescer 2013/2014. 

Conforme a tabela 2 e 3 é possível perceber que foi imposta sobre a 

família mais uma vez a obrigação de conduzir a educação de seus filhos, 

porém, a mídia atua na produção de subjetividade, de modo geral, que os 



 

  

depoimentos das celebridades passam atuar como propaganda do próprio 

“Grupo Abril” no qual esta indústria capitalista se beneficia com a 

publicidade alheia das celebridades. Sargentini (2004) e Piovezani Filho 

(2004) afirmam que o poder destes discursos gerado pelo artefato midiático 

“têm a força de construir necessidades de consumo e formas de 

comportamento, que se arraigam nos sujeitos e integram seu funcionamento 

enquanto sujeitos sociais.” Porém, é notório no enunciado o governo de 

conduta dos pais, no qual a mídia tem o poder de criar ou disseminar 

discursos, a princípio voltados para a moldagem dos sujeitos.  

A materialidade discursiva ainda revela o exterior, o social, atuando 

na produção da subjetividade e determinando o comportamento dos 

sujeitos na atualidade sendo que:  

 
Foucault não inventa um mundo sem sujeitos; 
descreve [...] um mundo em que o sujeito já foi, ou 
está sendo, submergido pelo discurso. (ROUANET et 
al., 1996, p. 13)  
O discurso é ao mesmo tempo soberano e prisioneiro. 
Aquilo ao qual o homem cede, que o conduz em sua 
superfície translúcida, que age e pensa por ele, que dita 
os enunciados necessários e autoriza os enunciados 
possíveis. Mas também a exterioridade selvagem que 
precisa ser dominada por sistema de interditos e 
domesticada por fórmulas de legitimação, a fim de 
conjurar sua imprevisibilidade e fixá-la numa ordem. 
(ROUANET et al., 1996, p. 13-14). 

 

 

 

Tabela 4 – Depoimentos de Marcelo Rosenbaum 

Autor do Depoimento. 



 

  

Marcelo Rosenbaum, 44 anos, é um dos mais respeitados arquitetos 

e designers do país desde que ingressou no ramo, há mais de duas 

décadas.  
  

Depoimento: 

“Devo confessar: fiquei um pouco em cima do muro ao ser procurado 

para dar este depoimento sobre a importância da lição de casa. Mas, sim, 

claro que considero a lição de casa parte fundamental do aprendizado. 

Não há o que discutir. Mas fiquei com o pé atrás, por que, durante meus 

tempos de estudante, fazer o dever da escola era sofriiiiido. Eu não era 

muito fã de estudar, não. Mas considerei que contar minha história 

poderia ajudar gente que sentia o mesmo que eu ou que passa por algo 

parecido com os filhos. 

Sempre tive um ímpeto maior em realizar as coisas, em vez de pensar 

sobre elas. Exatamente por isso, era um exercício de paciência sentar e 

fazer o dever. E foi esse o maior ensinamento que absorvi: na vida nem 

sempre a gente faz o que está com vontade, há obrigações o tempo 

inteiro. A hora da tarefa escolar é o primeiro momento em que a pessoa 

se dá conta de que é preciso cumprir uma missão. Aprendi a ser 

responsável graças à lição de casa. 

Poderia ter me dedicado mais? Ah, aposto que sim. Mas é o tipo de coisa 

que a gente só percebe depois de adulto.”  
 

Fonte: Educar para Crescer 2013/2014. 

 

Na tabela 4, com o depoimento de Marcelo Rosenbaum, o discurso 

sinaliza para a lição de casa como ápice do “êxito ou fracasso do aluno” 

(PERRENOUD, 1999, p.25). Por que o hotsite dá tanta ênfase para a lição de 



 

  

casa através dos depoimentos das personalidades? “O Grupo Abril” dá tanta 

ênfase à lição de casa porque há um grande interesse por trás desses 

depoimentos, que é convencer ao público hegemônico que este é o meio 

mais eficaz para um bom êxito na escola e leva-lo a assinar o editorial no 

qual o grupo vende mensalmente. Porém, os discursos do hotsite produzem 

sentidos de convencimento a seu público através destes depoimentos e 

inserem seus interesses e ditam como deve dirigida a prática educacional de 

forma sutil a sociedade.  

Deste modo, percebe-se que a tecnologias de poder estão inseridas 

nos depoimentos, pois as quais, já dizia Foucault, são as formas pelas quais 

o sujeito se objetiva, determina sua conduta e se submete a um fim de 

dominação (FOUCAULT, 1990, p.48). Não é à toa que o hotsite “lição é 

participação” utiliza esses depoimentos, pois eles conseguem adentrar 

dentro do lar e introduzir uma pedagogização da família, mesmo que seja de 

submissão, a família é aliciada e passa acreditar que a educação deve 

acontecer do mesmo modo que eles impõem. Conforme Foucault:  

 
Não há possibilidade de exercício do poder sem uma 
certa economia dos discursos de verdade que funcione 
dentro e a partir desta dupla exigência. Somos 
submetidos pelo poder à produção da verdade e só 
podemos exercê-lo através da produção da verdade. 
(FOUCAULT, 2001c, p. 179-180). 
 

 

 

 

Tabela 5 – Depoimentos de Mônica Waldvogel 

Autora do Depoimento. 



 

  

 Mônica Waldvogel nasceu na cidade de São Paulo, é jornalista e 

apresentadora, graduada pela Escola de Comunicação e Artes da 

Universidade de São Paulo (USP) e atuou nas principais emissoras de 

TV do país.  
 

Depoimento: 

 “Eu e minha irmã, Bernadette, éramos da mesma turma e ela deixava as 

tarefas para outro momento do dia.” Minha mãe achava estranho que 

uma tivesse tantos deveres e a outra, não. 

“Eu estava entre os alunos que tiravam notas altas, mas não abria mão de 

ser da turma do fundão.” 

“(...) Aliás, quando a gente queria algum elogio ou deferência devido ao 

boletim, a resposta era sempre a mesma: ‘Não fez mais que a obrigação. 

(...) Percebo que a lição de casa serviu para eu entender o que era ter 

responsabilidade.” 
 

Fonte: Educar para Crescer 2013/2014. 

 

Percebe-se, no depoimento de Mônica Waldvogel, que o artefato 

midiático, por ela utilizado, passa engendrar processo de pedagogização 

permeado de tecnologias do eu, tendo em vista que é, na família, que o 

hotsite passa a constituir subjetividade, no qual o sujeito aprende que a 

constituição de si implica a relação com o outro, no entanto, é perceptível 

que a subjetividade constituída pelo hotsite Lição de casa é participação está 

intrinsecamente atrelado à prática de governamentalização. 

 

4 CONCLUINDO 

 



 

  

As leituras e as discussões realizadas durante a pesquisa permitiram-

nos compreender a importância dos discursos permeados na constituição do 

sujeito, através dos depoimentos das personalidades que passaram 

engendrar na família uma pedagogização de governo de conduta, tanto para 

os pais quanto para os professores, cujo discurso midiático funciona para 

determinar a conduta dos indivíduos.  

Os propósitos da pesquisa possibilitou-nos, analisarmos a partir das 

ferramentas foucaultianas, ainda que preliminarmente, práticas discursivas 

utilizadas pela rede de expert, que busca, por meio estratégias 

pedagogizadoras, moldar e introduzir na família uma nova forma de educar, 

que está atrelado a sentido também atribuídos pelo discurso oficial.  

A realização desta pesquisa possibilitou uma reflexão mais profunda 

sobre os mecanismos linguísticos discursivos que compunham esses 

depoimentos e que produziram sentidos em torno de uma pedagogização da 

família na mídia, tendo como intuito despertar no indivíduo a possiblidade 

para o mesmo refletir sobre este artefato midiático que busca seduzir os 

indivíduos com os depoimentos alheios das personalidades, cujo sujeito é 

sempre o resultado de uma prática, ou seja, ele é sempre fabricado. Nesse 

sentido, o hotsite “Lição de Casa é Participação” funciona como dispositivo 

encarregado de fabricar um tipo bem determinado de indivíduo 

(FOUCAULT, 2003, p.12). A pesquisa tinha pretensão analisar a linguagem 

como prática social com intuito de tornar o sujeito mais consciente de como 

este discurso funciona de modo particular em beneficio do próprio hotsite, 

que passa produzir conhecimentos institucionalizados, que de grosso modo, 

modelam as práticas sociais desses indivíduos e introduzem nas suas práticas 

novas subjetividades.  



 

  

Contudo não se pode desviar dos discursos, pois “o poder está em 

toda parte; não porque englobe tudo e sim porque provém de todos os 

lugares” (FOUCAULT, 1985, p. 89). Mas se pode compreender como eles 

funcionam e atuam na vida dos indivíduos, para o que o mesmo possa 

refletir e se posicionar como um sujeito livre de todo e qualquer discurso 

que possa governar ou manipular sua conduta.  

Analisar, estes depoimentos, foi de grande importância, para 

perceber por meio do dispositivo teórico analítico as ferramentas 

foucaultianas, que as práticas discursivas realmente perpassaram o hotsite 

Lição de Casa é Participação do Educar para Crescer, que passaram atuar 

como tecnologias do eu que a princípio funcionam como subjetivações um 

pedagógico e outro psicagógico.   
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(CAMPOS, 2003, p. 119) 

 

Ironicamente, o poema acima se utiliza da redundância para criar a 

informação. Enche a página com a repetição de uma mesma célula que vai 

sendo fragmentada e transformada em novos termos que por sua vez 

provocam a reversão da mensagem inicial. Drummond usou deste 

expediente no poema “José”, Bandeira utiliza-o com grande poder em 



 

  

“Preparação para a morte”, no qual subverte todo o poema com o verso 

final. A diferença é o plano em que se dá o estranhamento. No caso do 

poema de Augusto, a reversão acontece no âmbito do anagrama. Mais uma 

vez, a aparência de facilidade esconde o jogo sutil do texto: condensação 

extrema organizada em torno de uma única sentença. 

A simples repetição dos termos: “inútil, idade, poesia”, modifica o 

nível referencial que é dado aos termos, quando se encontram estabilizados 

no âmbito da língua natural (sistema modelizante primário). A sabotagem se 

dá pela manipulação do operador, que introduz outras informações a partir 

de uma ideia que vem sendo reproduzida, principalmente após a 1ª 

Revolução Industrial: a arte é uma atividade inútil, e a poesia a inutilidade 

máxima. A subversão da mensagem acontece na repetição e alteração dos 

significantes envolvidos. Estes são afetados pela polissemia e ambiguidade, 

ao serem modelizados pela função poética. 

Durante a leitura do poema, a célula “a inutilidade da poesia” 

desdobra-se explicitamente em: “a inútil idade da poesia”, e “utilidade da 

poesia”. Este grupo, posicionado nas últimas duas linhas do poema, 

tensiona o sentido do termo “inutilidade”, quando se separa do radical “in”. 

É o único momento no qual a partícula “in” está desagregada da palavra 

“inutilidade”. Nas outras ocorrências, a partícula “in” está unida aos termos 

“utilidade” e “útil”, mantendo-se a noção de coisa/ ação sem serventia. 

A outra mudança, ainda no campo do explícito, ocorre no 

desmembramento da palavra “inutilidade” em “inútil idade”. Dentro da 

mancha gráfica, é o momento de maior espaço vazio entre os termos.  É 

nessa pausa que se cria a segunda célula: “a inútil idade da poesia”. A partir 

desse espaçamento, opera-se a passagem do campo semântico ligado ao uso 

para o de tempo (idade), ainda que as noções de não utilidade permaneçam 



 

  

reverberando. Ou seja, a inútil idade nasce do ato de não prestar para nada. 

Ou melhor, a inutilidade da poesia está ligada a uma relação diferenciada 

com o tempo. Subverte o valor do tempo, transformando a ação e o 

produto dessa ação em coisas inúteis. Dupla negação do uso do tempo: na 

feitura e no valor do produto, que ao ser concluído se torna nulo. Neste 

sentido, “a inutil idade da poesia” sugere uma anulação do tempo e da 

utilidade. A poesia vence o tempo ao desperdiçá-lo. (Desperdício de tempo 

na feitura de um objeto que se torna inútil, e que talvez por isso, armazene 

em si energia abundante que poderá ser comunicada para outras gerações, 

desde que estas repitam o ritual de desperdiçar tempo com essa estranha 

máquina, mais quântica do que mecânica).  

A partir da criação desses brancos na mancha gráfica, o poema 

parece produzir mutações em seus significantes. (Para Derrida, os 

espaçamentos podem abrigar o vir-a-ser ausente). Depois que a célula 

“inutilidade” é fissurada, surge a noção alterada do tempo em “inútil idade”, 

e mais implicitamente, são criadas duas sequências: “1 idade d” (primeira 

idade) e “ainutilid” (a inútil id — inconsciente). Em diálogo com a 

terminologia de Peirce, a primeira idade sugere a qualidade icônica1 dos 

                                                             
1 Para Peirce, a “Primeiridade ou originalidade seria algo que é aquilo que é sem 
referência a qualquer outra coisa dentro dele, ou fora dele, independente de toda a 
força e de toda razão”. (2005, p. 24). Ao interpretar as categorias peircianas, 
Thomas S. Knight afirma que a primeiridade “seria um estado de consciência sobre 
o qual pouco pode ser afirmado, a não ser em termos negativos: é incomparável, 
não relacional, indiferenciado, impermutável, inanalisável, inexplicável, indescritível, 
não intelectual e irracional”. (apud PIGNATARI, 1974, p. 29). Décio Pignatari 
explica o processo de elaboração do texto poético em diálogo com esses conceitos: 
“Em termos da semiótica de Peirce, podemos dizer que a função poética da 
linguagem se marca pela projeção de códigos não verbais (musicais, visuais, gestuais, 
etc) sobre o código verbal. Fazer poesia é transformar o símbolo (palavra) em ícone 
(figura).” (PIGNATARI, 2004, p. 17-18). 



 

  

signos. Pela ótica da psicanálise, o “id”2 significa a “a parte mais profunda 

da psique, receptáculo dos impulsos instintivos, dominados pelo princípio 

do prazer e pelo desejo impulsivo.” 

Dessa maneira, a desestabilização do texto ocorre na aparição do 

termo “inútil idade” (título do poema), através do qual podemos visualizar a 

projeção anagramática do “ícone” e do “inconsciente”, como elementos 

constituintes da poesia.   Por fim, a posição do prefixo “in” no final do 

penúltimo verso parece sugerir que a função semântica não é mais a de 

negação, antes a de indicar um movimento interno. Neste sentido, teremos: 

“in(terna) utilidade da poesia” que subverte o tempo, o valor de uso, e 

dialoga com a  primeira idade  (ícone, percepção imediata) e o id 

(inconsciente; arquétipos) numa mesma equação artística.  

Por esta ótica, a utilidade da poesia estaria ligada ao seu caráter 

inútil e longevo. “Havia uma árvore que dava a melhor sombra de todas. 

Era muito velha e nunca fora cortada porque a sua madeira era considerada 

inútil.” (Chuang-Tse apud Cage, in: CAMPOS, 2007, p. 125). A pedra que é 

rejeitada torna-se a pedra angular.  

A repetição de uma mesma célula, projetada na mancha gráfica, 

sugere que a partir desse vozerio (“a poesia é uma coisa inútil”), pode-se 

encontrar uma contracomunicação: “utilidade da poesia”. A informação é 

criada pela repetição, agora libertadora: redundância-redundância-

redundância > informação. Esta liberdade é atingida apenas no plano das 

                                                             
2 “O id/isso representa a parte mais antiga do aparelho psíquico: o id/isso 
progressivamente foi-se diferenciando dele no contato com a realidade, à medida 
que se tornava capaz de uma melhor ação perceptiva e motora sobre ela. Daí resulta 
que o id/isso ignora a realidade, os princípios lógicos, as categorias fundamentais do 
pensamento (o tempo, a casualidade, etc.). É estritamente inorganizado e S. Freud o 
descreve essencialmente como um depositário de pulsões.” (DORON & PAROT, 
2001, p. 401). 



 

  

deduções logopaicas. Como foi mostrado anteriormente: o trabalho 

linguístico do poema, baseado na tmese e no anagrama, desvela a utilidade 

do inútil.   

A mancha gráfica encontra-se centralizada na página, em forma de 

coluna. As margens, amplas e brancas, limitam o espaço dessa mancha (voz) 

dentro da página. Neste sentido, o branco das margens (silêncio) oprime a 

mancha a ponto de deformar as palavras (voz).  A imagem sugerida, (plano 

fanopaico), é a do emparedamento: poema entre coluna, poesia entre 

paredes. (Seria a imagem do lugar ocupado pela poesia num mundo pós-

utópico: o gueto? Ou o lugar da poesia sempre foi o des-centro, de uma 

experiência (ex)cêntrica?) Ainda que emparedado, o poema se move e 

encontra saídas significantes (utilidade do inútil), todas voltadas para dentro 

(tmese, anagrama). É nas fissuras internas de seu corpo que o poema 

respira, afásico. 

Esse emparedamento pode ser verificado quando o texto é 

oralizado: surge uma respiração entrecortada, uma gagueira, espelho de uma 

voz sufocada, que só é liberada nas duas linhas finais: “utilidade da poesia”, 

nas quais o fluxo respiratório e a forma gráfica são estabilizados. (Acorde 

relaxante ou pausa na entropia?). Dessa maneira, há um diálogo entre a 

imagem e o som (planos fanopaicos e melopaicos). Voz entrecortada entre 

paredes. 

A célula “a inútil idade da poesia” nos remete ao campo 

extraestético do tempo e do consumo. Numa época marcada pelo consumo 

de produtos descartáveis, qual seria a função de um texto que se mantém 

ativo (projetando conteúdos) durante um tempo que pode durar até 

centenas de anos? Seria a de processar uma contracomunicação dentro da 

aldeia estressada e apressada?  



 

  

Os grupos “l idade” (primeira idade) e “ainutilid” (a inútil id) 

sugerem que a utilidade da poesia estaria ligada a uma comunicação de outra 

ordem, na qual conteúdos complexos são processados e disponibilizados. 

Daí uma possível aproximação entre “inúltil idade” e “id”. Caberia à poesia 

essa função de servir de receptáculo para essas informações presentes na 

raça humana, incompatíveis de serem diagramadas na linguagem 

pragmática? Seria a poesia um gênero, aberto e polissêmico, capaz de 

armazenar e preservar as qualidades semióticas dessas informações do 

inconsciente? Para Walter Benjamin, a poesia seria uma historiografia do 

inconsciente.  

 Em A estrutura do texto artístico, o semioticista russo Iuri Lotman 

defende a ideia de que o universo emite pulsos de informação em variados 

níveis que podem ser captados pelos seres humanos e modelizados 

conforme a qualidade da mensagem. A arte seria um desses modelizadores 

indispensáveis, pois cada nível de informação exigiria um código 

personalizado para traduzir e armazenar essas emissões cósmicas presentes 

na biosfera. Dentro da semiodiversidade, a arte teria um papel fundamental, 

já que não existem sociedades humanas sem arte. 

 
A arte é um gerador notavelmente bem-organizado de 
linguagens de um tipo particular, que prestam à 
humanidade um serviço insubstituível ao ser aplicada a 
um dos lados mais complexos do saber humano e 
ainda não são completamente esclarecidos no seu 
mecanismo. (LOTMAN, 1978, p. 30). 
 

Em outra passagem, observa o semioticista russo:  

 
A arte é o meio mais econômico e mais denso para 
conservar e transmitir uma informação. (...) O texto 
artístico possui ainda uma particularidade: dá a 



 

  

diversos leitores uma informação diferente — a cada 
um segundo a sua compreensão —, dá também ao 
leitor uma linguagem a partir da qual ele pode assimilar 
a porção seguinte de informação durante uma segunda 
leitura. Comporta-se como um organismo vivo que se 
encontra numa ligação inversa com o leitor e que o 
esclarece. (LOTMAN, 1978, 59). 
     

Essa seria uma das razões paradoxais da existência da arte: uma necessidade 

do inútil.   

Outros poemas de Augusto utilizam o procedimento anagramático 

em sua estruturação. “Caracol” é um destes, cujo título é encontrado através 

da repetição circular da sequência “colocar a máscara”: desdobrando-se em 

“colocar a máscara na cara”. Essa circularidade em “Caracol” também é 

atingida em “A inutil idade”, a partir da repetição inicial e final do mesmo 

grupo: “a inutilidade da poesia”.  

Dentro dessa repetição é implantado um manifesto em favor da 

liberdade de criação: posso diagramar com libertinagem e rasurar a página 

com o risco poético, inclusive frustrando a função referencial. Diante dessa 

repetição de uma nota só, abre-se sutilmente a ironia: dentro da inutilidade 

está a utilidade. Nas palavras de John Cage: “A utilidade do inútil é uma boa 

notícia para os artistas. Pois a arte não tem objetivo material. Tem que ver 

com a mudança de mentes e de espíritos.” (apud CAMPOS, 2007). 

Augusto de Campos alinha-se à voz de Cage na defesa da poesia 

como antídoto contra a ideologia do egoísmo e do lucro: 

 
Uma das funções básicas da poesia é a de incentivar a 
desautomatização da linguagem contratual, útil e eficaz 
para a comunicação pragmática, mas insuficiente para 
captar toda a gama de sensibilidade e pensamento de 
que é capaz o ser humano. Essa operação delicada, 
aparentemente inconsequente, pode ter um papel 
significativo na ressensibilização da espécie, na sua 



 

  

almejada e necessária desanimalização. Para que o 
homem seja mais do que um superdotado bicho 
predatório. Aí entram as “inutilidades úteis” de 
Cage.(CAMPOS, 2007, p. 151). 
 

Sensibilizar essa humanidade que mais parece uma “humanimaldade” 

(Cummings traduzido por Augusto). Esta seria uma utilidade bem explícita 

da poesia: combater o avanço da animalidade através da sensibilização. Nas 

palavras de Rimbaud: “Inútil beleza/ A tudo rendida, Por delicadeza/ Perdi 

minha vida./ Ah! que venha o instante/ Que as almas encante!” (in: 

CAMPOS, 2002, p. 45).       

Em entrevista a Samuel Leon, Haroldo de Campos fala sobre o 

lugar da poesia no mundo atual, quando responde a pergunta: “Qual o papel 

da poesia num mundo cada vez mais dirigido para a comunicação facilitada, 

para o referente?” 

 
O lugar da poesia é o des-lugar. O lugar do ex-cêntrico. A 
poesia, por definição, é clandestina, é carbonária. Isso, 
à primeira vista, parece não ser bom para a poesia, 
mas, em compensação, lhe garante um espaço para 
liberdade. O poeta é uma pessoa que não depende da 
vontade de terceiros para a execução de seu trabalho, 
que não é, propriamente, um trabalho remunerado. 
Enquanto clandestino franco-atirador, o poeta pode 
dedicar-se às coisas mais radicais, subversivas da 
norma, já que, num primeiro momento, tudo isso 
parece coisa inútil, inofensiva (embora, a mais longo 
termo, a subversão da linguagem termina por se 
mostrar perigosa). Esse o não lugar-não-lugar da poesia. 
Por isso, a globalização e a homogeneizadora 
comunicação de massas não podem afetá-la no nível 
da produção, apenas como fenômeno servem-lhe de 
contexto e contraste. A poesia não é manipulável por 
gente que só pensa em ganhar dinheiro, ela não é um 
bem mercadológico, escapa da manipulação neoliberal 
desenfreada. (CAMPOS, H., 2010, p. 76). 
       



 

  

Leyla Perrone-Moisés parte de um experiência de leitura de Um lance 

de dados (Mallarmé), com alunos de graduação, para abrir uma reflexão sobre 

as relações da poesia com o sistema de valores sociais. 

 
Por sua própria “inutilidade”, o poema nos obriga a 
repensar a “utilidade” dos outros impressos. Usando 
as palavras com outros fins que não os práticos, sendo 
um “inutensílio” (Paulo Leminski), o poema põe em 
questão a utilidade dos outros textos e da própria 
linguagem. Afirmando coisas inverificáveis, 
irredutíveis a um referente, o poema questiona a 
verificabilidade e a referencialidade das mensagens que 
nos cercam cotidianamente. O poema vem lembrar, 
imperiosamente, que tudo é linguagem, e que esta 
engana. Que a linguagem está o tempo todo fingindo-
se de transparente, de prática e de unívoca, e nos 
enreda num comércio que nada tem de essencialmente 
verdadeiro e necessário. (PERRONE-MOISÉS, 2000, 
p. 32). 
       

Neste sentido, a utilidade da poesia advém de ser um objeto inútil, 

reativo a sofrer reificação, dentro de um mundo serializado pela repetição 

acelerada de conteúdos catalogados. Por trazer em seu código genético a 

marca da longevidade, torna-se inútil, e cada vez mais, na era pós-tudo, na 

qual o belo foi substituído pelo novo. Digo: um design novo que é a 

repetição de uma forma velha, levemente modificada. O desígnio do objeto 

não é alterado na matriz de sua estrutura. Quem dera tivéssemos a coragem 

dos russos do início do século de “tocar nas convenções da linguagem!”, 

parafraseando Valéry. 

A proposta lírica leminskiana defende o direito à fruição da arte sem 

ligações pragmáticas com plataformas ideológicas. A poesia do “inútil” 

radica em ser jogo, desperdício, ócio e principalmente distração, estratégia 



 

  

para ver o avesso da realidade, antes que todos os sonhos sejam reificados e 

a disposição ao prazer aniquilada.  

 
Um homem que se distrai nega o mundo moderno. 
(...) O distraído se pergunta: o que há do outro lado da 
vigília e da razão? A distração quer dizer: atração pelo 
reverso deste mundo. A vontade não desaparece; 
simplesmente, muda de direção – em lugar de servir 
aos poderes analíticos, os impede de que confisquem, 
para seus próprios fins, a energia psíquica. (...) Os 
estados passivos não são nada mais que experiências 
do silêncio, e o vazio nada mais que momentos 
positivos e plenos: do núcleo do ser jorra uma 
profusão de imagens. (PAZ, 1982, p. 46) 
 

Dessa maneira, fazer poesia e consumir poemas são estados de distração, 

pois recolhem as energias em favor de produzir objetos artísticos que 

articulam os sentidos na direção de sua unificação (percepção holística) ao 

mesmo tempo que estimulam o ócio. A “distração” poética é um 

movimento contra a corrente da reificação imposta pela ordem social que 

valoriza apenas a redução da vida ao lucro. A “distração” é um gesto contra 

os negócios, contra a “negação do ócio”, é um ato inútil, ou com queria 

Paulo Leminski, um “inutensílio”3.   

É evidente que a distração será colocada no campo da utopia 

quando pensarmos no âmbito social. Uma sociedade que nega o tempo livre 

e sequestra todas as energias para o mundo do trabalho, nega a possibilidade 

de revelação poética, proíbe o acesso a outros estados mentais, sem a 

                                                             
3
 LEMINSKI, Paulo. “Arte in-nútil, arte livre?” Disponível em 

<http://www.elsonfroes.com.br/kamiquase/ensaioPL1.htm> acesso em 27 set. 
2010. Os ensaios “Arte in-útil, arte livre?” e “Inutensílio” foram publicados em: 
Anseios crípticos. Curitiba, PR, Criar, 1986, p. 29- 34 e 58-60, respectivamente. 
Ambos posteriormente reunidos em: “A arte e outros inutensílios”, jornal Folha de 
S. Paulo, caderno Ilustrada, p. 92, 18/10/1986. 



 

  

necessidade de verbalizar esta proibição. O próprio modelo de vida da 

modernidade favorece a dispersão da energia em múltiplas atividades, muitas 

vezes sem sentido algum, alienadas em sua fonte, automatizadas em seu 

percurso. 

Octavio Paz irá reconhecer o quanto de paixão continha seu livro O 

arco e a lira. É uma declaração de amor à poesia, aos poetas, e ao fruto de 

suas atividades: os poemas. Na segunda edição da obra em 1967, inclui o 

ensaio “Os signos em rotação”, datado de 1965, no qual continua a reflexão 

sobre as possibilidades da “encarnação” da poesia na sociedade.  

Como cada vez mais esta possibilidade é negada, o ensaio 

transforma-se no relato do fracasso da poesia moderna enquanto gesto de 

união para uma vida poética, e o sucesso dos poemas, enquanto objetos 

artísticos que permanecem emanando questionamentos e novas percepções 

pela forma como foram articulados enquanto linguagem. 

Qual serventia terá um produto que não se en(in)trega ao projeto da 

reciclagem de materiais, baseado na acumulação de capital? Marx já dizia: a 

única propriedade do poeta é a sua forma. É justamente essa forma, 

centrada na condensação de informação, (por isso requer mais tempo para 

ser consumida), que recebe o título de marginal por uma ordem 

socioeconômica centrada na mercancia. Octavio Paz (1982) já advertia que o 

rótulo “poetas marginais” foi uma estratégia da burguesia para expulsar da 

sociedade capitalista algo (poema/ poeta/ poesia) que não consegue 

incorporar ao seu modelo social; logo estará à margem, nada valerá. O que 

Platão fez com palavras, (livro X, A República) a burguesia fez com ações 

(revolução industrial, divisão do trabalho, concentração de renda, 

implantação de um sistema educacional voltado para o mercado de 

trabalho), e de maneira muito mais eficaz: expulsou definitivamente os 



 

  

poetas da república declarando o não pagamento pelos seus produtos 

(poemas). (Nem mais um cantinho dentro do palácio medieval, nada. No 

Brasil, restou o funcionalismo público para o ganha-pão. O que seria de 

Mário de Andrade, Drummond, Vinícius, por um bom tempo, Guimarães 

Rosa, João Cabral e até o nosso poeta em questão, Augusto, se não fosse o 

abrigo de um cargo público? Teriam de trabalhar de qualquer jeito. Graças e 

honrarias ao estado brasileiro por empregar nossos poetas!). 

O pensamento de Platão de que a poesia atrapalha a república 

continua sendo alimentado e exercido de várias maneiras. Atualmente com 

as distâncias diminuídas pela ação da cibernética, o exílio da poesia tende a 

ser planetário. Os sintomas dessa exclusão podem ser observados na 

redução do espaço dedicado à poesia nos jornais impressos, com a quase 

eliminação dos encartes literários, nos quais alguma produção poética e 

crítica literária eram veiculadas; a diluição homogeneizadora promovida pela 

mídia televisiva (contrariando as previsões mais otimistas de Décio 

Pignatari, criadas nos anos 70 em torno da ideia de “produssumo”), na qual 

não existe nem poemas nem poetas; o desejo de que a disciplina literatura 

seja retirada do ensino fundamental e médio, projeto que ganhou guarida 

nos âmbitos federais e estaduais do poder legislativo, sinalizando uma 

redução do ensino da língua para fins de reproduzir apenas a modalidade 

gramatical; nível referencial da linguagem. 

A partir disso, não queremos afirmar que o espaço da educação 

básica seja o canal privilegiado para a fruição literária, mas é evidente que a 

exclusão da literatura no nível básico irá afetar diretamente o espaço da 

literatura dentro e fora das Universidades.  Roland Barthes destaca a relação 

entre poder, ideologia e a linguagem encrática: 

 



 

  

Para escapar à alienação da sociedade presente, só 
existe este meio: fuga para frente: toda linguagem antiga 
é imediatamente comprometida, e toda linguagem se 
torna antiga desde que é repetida. Ora, a linguagem 
encrática (aquela que se produz e se espalha sob a 
proteção do poder) é estatutariamente uma linguagem 
de repetição; todas as instituições oficiais de linguagem 
são máquinas repisadoras (BARTHES, 2002, p. 50). 
 

Talvez o único espaço restante seja o da internet, através da proliferação de 

sites, blogs e revistas eletrônicas, que funcionam como guetos de resistência, 

nessa guerrilha cultural desigual em defesa da poesia.  

 
A poesia, se não resolve, consola o ser humano da sua 
miserabilidade, da sua incognoscência, das 
precariedades do seu "design" imperfeito. Dá-lhe, 
quem sabe, a ilusão de estar um pouco acima. E o seu 
desvalor econômico, o seu fracasso antipopulista, num 
mundo obcecado pelo lucro e pelo sucesso, lhe 
conferem uma força ética ímpar.4   
 

      Por tudo que foi dito, o poema “Inutil idade” é um enigma em feitio de 

anagrama, uma microelegia a favor da poesia. 
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INTRODUÇÃO 

  

A Carta, de proma geral, insere-se nos jornais da Paraíba no Período 

Imperial, em um momento em que os jornais tratavam mais de assuntos 

politicos do que informavam a população. No caso da Carta de leitor,  é um 

gênero textual no qual o leitor emite opiniões acerca de assuntos publicados 

em jornais ou revistas e, consequentemente, é lida por todos os leitores 

desses suportes interativos; é  também um gênero fronteiriço por ser um 

texto crítico, que circula em uma área de atividade humana (jornalística) e 

maném  ligação, no seu aspecto formal e estilístico, com os gêneros 

literários (carta pessoal).Nesse trabalho temos como objetivo estudar a 

modalização nas Cartas de Leitor dos jornais paraibanos de décadas 

passadas,  levando em consideração a perspectiva das Tradições Discursivas 

(KABATEK, 2005) e o efeito que a modalização exerce sobre esse texto. 

 O corpus da nossa pesquisa é composto por 04 cartas de leitores 

encontradas em jornais paraibanos dos séculos XIX e XX. As cartas dos 

séculos XIX foram dos jornais “A Regeneração” e “A União” e as cartas do 

século XX do jornal “O Norte”.  



 

  

 Antes de inciarmos o nosso estudo sobre a modalização nas cartas 

de leitores, trataremos da Tradição Discursiva; perspectiva teórica que se 

preocupa em trazer para os estudos da língua e da literatura, a historicidade 

da língua e dos textos.  Ao tratar da historicidade da língua e dos textos, 

trata-se da historicidade do próprio homem como um ser social que 

interage, sobretudo, por meios linguísticos. Trataremos também da 

argumentatividade, abordagem teórica que nos revela que, ao produzir 

enunciados, colocamos neles todas as nossas opiniões e os objetivos que 

queremos alcançar, e direcionamos o nosso interlocutor a seguir as nossas 

conclusões. A argeumentatividade é também uma característica da interação 

social que se realiza por meio da língua.  

 

TRADIÇÕES DISCURSIVAS 

  

O conceito de Tradição Discursiva (TD) surgiu a partir da 

Linguística Românica Alemã, especificamente, com os estudos de Conseriu 

(1979) que pesquisava a influência de fatores sociais em vários idiomas 

falados na época. Para Kabatek (2005), o traço que define uma TD é a 

relação temporal de um texto em um momento determinado da história 

com outro texto anterior. Essas repetições são visualizadas em quaisquer 

tipo de evento comunicativo, seja oral, seja escrito, tais como: 

agradecimento, reclamação, requerimento, saudação, entre outros. Essa 

repetição pode ser um texto inteiro ou apenas um fragmento do mesmo, 

que perdura durante um tempo e que ajuda a caracteriza um gênero, sendo 

até o próprio gênero. Como afirma Kabatek(2005), “são modos tradicionais 

de falar as coisas, que pode ir desde uma fórmula simples até um gênero ou 

uma fórmula literária complexa.” É do encontro do “eu” com o “outro” que 



 

  

surge a língua no seu modo particular e, daí pode vir a ser uma Tradição 

Discursiva. 

 No âmbito da enunciação, as TDs fazem parte do processo de 

construção do enunciado. Para chegarmos ao produto final queé o 

enunciado, passamos por dois filtros: o primeiro filtro corresponde à língua 

e o segundo, às Tradições Discursivas, que, conforme Kabatek (2005), são 

modeladas de acordo com tradições textuais contidas no acervo da memória 

cultural de sua comunidade, conforme uma maneira tradicional de dizer ou 

de escrever. 

 Um traço definidor da TD é a repetição tratada por Kabatek por 

evocação, ela se repete quando é evocada por uma mesma constelação 

discursiva. Quando falamos em constelação discursiva, estamos tratando do 

ambiente que ocorre a evocação, por exemplo, o “Boa noite!”, essa 

saudação se adequa a situação dos falantes em seu cotidiano. O “Boa noite” 

que damos quando chegamos em casa após um dia de trabalho é diferente 

do “boa noite” que damos ao chegarmos em um jantar com amigos, ou seja, 

a tradição discursiva (saudação) é a mesma, mas a constelação discursiva 

(ambiente) é totalmente diferente. Em uma situação o falante está em um 

momento cansativo do seu dia a dia, e em outro ele está em um momento 

de descontração com seus amigos. 

 Sendo assim, conforme Fonseca (2006), pode se dizer que o 

enunciador escolhe dentro de um leque de variedades que a sua língua 

proporciona, regras e itens linguísticos e, logo após, sua produção linguística 

atravessa o filtro das tradições discursivas que mostrará qual o gênero 

textual que melhor se adequa ao seu objetivo comunicativo. O enunciador, a 

partir desse processo, cria e estrutura o seu enunciado conforme modelos 

pré-existentes. 



 

  

Os fatores sociais, culturais e históricos estão estreitamente ligados 

a formação e repetição de uma Tradição Discursiva; elas podem se 

transformar, mudar e até mesmo se converter em outra forma totalmente 

diferente da qual foi estabelecida inicialmente, pois as TDs se adéquam a um 

novo ambiente social onde estão sendo inseridas. 

 

ARGUMENTATIVIDADE E MODALIZAÇÃO 

 

 Durante toda nossa vida utilizamos nossa língua(discurso) como 

forma de interação social, quando criticamos, avaliamos ou julgamos 

qualquer situação em que somos submetidos. Essa intencionalidade é o que 

chamamos de argumentatividade. 

 Como afirma Koch (1999, p.17): 

 
“[...] o ato de argumentar, isto é, de orientar o 
discurso no sentido de determinadas conclusões, 
constitui o ato linguístico fundamental, pois a todo e 
qualquer discurso subjaz uma ideologia, na 
acepção mais ampla do termo. A neutralidade é apenas 
um mito: o discurso que se pretende “neutro”, 
ingênuo, contém também ideologia- a da sua própria 
objetividade.”(Grifos da autora). 
 

 Seguindo o pensamento de Koch é impossível que nossos discursos 

não existam intenções, já que estamos sempre em busca de algum objetivo e 

lutando pelo que queremos alcançar. Dessa forma, quando interagimos com 

outras pessoas, procuramos dotar nossos enunciados de recursos 

argumentativos.  

 Isso nos revela que ao produzir esses enunciados colocamos neles 

todas as nossas opiniões e objetivos que queremos alcançar, e direcionamos 



 

  

o nosso interlocutor a seguir as nossas conclusões, essa interação social 

através da língua é caracterizada pela argumentatividade.  “Argumentar é 

orientar o discurso tendo em vista uma determinada conclusão, 

intencionalmente.” (NASCIMENTO 2012, p.30) 

O ato de argumentar está presente em toda nossa vida, em todo 

nosso cotidiano, ao conversarmos com nossos amigos, na faculdade, na 

nossa casa etc. Ou seja, em tudo que falamos existe argumentação, é algo 

natural e espontâneo. 

 Com, as frequentes mudanças sofridas pelos textos ao longo do 

tempo, interessa para nós observar o uso da modalização nos séculos XIX e 

XX, no caso a Carta de Leitor, que busca formar a opinião do outro a partir 

do discurso proferido. 

 A modalização é vista como uma das estratégias que pode nos 

ajudar a orientar nosso discurso para alcançarmos o que queremos, 

conforme Nascimento (2012, p.64), “é uma das estratégias argumentativas 

que se materializam linguísticamente e se constitui em um ato de fala 

particular.” 

 Ainda de acordo com Nascimento (2012), a modalização são 

registros de fala quando se pronuncia uma frase e esses registros possuem 

intenções que agem em função do seu interlocutor. Com a estratégia da 

modalização, o falante pode confirmar, negar, dar sua opinião, delimitar algo 

etc. 

 A modalização propicia ao locutor deixar marcas da sua 

subjetividade em seu enunciado, em seu discurso. Ao utilizar os 

modalizadores ele imprime como seu discurso deve ser lido pelo 

interlocutor, é direcionar o mesmo a concordar com suas conclusões. 



 

  

 Conforme Koch (2002, apud NASCIMENTO 2012), a modalização 

também serve como ferramenta de demonstração do grau de engajamento 

do locutor com o que foi dito, assumir atitudes referentes ao enunciado e 

deixar pistas de suas intenções para o seu interlocutor. 

 O locutor ao utilizar a modalização em seu discurso,  dar a sua 

opinião ao que foi dito por ele mesmo, como afirma Castilho e 

Castilho(1993, p.217), “o termo modalização expressa um julgamento do 

falante perante a proposição. 

 Para melhor entendermos a modalização Nascimento (2012), com 

base em outrso estudiosos da modalização, divide os modalizadores em: 

Epistêmicos, Deônticos, Avaliativos e Delimitadores. Sendo que os 

Epistêmicos se subdividem em: asseverativos, quase-asseverativos e 

habilitativos. Os Deônticos em: de obrigatoriedade, de proibição, de 

possibilidade e volitiva. Como veremos no quadro abaixo que além de expor 

esses tipos e subtipos de modalizar na língua, ainda expõe os efeitos de 

sentido deles no enunciado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Fonte: Nascimento(2012, p.93) 

 

Tipo de Modalização Subtipos Efeito de sentido no 
enunciado ou enunciação 

Epistêmica – expressa 
avaliação sobre o caráter de 
verdade ou conhecimento. 

Asseverativa Apresenta o conteúdo como 
algo certo ou verdadeiro. 

Quase-asseverativa Apresenta o conteúdo como 
algo quase certo ou 
verdadeiro. 

Habilitativa Expressa a capacidade de 
algo ou alguém realizar o 
conteúdo do enunciado. 

Deôntica – expressa avaliação 
sobre o caráter facultativo, 
proibitivo, volitivo ou de 
obrigatoriedade. 

De obrigatoriedade Apresenta o conteúdo como 
algo obrigatório e que precisa 
acontecer. 

De proibição Expressa o conteúdo como 
algo proibido, que não pode 
acontecer. 

De possibilidade Expressa o conteúdo como 
algo facultativo ou dá 
permissão para que algo 
aconteça. 

Volitiva Expressa um desejo ou 
vontade de que algo ocorra. 

Avaliativa – expressa avaliação 
ou ponto de vista.  

 Expressa uma avaliação ou 
ponto de vista sobre o 
conteúdo, excetuando-se 
qualquer caráter deôntico ou 
epistêmico. 

Delimitadora 
 

 
 

Determina os limites sobre 
os quais se devem considerar 
o conteúdo do enunciado. 



 

  

Por meio do estudo dos modalizadores fica evidente que há um 

controle e envolvimento direto do locutor em relação ao texto produzido. 

Isso, certamente, veremos nas cartas de leitores. 

 

CARTA DE LEITOR 

 

 Históricamente a Carta de Leitor se insere nos jornais paraibanos 

no Período Imperial, onde os jornais eram mais políticos que noticiosos, ou 

seja, o jornal estava a serviço da elite e dos políticos paraibanos, como 

afirmam José Leal e Horácio de Almeida (1978 apud BARBOSA, 2007). 

 De acordo com Sena1, o jornal no século XIX servia como 

intercâmbio entre as aspirações privadas e o bem coletivo, a carta se 

incorpora nesse intercâmbio como um dos gêneros textuais mais comuns, 

assumindo para população o papel de intervenção pública. Nela os leitores 

escreviam para os jornais com a intenção de solicitar, reclamar, discutir e de 

anunciar algo. 

 “A carta foi um dos tipos textuais mais comuns e importantes para 

os jornais do século XIX”; como postula Barbosa (2007, p.59), eram textos 

literários assinados ou anônimos, apedidos que mais tarde viriam a ser outros 

gêneros. 

 A Carta de Leitor é um gênero textual no qual o leitor emite 

opiniões acerca de assuntos publicados em jornais ou revistas e, 

consequentemente, é lida por todos os leitores dessses suportes interativos. 

                                                             
1 Disponível em: http://sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe7/pdf/05 
%20HISTORIA%20DA%20PROFISSAO%20DOCENTE/AOS%20LEITORES
%20DOS%20JORNAIS%20DA%20PARAIBA.pdf. Acesso em: 04 nov. 2014. 



 

  

Sua base são os argumentos que o autor traz em defesa das suas ideias e 

concepções.  

 

MODALIZAÇÃO NAS CARTAS DE LEITORES DOS SÉCULOS 

XIX E XX 

 

 Ao analisar as cartas de leitores dos séculos XIX e XX, percebemos  

a forte presença  dos modalizadores, como nos trechos que seguem: 

No Jornal A Regeneração, 08 de maio de 18612 

 Nessa carta, foram encontrados 05 trechos de modalização 

epistêmica asseverativa: 

 
“... não forão encomendas minhas” 
“... não fui authordellas...” 
“... nem tão pouco das novas...” 
“... não sou causa dos pobres artistas...” 
“... não existe móveis de luxo...” 
 

 04 trechos de modalização avaliativa: 

 

“... apesar do seu lamentável estado de 
finanças...” 
“... tudo para que! Para os credores estarem à 
porta, e ultimamente o artista maldiser-se da ora, 
em que trabalhou para uma repartição rachada e 
quebrada!” 
“Creio que isso não demonstrará luxo...” 
“É bom porem procurar os meios de 
remediar esse grave mal, e não fazer-se 
accusações, e censuras sem fundamento.” 
  

                                                             
2 Carta em anexo 

 



 

  

 01 trecho de modalização deôntica volitiva: 

 

“Cumpre-me restabelecer a verdade...” 

 
 E 01 trecho de co-ocorrência da modalização epistêmica 

asseverativa e modalização avaliativa: 

 

“... achão-se em grandes atrasos, e faltas de 
recursos, nada mais aflictivo.” 

 
 A predominância de modalizadores nas cartas de leitores do século 

XIX foi a Epistêmica Asseverativa com a ocorrência de 07 trechos, seguido 

da modalização Avaliativa com 04 trechos encontrados. 

 Passamos agora para a carta do século XX. 

O Norte, 04 de janeiro de 19523 

Nessa carta foram encontrados 03 trechos de modalização 

avaliativa: 

 

“Falta de Moralidade” 
“... fazem daquela artéria um ponto de 
convergência para a prática de atos 
escandalosos...” 
“Há poucos dias ficamos decepcionados com 
uma discussão entre mulheres que usaram as 
palavras de mais baixo calão,...” 
02 trechos de modalização epistêmica 
asseverativa: 
“ A rua da Areia, como é do conhecimento 
público, é uma das artérias mais centrais da 
cidade...” 
“... evidentemente são dignas de respeito e 
consideração.” 
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01 trecho de co-ocorrência de modalização deôntica volitiva e 

modalização avaliativa: 

 

“Por esse motivo, solicitamos às autoridades 
competentes para coibir energicamente as 
péssimas atitudes, desses que vêm 
intranqüilizando o sucego público e se 
desviando do conceito da ordem e da moral.” 
 

O Norte, 17 de abril de 19864 

 Nessa carta foram encontrados 04 trechos da modalização 

avaliativa: 

 

“Ate aí nada de mais, se não fosse o citado 
parlamentar genitor do atual Prefeito de Alagoa 
Grande...” 
“Como pode um membro de um partido 
político julgar em isenção prefeitos que ou são 
seus correligionários ou são adversários?” 
“Como pode o futuro Conselheiro do Tribunal 
apreciar, julgar e votar pela aprovação ou rejeição 
das contas do seu promissor rebento?” 
“Teria o futuro conselheiro, tanta isenção 
assim? 
 

 01 trecho da modalização epistêmica asseverativa 

 

“... a Paraíba não vai mudar.” 

 
 01 trecho de modalização deôntica volitiva 

 

“Aliás, deveria ser vedado o ingresso no 
Tribunal de Contas, aos políticos com mandatos, 
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ou que tenham exercido mandato há mais de 10 
anos.” 

 
 01 trecho de co-ocorrência de modalização deôntica volitiva e 

avaliativa 

 

“Precisa alguém consertar essa situação, que 
é no mínimo estranho para não dizer uma 
porta aberta para maracutaias.” 

 
A predominância de modalizadores nas cartas do século XX foi a 

Avaliativa com a ocorrência de 03 trechos nas duas cartas, seguido da 

modalização Epistêmica Asseverativa com 02 trechos encontrados. 

Depois de feita a análise destas cartas, percebemos que no século 

XIX a modalização epistêmica asseverativa foi a que predominou, seguida 

da modalização avaliativa em função do seu propósito  comunicativo. Por 

sua vez no século XX a modalização avaliativa foi a que predominou, 

seguida da modalização epistêmica asseverativa. A modalização avaliativa foi 

tão presente em uma das cartas do século XX, pois, apresentam uma crítica 

e denúncia, realizando uma avaliação da situação aparesentada. Até o título 

apresenta modalizador avaliativo (Falta de Moralidade, O Norte 04 de 

janeiro de 1952). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Vimos que as Cartas de Leitores é um gênero textual marcante nos 

jornais tanto do século XIX quanto do século XX, nelas os leitores 

criticavam, elogiavam e davam suas opiniões acerca de qualquer assunto, 

característica essa que predomina até os dias de hoje. 



 

  

Podemos também concluir que a modalização é um recurso 

lingüístico-discursivo fundamental para o gênero de divulgação pública 

Carta de Leitor. O grau de envolvimento dos autores das cartas   refletiu-se 

na escolha dos elementos linguísticos e, consequentemente, no uso de 

determinados modalizadores.   

Houve nas cartas analisadas uma inversão da predominância dos 

modalizadores, no século XIX a modalização epistêmica asseverativa foi a 

que predominou, seguida da modalização avaliativa e por sua vez no século 

XX a modalização avaliativa foi a que predominou, seguida da modalização 

epistêmica asseverativa. 

  A modalização permite ao autor expressar sua subjetividade, seu 

estilo e suas opiniões acerca de algum assunto. Podemos, assim, resgatar os 

valores comunicativos da sociedade paraibana dos séculos XIX e XX. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BARBOSA, Socorro de Fátima Pacífico. Jornalismo e Literatura no 

século XIX paraibano: uma nova história. Disponível em: 

http://www.cchla.ufpb.br/jornaisefolhetins/estudos/Jornalismo_e_literatur

a_no_seculo_XIX_uma_historia.pdf ... 2007. Acesso em: 04 nov. 2014. 

CASTILHO,A.T.; CASTILHO,C.M.M.de Advébios Modalizadores. IN: 

ILARI, Rodolfo (org) Gramática do Português Falado. Vol. II: Níveis de 

Análise Linguistica. 2. ed. Campinas: Editora da UNICAMP, 1993. 

COSERIU, Eugenio. Teoria da linguagem e Linguistica geral. Trad. 

Agostinho Dias Carneiro. Rio de Janeiro: Presença, 1979. 



 

  

DUCROT, Oswald. Polifonia y Argumentación: Conferencias del 

Seminario Teoria de la Argumentación y Análisis del Discurso. Cali: 

Universidad del Valle, 1988 

FONSECA, Maria Cristina de Assis Pinto. A escrita oficial: manuscritos 

paraibanos dos séculos XVIII e XIX. Recife: Programa de pós-graduação 

em Letras da UFPE, 2006. 

KABATEK, Johannes: Tradições discursivas e mudança lingüística. In: 

Tânia Lobo (ed.): Para a Historia do Português Brasileiro VI, Salvador: 

EDUFBA, (no prelo). Texto apresentado no encontro PHPB em Itaparica, 

Bahia, setembro de 2004. http://www.kabatek.de/discurso/itaparica.pdf. 

Acesso em 18 jul. 2005. 

KOCH, I. G. V. Argumentação e Linguagem. 5 ed. São Paulo: Cortez, 

1999. 

NASCIMENTO, Erivaldo Pereira do. Jogando com as vozes do outro: 

argumentação na notícia jornalística. João Pessoa: Editora Universitária da 

UFPB, 2009. 

NASCIMENTO, Erivaldo Pereira do. A argumentação na redação 

comercial e oficial: estratégias semântico-discursivas em gêneros 

formulaicos. João Pessoa: Universitária da UFPB, 2012. 

OESTERREICHER, Wulf. Zur Fundierung von Diskurstraditione. In: 

Thomas Haye/Doris Tophinke (eds). Gattungen Mittelalterlicher 

Schriftlichkeit, Tubingen: Narr, 1997. 

SENA, Sena. Aos leitores dos jornais da Paraíba e do Rio de janeiro, 

notícias sobre os Liceus no Império. Disponível em: 

http://sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe7/pdf/05-

%20HISTORIA%20DA%20PROFISSAO%20DOCENTE/AOS%20LEI



 

  

TORES%20DOS%20JORNAIS%20DA%20PARAIBA.pdf. Acesso em: 04 

nov. 2014. 

 

ANEXOS 

 

A Regeneração, 08 de maio de 1861 

Srs. Redactores. – Li no Mosaico do n.o 167| do Despertador, sob a epígrafe – 

A thisica do| thesouro provincial – o seguinte: somos infor-| mados que 

esta repartição, á pesar do seu la-| mentável estado de finanças, ostenta um 

luxo| asiatico, mandando-se buscar em Pernambuco| ricos tapetes para 

forrar-se as novas salas desse| edificio, mandando-se faser ricas mesas, e ou-

| tros moveis de urgente necessidade ! tudo para| que ! para os credores 

estarem á porta, e ulti-| mamente o artista maldiser-se da ora, em que| 

trabalhou para uma repartição rachada e que-| brada !||Cumpre-me 

restabelecer a verdade dos fac-| tos para que o publico fique inteirado, e 

toque a| cada um o que pertencer.||O tapete com que foi forrada a 

salladesti-| nada em o novo edificio para as sessões da jun-| ta do thesouro, 

e as mesas que existem na| contadoria não 

forãoencommendasminhas.||Quando entrei no [Ilegível] que era occupa| 

do [Ilegível] Costa Ribeiro tinha comprado o| agente fiscal do Recife uma 

porção de tapete| com o qual pretendia elle mandar forrar a salla| do novo 

edificio destinada para a junta, assim| como se havia feito 3mezas para a 

contadoria,| duas grandes, sendo uma para cada secção, e| uma menor para 

o inspector. Nada mais fiz do| que mandar pagar esses objectos, e dar-lhes 

o| destino que teve em vistas o meu antecessor.||Se essas despesas 

redusirão o thesouro ao| estado de thisica, não fui eu authordellas, e| nem 

tão pouco das novas obras bem dispensa-| veis que ali se fizerão, com 



 

  

repartimentos,| pelo que não sou causa dos pobres artistas maldise-| rem a 

hora em que trabalharão para uma repar-| tição rachada e quebrada. Quem 

entrar na re-| partição do thesouro conhecerá que ali não| existe moveis de 

luxo, a menos que lhe não dê| nas vistas a fachada do edificio, e o papel 

com| que está por dentro forrado.||Reconhecendo a urgente necessidade 

de um| armario de conveniente proporção para o carto-| torio, necessidade 

que á tinha reconhecido o| meu antecessor, mandei fazer pelo mestre o Sr.| 

Manoel Agapito, assim como umas cadeiras| para a salla da junta que não 

tinha.||Creio que isso não demonstrará luxo| aziatico, tanto mais porque 

não encommendei| com luxo. Todos devemos lamentar a sorte dos| 

Empregados que vivendo de seus ordenados| achão-se em grandes atrasos, 

e faltas de| recursos, nada mais aflictivo. É bom porem| procurar os meios 

de remediar esse grave mal, e| não fazer-se accusações, e censuras sem 

funda-| mento.||Queirão, Srs. Redactores, dar publicidade a| estas 

linhas.||Parahyba 2 de maio de 1861.||João da Matta Corrêa Lima.|| 

 

O Norte, 04 de janeiro de 1952 

QUEIXAS e RECLAMAÇÕES || FALTA DE MORALIDADE || 

Recebemos: || A rua da Areia como é do co-|nhecimento publico, é uma 

das | artérias mais centrais da cidade | o habitada por famílias que 

evi|dentemente são dignas de respei|to e consideração. || Os transeuntes 

que por ali| passam, há dias vêm notando| a falta de decoro da parte de 

ele,|mentos insubordinados, que fa|zem daquelas artéria um ponto | de 

convergência para a prática | de atos escandalosos, com as mu-|lheres em 

maior parte emprega-|das domésticas. || Há poucos dias ficarmos 

decep|cionados com uma discussão em-|ter mulheres, que usarem as pa-

|lavras de mais baixo calão, jus-|tamente depois do cinema, quan-|do as 



 

  

famílias se dirigiam ás suas | casas. || Por esse motivo, solicitamos | ás 

autoridades competentes para |coibir energicamente as péssimas | atitudes, 

desses que vêm intran-|quilizando o sucego publico e se | desviando do 

conceito de ordem | e da moral.  

 

O Norte, 17 de abril de 1986 

Opinião do leitor || Sr. Editor: || Os jornais tem lembrado o nome do 

Deputado João | Bosco Carneiro, para preencher uma vaga no Tribu-|nal 

de Contas. Até aí nada de mais, se não fosse o ci-|tado parlamentar genitor 

do atual Prefeito de Alagoa | Grande, que tem o nome do ilustre pai, 

acrescido de | Júnior, como pode, o futuro Conselheiro do Tribu-|nal 

apreciar, julgar  votar pela aprovação ou rejei-|ção das contas do seu 

promissor rebento? Reria o fu-|turo conselheiro, tanta isenção assim? || 

Ora, ninguém pode pedir tanto. Como se pode ver com deputados como 

esses, vivaldinos desse naipe, a| Paraíba não vai mudar. || Aliais, deve ser 

vedado o ingresso no Tribunal | de Contas, aos políticos com mandatos, ou 

que te-|nham exercido mandado há mais de 10 anos. Como | pode um 

membro de um partido político julgar em| isenção prefeitos que ou são seus 

correligionários ou | são adversários políticos? || Precisa alguém conserta 

essa situação que é no | mínimo estranho para não dizer uma orta aberta 

pa-|ra maracutaias.|| Grato pela publicação || Jairo Cordeiro || Av. Barão 

de Mamanguape,179 || João Pessoa – PB  



 

  

HISTÓRIA ABREVIADA: SOBRE UM POEMA DE FRANCISCO 
ALVIM1 

 

Fernando Fiorese 
 

Ao menos desde o seu segundo título, Passatempo (1974), a obra de 

Francisco Alvim tem se caracterizado pelo crescente acúmulo de poemas 

que revisitam, de forma singular e coloquial, episódios e personagens da 

história do Brasil. Em geral oscilando entre a longa duração (ao referir 

acontecimentos fulcrais da nossa formação histórica – colonização, 

escravidão, passagem do Império à República, Revolução de 1930, 

modernização etc. – e seus desdobramentos até o tempo presente) e o 

registro dos fatos da realidade brasileira contemporânea (em particular 

aqueles ocorridos após o golpe militar de 1964), tais revisitações críticas e 

desconstrutoras da nossa história parecem alcançar a sua realização mais 

inteira e exemplar em O corpo fora2, livro no qual se tornam sobremaneira 

patentes as similaridades da poética alviniana tanto com a prosa 

memorialística quanto com o tipo de escrita da história proposto pela 

Nouvelle Histoire. Neste sentido, considerando o caráter fragmentário, 

cumulativo, elíptico e minimalista da poesia de Alvim, necessário rubricar 

que cada uma de suas obras figura como um fluxo narrativo3 (indecidível 

                                                             
1 Trabalho apresentado no XIV Congresso de Estudos Literários: “Todos os 
poemas o poema – Leituras”, realizado de 15 e 16 de outubro de 2012 na 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Vitória (ES). 
2 Publicado originalmente em Poesias reunidas [1968-1988] (ALVIM, 1988, p. 7-70), O 
corpo fora integra também o volume Poemas [1968-2000] (ALVIM, 2004, p. 87-137). 
Nas citações, emprego esta última edição.  
3 Os eventuais leitores não devem estranhar que, num texto dedicado à poesia, me 
refira à narrativa, uma vez que, além da citação de Augusto MASSI (1999) que se 
segue, emprego este termo no sentido que o étimo grego gnorízo empresta ao verbo 



 

  

entre o romanesco e o teatral), engendrando uma cena subliminar ou 

fantasmática que convoca, reúne e dirige as falas menores e anônimas das 

dramatis personae da nossa história, às quais o poeta cede a vez e a voz, como 

assinala Antônio Carlos Ferreira de BRITO (1997, p. 308), o Cacaso, no 

ensaio “O poeta dos outros”. 

Talvez o mais adequado fosse dizer que cada título instaura uma 

contracena da história oficial, na medida em que, segundo Augusto MASSI 

(1999) no artigo “Conversa dentro conversa fora”, as vozes acolhidas e 

selecionadas pela “escuta crítica de mineiro” (MASSI, 1999, p. 23) do poeta 

para tomar o lugar do discurso da subjetividade lírica resultam da irrupção 

da memória individual mesclada com a tradição coletiva, engendrando assim 

o paradoxo “poesia memorialística, prosa minimalista” (MASSI, 1999, p. 

26). Tais aspectos determinam a analogia entre a poética de Alvim e as 

teorizações e práticas da Nouvelle Histoire em relação aos objetos, abordagens 

e problemas historiográficos, como procurei demonstrar no artigo 

“Revisitações da mitologia da mineiridade em O corpo fora, de Francisco 

Alvim” (FIORESE, 2012). Assim é que, na inteireza narrativa ou dramática 

dos livros de Alvim, a poesia partilha das características fundamentais da 

Nouvelle Histoire, explicitadas por Peter BURKE (1992, p. 7-37) na abertura 

de A escrita da história: novas perspectivas, a saber: interesse por toda e 

qualquer atividade humana, incluindo tópicos desconsiderados pela 

historiografia tradicional; adoção de um ponto de vista de baixo dos 

acontecimentos e personagens do passado; deslocamento “do ideal da Voz 

da História para aquele da heteroglossia, definida como ‘vozes variadas e 

                                                                                                                                         
latino narrō (-ās, -āre, -āvī, -ātum), o qual me autoriza a considerar também a poesia 
como um modo originário de “narrar”, ou seja, “fazer conhecer; aprender a 
conhecer, descobrir; entrar em relações com” (PEREIRA, 1998). 



 

  

opostas’” (BURKE, 1992, p. 15); primazia dos testemunhos orais; 

questionamento das relações causais e mecânicas dos fatos históricos, bem 

como da objetividade do historiador. 

 

Uma advertência e os entornos do poema  

 

Em grande parte, o que restou escrito nas linhas precedentes deve 

ser tomado como uma advertência em relação aos limites da leitura que se 

propõe para o poema “Revolução” (ALVIM, 2004, p. 289), extraído de 

Passatempo, uma vez que este participa de uma narrativa que, de forma 

fracionária, cumulativa e lacunar, diz respeito a uma cena histórica muito 

mais ampla do que aquela que um único texto pode desvelar. Dito de outro 

modo, apartar um único poema de algum livro de Alvim para realizar a sua 

leitura é uma manobra no mínimo arriscada, quando não fadada ao fracasso. 

Periga desfigurar ou mutilar por completo o poema, na medida em que o 

mesmo é subtraído da rede dialógica que faz da obra texto, no sentido 

originário do termo4. As relações ora complementares ora adversativas dos 

fragmentos que compõem o livro alviniano definem e exigem o livre 

trânsito entre eles, assim como não permitem descurar do lugar de cada 

texto no corpo da obra e do fenômeno da contaminação de vária ordem dos 

poemas entre si.  

Apenas com o intuito de ilustrar tal questão e reiterar a advertência 

anterior, transcrevo abaixo o par de poemas que antecede e outros dois que 

sucedem “Revolução”, fiando que o leitor possa depreender deste pequeno 

entorno (e também da visitação a Passatempo como um todo) sentidos que a 

                                                             
4 Do substantivo latino textum, a partir do verbo tēxō (-is, -ĕre, texŭī, textum): “tecer, 
entrelaçar, entrançar, tramar; arranjar, dispor, compor; construir” (FARIA, 1955). 



 

  

minha leitura não contempla ou refere apenas en passant: 

 
NUMA OUTRA ACADEMIA 
 
Galhos flexíveis e sábios 
restituem ao chão – com brandura 
o peso demente do mundo 
– Velho é quem se encosta na parede 
grita o professor 
vivo morto morto vivo morto vivo vivo 
(ALVIM, 2004, p. 288) 
 
DE PASSAGEM [para A., em seu natalício]  
 
As pessoas para quem trouxe presentes  
não me receberam 
e os amigos, confiarão ainda em mim? 
 
Fazer 40 anos nesta terra 
é muito duro 
 
Estou pensando em começar uma análise 
Acabar com tanto ressentimento 
 
Não, estou mudando 
já não sou o mesmo 
(ALVIM, 2004, p. 288) 
 
JANTAR 
 
Entre uma espada e outra espada 
entre uma manga espada e outra manga espada 
(ALVIM, 2004, p. 289) 
 
UM COMENSAL 
 
Ela botou abaixo a porta da Diretoria 
(queimou-a simbolicamente no pátio do Colégio) 
para mostrar que não havia distinção entre diretora e 
dirigidos 
Eu recoloquei a porta 
(Não era aquele certamente meu modo de administrar) 
com lambris de sucupira 



 

  

pois sou um pequeno-burguês 
um pequeno pequeno burguês 
(ALVIM, 2004, p. 290) 
 

Tendo como moldura não apenas os quatro poemas anteriores, mas 

muitos outros que assombram e reverberam, contaminam e transtornam os 

sentidos de “Revolução”, cumpre transcrevê-lo, não por acaso nesta 

vizinhança, antes de passar à leitura propriamente dita: 

 
       Antes da revolução eu era professor 
       Com ela veio a demissão da Universidade 
       Passei a cobrar posições, de mim e dos outros 
       (meus pais eram marxistas) 
5     Melhorei nisso – 
       hoje já não me maltrato 
       nem a ninguém 
       (ALVIM, 2004, p. 289) 
 

A tensão dentro/fora, suas figurações  

 

Muitos críticos – dentre outros, Sérgio ALCIDES (2002) e Heitor 

Ferraz MELLO (2001), além do já citado Augusto MASSI (1999) – referem-

se à tensão entre dentro e fora como uma das forças motrizes que agenciam 

a poética alviniana. Talvez um breve excerto do “Prefácio” escrito pelo 

poeta para Impressões de viagem, de Heloísa Buarque de Hollanda, se preste à 

descrição do vigor e da vigência desta tensão em sua própria obra: 

 
Viagem. Mais atraente do que chegar nos lugares é 
transitar entre um e outro. Deixei-me onde parti. 
Intervalei-me. 
Numa cabine de trem, com um projetor de slides. Duas 
telas: uma dentro, outra fora. A de dentro é uma tela 
escura, por trás da retina, onde o pensamento é uma 
ideia de bruma. A de fora é a janela da cabine. A 
projeção é simultânea. 



 

  

Nela passa um país qualquer, que até pode ser este 
(ALVIM, 1992, p. 7). 
 

Em suas fusões contraditórias e fissões conciliatórias, as imagens 

espaciais de dentro e fora que proliferam na obra de Alvim parecem figurar, 

dentre outras possibilidades interpretativas, a querela entre as concepções de 

G. W. F. Hegel e Friedrich Nietzsche acerca do lyrisches Ich, as quais 

mobilizam e tensionam as reflexões em torno da poesia e, principalmente, 

da criação lírica desde a Modernidade até os dias de hoje. Neste sentido e de 

modo bastante abreviado, pode-se dizer que a questão do sujeito instaura na 

lírica moderna um regime de tensões que, longe de se esgotar, desdobra-se 

pela contemporaneidade adentro, seja no domínio da criação, seja no âmbito 

crítico e teorético. De um lado, a concepção romântica assentada por Hegel 

no volume IV dos Cursos de estética, na qual confundem-se o poeta e o sujeito 

do poema, consoante o impulso de conferir uma forma exterior aos 

sentimentos da interioridade subjetiva: 

 
O sujeito poético concreto, o poeta, tem de se colocar, 
por conseguinte, como o ponto central e conteúdo 
propriamente dito da poesia, sem todavia progredir 
para o ato e a ação efetivos e se enredar no 
movimento de conflitos dramáticos. A sua única 
exteriorização e ato limita-se, ao contrário, pelo fato 
de que ele empresta palavras ao seu interior, as quais, 
seja qual for o seu objeto, mostram o sentido espiritual 
do sujeito que se exprime e estão empenhadas em 
despertar e conservar despertas no ouvinte o mesmo 
sentido e espírito, o mesmo estado de ânimo, a direção 
semelhante da reflexão (HEGEL, 2004, p. 173). 
 

A concepção hegeliana do eu lírico define “o sujeito enquanto 

sujeito” (HEGEL, 2004, p. 167) como a “matéria” que fornece forma e 

conteúdo à poesia lírica, prova cabal de seu débito para com o sujeito do 



 

  

Iluminismo, nos termos sintetizados em A identidade na pós-modernidade, de 

Stuart HALL (1998, p. 10-11). Em contraposição ao terminus technicus 

idealista da subjetividade lírica, exsurge a potência dionisíaca do pensamento 

de Nietzsche, assim expressa nas páginas d’O nascimento da tragédia:  

 
... exigimos em cada gênero e nível de arte, primeiro e 
acima de tudo, a submissão do subjetivo, a libertação 
das malhas do “eu” e o emudecimento de toda a 
apetência e vontade individuais, sim, uma vez que sem 
objetividade, sem pura contemplação desinteressada, 
jamais podemos crer na mais ligeira produção 
verdadeiramente artística (NIETZSCHE, 1992, p. 43). 
 

A contenda entre subjetividade e objetividade na criação lírica 

encontra sua expressão mais paroxística, aporética e exemplar na carta de 

Arthur Rimbaud a Paul Demeny, datada de 15 de maio de 1871 e dita 

“Seconde lettre du yoyant”: “Car Je est un autre” (RIMBAUD, [s.d], p. 308). 

Da inicial maiúscula do sujeito da oração (Je/Eu) à torção sintática do verbo 

être/ser, sem descurar da afirmação de uma alteridade vaga e indefinida (un 

autre/um outro), a sentença rimbaudiana – “Porque Eu é um outro” – 

resume as tensões experimentadas pelas poéticas modernas e 

contemporâneas, nas quais o sujeito se dobra e se desdobra ante as forças 

do exterior, da linguagem e do outro.  

O poema de Francisco Alvim opera de forma paradigmática esta 

tensão entre subjetividade (dentro) e objetividade (fora) de diferentes 

modos, a começar pelo título5, uma vez que o vocábulo “revolução” guarda, 

neste caso, um sentido interior – a transformação íntima e progressiva do eu 

lírico, tematizada no texto – e outro exterior, público, referencial – o 

registro da história imediata do Brasil dos anos 1960-1970, reiterado pela 

                                                             
5 O aspecto ambíguo do título do poema será retomado mais adiante. 



 

  

presença da mesma palavra no primeiro verso. Enquanto, no título, o 

significado de “revolução” permanece equívoco, nos três versos iniciais, a 

referência à realidade sociopolítica e cultural brasileira é bastante objetiva: 

“Antes da revolução eu era professor / Com ela veio a demissão da 

Universidade / Passei a cobrar posições, de mim e dos outros”. Também o 

estrato sintático destes versos, caracterizado pela ausência de enjambements e 

pela tendência a uma organização frasal simples e direta, corrobora tal 

objetividade, juntamente com as iniciais maiúsculas. Neste sentido, com algo 

de autônomo, lapidar e informativo, os versos se conformam em frases que 

intentam, por um lado, mimetizar (talvez devesse dizer ironizar) a 

questionável mecânica das relações causais da historiografia tradicional e, 

por outro, “recuperar a narração testemunhada” (ALVIM, 1992, p. 8), para 

empregar as palavras de Alvim no prefácio já referido. Para tanto, recorre ao 

registro da oralidade (tal como no “método biográfico” utilizado pelos 

historiadores do tempo presente, cf. DOSSE, 2012), surpreendendo na 

realidade imediata e cotidiana, implantada pelo golpe militar de 1964, a 

“história vista de baixo”, conforme a perspectiva definida por Jim Sharpe 

em artigo homônimo: “... explorar as experiências daqueles homens e 

mulheres, cuja existência é tão frequentemente ignorada, tacitamente aceita 

ou mencionada apenas de passagem na principal corrente da história” 

(SHARPE, 1992, p. 41). 

De forma similar, também o estrato sonoro remete àquela realidade 

autoritária e claustrofóbica6, como se depreende da escansão dos três 

                                                             
6 Em entrevista publicada na revista Rodapé, Francisco Alvim se refere da seguinte 
forma à sua relação com a realidade brasileira: “Desde muito menino eu tenho uma 
impressão forte desse lado de fora, esse fora que é o Brasil, essa realidade (entre 
aspas) ‘brasileira’. E a minha poesia é estritamente referencial. Esse lado de fora 



 

  

primeiros versos: 

 
An│tes│da│re│vo│lu│ção│eu e│ra│pro│fes│sor 

  1     2     3    4    5     6     7       8     9     10    11   12 
Co’e│la│veio│a│de│mis│são│da U│ni│ver│si│da│de 

    1     2     3      4    5     6      7        8      9    10   11  12 
Pas│sei a│co│brar│po│si│ções,│de│mim│e│dos│ou│tros 

  1      2       3      4      5    6      7        8      9    10   11    12 

   

Bastante raro na poesia de Alvim, o esquema métrico e rímico proposto – 

versos dodecassílabos com rima interna em ão (ou quase) na sétima sílaba – 

parece patentear no dentro (poema) a supressão das liberdades individuais e 

políticas no fora (país), uma vez que tal ordenação sonora restringe-se a 

estes três versos, exatamente aqueles em que o eu lírico se refere à sua vida 

pública, à sua relação com os acontecimentos da realidade exterior. O verso 

seguinte, não por acaso grafado entre parêntesis – “(meus pais eram 

marxistas)” –, guarda um aspecto confessional porque familiar e íntimo, ao 

mesmo tempo em que esclarece acerca do posicionamento ideológico do 

sujeito e dos efeitos dos fatos históricos imediatos sobre as suas ações 

políticas. Como evidencia a sua posição gráfico-visual, trata-se de um verso 

que desempenha uma função intermediária, linha de fronteira que divide o 

poema em duas partes, nas quais a forma e o conteúdo distintos figuram os 

desdobramentos da tensão fora/dentro: ordenação/liberdade, 

público/privado, objetividade/subjetivida-de, realidade exterior/intimidade, 

história coletiva/experiência individual, linguagem/silên-cio etc. Daí que, 

sendo o lugar de travessia entre o fora e o dentro, entre as referências à 

realidade concreta e imediata e a introspecção do sujeito, este quarto verso 

se manifeste a meia voz. 

                                                                                                                                         
sempre esteve em conflito com a minha subjetividade, na medida em que me dava 
medo, ou raiva, ou até coragem, nos momentos em que eu era encostado na parede 
e tinha que reagir” (ALVIM, 2002, p. 200). 



 

  

Nos três versos finais, fundamentalmente uma única frase – 

“Melhorei nisso – / hoje já não me maltrato / nem a ninguém” –, ressalta o 

tom confessional e privado, uma vez que o que desvelam diz respeito ao 

dentro, ou seja, à “revolução” operada na psique do sujeito do poema 

devido ao embate com as forças do fora, da realidade brasileira. Em termos 

hegelianos, tratar-se-ia da desaparição do mundo dos objetos e das relações, 

presente nos versos 1 a 3, para dar lugar à expressão da subjetividade 

interior e do ânimo do poeta face ao conteúdo real, tornado seu (HEGEL, 

2004, p. 155/163). Neste sentido, considerando a urdidura bifocal do poema 

in totum – um olho no fora, outro no dentro –, torna-se patente tanto a 

relação conflitiva entre subjetividade e objetividade, quanto um modo 

específico da poética de Francisco Alvim de manter a tensão entre as 

concepções de Hegel e Nietzsche acerca do eu lírico e de manter-se nela, 

fons et origo de uma poesia comprometida com as contradições da existência 

humana individual, da realidade coletiva e da história. O próprio viés 

narrativo (ou micronarrativo, para maior precisão) do texto, na medida em 

que confronta poesia e prosa, confissão e ficção, sentimentalidade e 

referencialidade, remete à permanência desta dicotomia tensa, insolúvel e 

inelutável, tal como ressalta o próprio autor na entrevista antes citada:  

 
Em toda essa vertente do entrecho, da narração, das 
historinhas que eu conto, imagino ou vou recolhendo 
na realidade – em todo esse tipo de realismo, enfim – 
há uma mistura: há um lado em que o fora está dentro 
e o dentro está fora. A subjetividade na minha poesia é 
um elemento muito forte, mas ela anda em confronto, 
é conflitiva, está em permanente confronto com os 
dados que vêm de fora... (ALVIM, 2002, p. 199-200) 
     

História abreviada de uma geração 



 

  

 

De forma a retomar a questão do título e da moldura proposta para 

a análise do poema, cumpre o registro de duas características da poética 

alviniana. Em primeiro lugar, o amálgama que realiza da tradição lírica do 

Modernismo tanto com a despretensão estética e estilística, quanto com a 

crítica ao formalismo, ao engajamento político e à ideologia, posturas típicas 

da poesia brasileira da década de 19707. Em segundo lugar, a estratégia 

escritural que Brito denomina “impessoalidade e desindividualização da 

autoria”, considerando-a função-chave da poesia marginal e “marca 

inconfundível e pessoal” da obra de Francisco Alvim (cf. BRITO, 1997, p. 

323-327). Tal estratégia implica na rasura da voz do eu lírico por meio do 

acolhimento de um plural de falas anônimas e comuns, em geral postas à 

margem da história e consideradas, por conta de sua dissonância ou 

contraposição, não mais que um banal desvio na sintaxe reta e férrea dos 

discursos hegemônicos. Assim, ainda de acordo com Brito,  

 
Chico vai buscar a poesia que existe na voz dos 
deserdados, dos que não deram certo, dos dilacerados, 
dos aparentemente realizados. E essa voz particular, 
relatando uma experiência alheia à nossa, acaba tendo 
uma continuidade dentro da gente. Tem qualquer 
coisa que liga a voz e as confissões de uma prostituta a 
qualquer um que leia o poema, pois este facilita os 
elementos para a comunicação: a miséria humana é 
posta em cena, mas numa situação em que o lado 

                                                             
7 Acerca da poesia e do contexto sociopolítico e cultural deste período, ver O que é 
poesia marginal, de Glauco MATTOSO (1981), Poesia jovem – anos 70, de Heloísa 
Buarque de HOLLANDA e Carlos Alberto Messeder PEREIRA (1982), Retrato de 
época: poesia marginal anos 70, de Carlos Alberto Messeder PEREIRA (1981), 
Impressões de viagem: CPC, vanguarda e desbunde, 1960-1970, de Heloísa Buarque de 
HOLANDA (1992), Poesia marginal dos anos 70, de Samira Youssef CAMPEDELLI 
(1995) e alguns dos textos coligidos na seção “Escritos do Rio” do livro Crítica e 
tradução, de Ana Cristina CÉSAR (1999, p. 137-273).  



 

  

humano, de integridade e harmonia da pessoa, 
predomina sobre a alienação. Predomina sobre tudo o 
que degrada a liberdade interior da pessoa (BRITO, 
1997, 309). 
 

Nestes termos, parece-me que Alvim se desvia e nega a 

conformidade entre poeta e sujeito lírico, recusando a concepção hegeliana 

pela adesão à experiência do páthos da distância, como proposto por 

Nietzsche em Crepúsculo dos ídolos: “... o fosso entre um ser humano e outro, 

entre uma classe e outra, a multiplicidade de tipos, a vontade de ser si 

próprio, de destacar-se, isso que denomino páthos da distância é característica 

de toda época forte (NIETZSCHE, 2006, p. 87). Talvez daí resulte aquela 

“espécie de método” descrita por Brito:  

 
Chico Alvim se despersonaliza para melhor se 
personalizar, e para isso desenvolve um sofisticado 
sistema de técnicas e procedimentos. No lugar de falar, 
ouvir. No lugar de submeter o leitor às mitologias 
pessoais do poeta, a atitude de quem observa e recolhe 
o que vem de fora, dos outros. Chico Alvim é o poeta 
dos outros (BRITO, 1997, p. 326-327). 
 

Proceder exemplar deste método encontra-se no poema 

“Revolução”, uma vez que o outro que assume a voz lírica, sem confundir-

se com o poeta, dá conta de fatos fundamentais da experiência individual e 

geracional de Alvim, qual seja, a repressão política que atingiu professores e 

estudantes, assim como outros setores organizados da sociedade civil, no 

decurso da ditadura militar, particularmente após a decretação do Ato 

Institucional nº 5 em 13 de dezembro de 1968. O caráter ambíguo do título, 

assinalado anteriormente, funciona no sentido de ressaltar a diferença entre 

o eu civil e o eu da escrita, pois dificilmente o poeta Francisco Alvim 

designaria o golpe militar de 1964 de “revolução”. Independentemente da 



 

  

coloração político-ideológica, a quase totalidade daqueles que se 

posicionaram contrários à ditadura jamais admitiu tal epíteto. Muitas fitas de 

máquina de datilografia, muitas folhas de estêncil, muitas colunas de jornais 

“nanicos” e muitas páginas de livros foram consumidas no debate desta 

questão que, para além do mero “nominalismo”, comportava um confronto 

entre distintas e belicosas concepções acerca dos movimentos sociais e da 

história brasileira. Assim sendo, parece-me que, no seu curto discurso, a voz 

lírica não faz mais do que acentuar a dubiedade do título do poema, como 

fora este a antecipação de suas dúvidas, contradições e perplexidades, não 

necessariamente idênticas às do poeta. Tanto que delas participam, por 

contaminação e tangência dos demais poemas da obra, outros sentimentos e 

pulsões que lhe são ora análogos ora adversos, ultrapassando a mera 

subjetividade de Alvim para colher a experiência coletiva e múltipla de toda 

uma época. E também para ser o retrato falado de todos os totalitarismos 

do nosso passado, uma vez que o presente experimentado pelos 

contemporâneos da “geração mimeógrafo” está atravessado pelos estilhaços 

dos fatos históricos precedentes. 

Ao final de Passatempo, Francisco Alvim registra em nota o lugar e o 

tempo de elaboração das duas seções da obra: “Os poemas de Passatempo 

foram escritos na Europa, principalmente Paris, nos anos de 1969, 70, 71; os 

de Exemplar proceder foram escritos no Brasil, entre 1971 e 1973” (ALVIM, 

2004, 301). Dois livros em um: o primeiro escrito fora, o segundo, dentro; 

ambos nos momentos mais agudos e violentos da ditadura militar; ambos 

atravessados pela heteroglossia da nossa história imediata. “Revolução” 

integra o segundo conjunto de poemas – e exemplifica o resgate da narração 

testemunhada, ou seja, a recuperação de uma voz obliterada pelo medo e 



 

  

pela tirania8. E que exsurge aqui de forma análoga àquela proposta por 

Walter Benjamin em “Sobre o conceito da história”: “Articular 

historicamente o passado não significa conhecê-lo ‘como ele de fato foi’. 

Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no 

momento de um perigo (BENJAMIN, 1994, p. 224).  

Decerto, não se trata de uma voz do passado, mas da história 

imediata daqueles tempos sombrios, o que corrobora o exercício do páthos 

da distância não apenas em relação ao outro, mas também no que se refere à 

própria época experimentada por Alvim. Ao manter distância em relação 

aos fatos do presente – e não se confunda tal postura com alienação, este 

conceito de extração marxista tão presente nos debates políticos das 

primeiras décadas da segunda metade do século XX –, o poeta parece apurar 

a sua percepção de “cronista”, aquele que, ainda de acordo com Benjamin, 

ao narrar “os acontecimentos, sem distinguir entre os grandes e os 

pequenos, leva em conta a verdade de que nada do que um dia aconteceu 

pode ser considerado perdido para a história” (BENJAMIN, 1994, p. 223). 

Daí resulta a impossibilidade de apartar “Revolução” dos demais poemas de 

Passatempo, na medida em que um instante presente só pode ser 

surpreendido e fixado como fato histórico por aquele que o compreende 

como desdobramento não mecânico dos acontecimentos de longa duração, 

na medida em que seja capaz de reconhecer o passado no relampejo fugaz 

da imagem do imediato, na medida em que sabe que “a história é objeto de 

uma construção cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, mas um 

tempo saturado de ‘agoras’” (BENJAMIN, 1994, p. 229).  

E o agora que “Revolução” traduz e fixa é a cena abreviada da 

                                                             
8 Não por acaso, no prefácio já por duas vezes mencionado, Alvim ressalta ser este 
o propósito da autora de Impressões de viagem (ALVIM, 1992, p. 8).  



 

  

história de uma geração, sem descurar dos alçapões da ideologia, das 

cortinas de ferro das ortodoxias políticas e dos bastidores do imaginário e 

do desejo. Porque a “revolução molecular” – para lembrar a obra 

fundamental de Félix GUATTARI (1985) –, que a fala do sujeito lírico 

desvela, participa da mesma dinâmica das mentalidades que engendrou 

algumas das características mais específicas da poesia dos anos 1970, 

agenciada por forças que alteram o pensamento e as práticas políticas e 

culturais, dentre as quais destacam-se a crítica do discurso teórico e 

intelectual e a descrença em relação ao projeto revolucionário globalizante 

das esquerdas. Não se trata, no caso de Alvim, de uma postura anti-

intelectualista lato sensu ou mera recusa das elaborações teóricas em nome de 

algum espontaneísmo juvenil, mas do questionamento das ideias, valores e 

ações de uma determinada intelligentsia dogmática e “engajada”, incluindo o 

projeto nacional-popular e as palavras de ordem – dentre elas, “revolução” – 

em vigor na década de 1960. Neste sentido, cumpre rubricar o caráter 

antecipatório do poema de Francisco Alvim, uma vez que, publicado em 

1974, aborda uma questão que só alcançará o debate público em meados de 

1978, quando o cineasta Cacá Diegues, em entrevista publicada n’O Estado de 

S. Paulo, se insurge contra as patrulhas ideológicas (cf. PEREIRA, 1980), a 

partir do que numerosos intelectuais e artistas aceleram o movimento de 

crítica da ideologia e da utopia, um dos marcos fundamentais da nossa 

travessia da modernidade à pós-modernidade. Porque tal travessia exige 

desalojar-se da ordem tranquilizadora que os discursos ideológicos fabricam, 

enquanto promessa de um destino histórico paradisíaco – seja a sociedade 

da abundância capitalista, seja a sociedade sem classes comunista –, para 

enfrentar a ambivalência agônica da utopia (ou-topos) em sua fatura 

idealizante (Platão, Thomas More, Tommaso Campanella e outros) e em seu 



 

  

sentido originário (“não-lugar”). E é nesta tensão que os poemas de 

Francisco Alvim se fazem “infelicitados”9, pequenas narrativas que 

cumprem a função de nos subtrair as ilusões das grandes narrativas. 

 

Juiz de Fora, primavera de 2012 
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A NARRATIVA COMO PROPOSTA DRAMATÚRGICA HÍBRIDA 
PARA O ENSINO DA ARTE 

 

Georgina Furtado Franca  
Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto  

 

Este é um trabalho que é fruto de investigação de doutorado em 

Educação Artística, na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, 

Portugal, que tem se expandido como fonte de estudos e debates na 

Universidade Federal da Paraíba no Brasil com o Grupo de Pesquisa: Teatro 

na Educação, linha de pesquisa: Possibilidades Narrativas para o Ensino da 

Arte.   

Sendo o fenômeno artístico o núcleo que aglutina e que irradiará as 

reflexões ao longo do texto, considerando seu caráter tanto educativo 

quanto pedagógico, iniciaremos com uma questão como propulsora, para 

despertar imaginários que possam fazer do leitor cumplice nesta escrita a 

partir das minhas inquietações, como artista, professora e pesquisadora:  

É possível se elaborar uma concepção de escola diferente, 

onde se possa construir conhecimento através da arte, rompendo com 

as fronteiras disciplinares e tendo alunos e professores como sujeitos 

do processo de ensino-aprendizagem? 

Se quisermos seguir com as nossas reflexões a partir desta questão, 

despertando múltiplos imaginários como assim o desejamos, temos que 

inserir a nossa ação artística no âmbito social, político e cultural do qual 

fazemos parte e assumirmos a insatisfação, o desejo implícito, mas 

profundamente explícito de mudança, de transformação. E com isto, termos 

a coragem de dizer, que a escola pode ser revista e pensada de uma forma 



 

  

diferente, fazendo da impotência e incompletude frente aos entraves 

educativos, força propulsora à nossa ação.  

Posicionar-se assim é lançar-se ao desafio da surpresa e da 

descoberta, fazendo do processo de ensino-aprendizagem também uma 

aventura por caminhos ainda desconhecidos e não unicamente como 

processo intelectual e unilateral de repasse de informações prontas e 

supostamente verdadeiras. Mas do entendimento de que o intelecto e a ação 

educativa perpassam o corpo e as relações e reações que dele emanam. Um 

processo de partilha, pela busca por transformar o já sabido e assim 

tornarmos capazes de transformarmos a nós mesmos, professores e alunos, 

ao longo do caminho de aprendizado. Buscar uma maneira de mudar as 

coisas de lugar, como uma inversão de valores fosse, quebrando-lhes a 

hegemonia, a hierarquia dominante (RANCIÈRE, 2010). 

Assim, faz-se premente a revisão das relações que existem entre o 

poder da palavra e o poder do mestre, promovendo uma dissolução de certa 

ordem explicadora que por si só tem criado uma dicotomia de inteligências 

entre aquele que ensina e aquele que aprende, entre o saber e a ignorância 

(RANCIÈRE, 2010). Em outras palavras, mudar a ordem do aprender, do 

como aprender, de quem e com quem aprender, e do que aprender, para 

assim podermos ser e tornarmos mestres e aprendizes inseridos no contexto 

do mundo e capazes de escrevermos a nossa própria história.  

 

A Experiência e o Processo Narrativo Dramatúrgico 

 

Teoricamente o nosso trabalho fundamenta-se no conceito de 

narrativa desenvolvido por Walter Benjamim (1992), que considera a 

narrativa uma história incorporada de experiências, que inclui tanto o 



 

  

narrador quanto os seus ouvintes. Ao contrário de uma informação que 

deva ser passada de uma pessoa a outra, e que se mantem viva apenas no 

momento em que é dada, a narrativa tem a capacidade de desenvolver-se e 

transformar-se (BENJAMIM, 1992).  

Segundo Walter Benjamim (1992), a origem da narrativa advém de 

seus representantes arcaicos: o camponês ou mestre sedentário, o 

marinheiro comerciante ou aprendiz migrante, e o artífice. Este último 

associava o saber das terras distantes trazidos pelos migrantes ao saber do 

passado do trabalhador sedentário, para assim tecer as suas histórias. Uma 

forma artesanal de aprendizado e de comunicação, que fazia das 

experiências individuais materiais para o desenvolvimento da história 

contada por outros, e que por sua vez acrescentavam à mesma história, as 

suas próprias experiências e assim por diante (BENJAMIM, 1992). 

Estas histórias se interpenetravam e iam originando uma forma de 

aprender em que o conteúdo nascia da vida, das experiências que ao longo 

do desenrolar da construção da história de cada um, ia se tornando uma 

experiência coletiva. Porém, com o advento trágico das guerras mundiais, 

até chegar aos nossos dias, o ser humano foi perdendo e sendo privado 

desta faculdade e que lhe era própria, a de intercambiar experiências e assim 

pouco a pouco, a arte de narrar foi entrando em processo de extinção 

(BENJAMIM, 1992).  

Com a proliferação da imprensa e com o surgimento do gênero 

literário romance, a comunicação passa então a ser realizada, ora via 

informações prontas por intermédio de jornais e revistas, acompanhadas de 

explicações, ora pelo papel exercido e delegado a uma única pessoa, o autor 

de romance. Este último, impondo um sentido único ao texto literário, ou 

como um sentido a ser dado à vida (BENJAMIM, 1992, p.14), detentor de 



 

  

uma suposta verdade ou mensagem a ser decifrada, vai privando o ouvinte 

ou leitor de ter participação construtiva na história contada. E é a partir de 

então, que vamos tornando-nos pobres pouco a pouco, de experiências 

comunicáveis (BENJAMIM, 1992). 

Mas o gérmen do qual nutria a narrativa permaneceu vivo, não 

sendo de todo extinto e guarda seus traços em alguns trabalhos escritos, 

como conselhos tecidos da experiência. Pois foi a experiência que 

transformada ao ser passada de pessoa a pessoa e que continua sendo até 

hoje, a fonte que recorreram e recorrem todos os narradores.  E entre as 

narrativas escritas as que mais se destacam são as que se aproximam da 

tradição oral, das histórias contadas pelos inúmeros narradores anônimos. O 

narrador retira da experiência o que ele conta, a sua própria ou a relatada 

pelos outros e incorpora as coisas narradas à experiência dos seus ouvintes. 

Ao contrário da informação ou do romance, a narrativa busca evitar dar 

explicações e o contexto psicológico da ação não é imposto ao leitor, que 

fica livre para interpretar a história como quiser (BENJAMIM, 1992).  

A narrativa vai então se elaborando de um processo de 

superposição de várias camadas constituídas pelas narrações sucessivas e que 

se interpenetram e onde o fim não significa um ponto final, mas apenas uma 

sugestão de continuação da história. O seu conteúdo didático foi sendo 

constituído dos conceitos que puderam ser elaborados das múltiplas 

experiências e estratificados ao longo das várias gerações de artesãos, quer 

fosse, no campo, no mar ou na cidade e assim o narrador foi figurando-se 

entre os mestres e os sábios como aquele que sabem dar conselhos 

(BENJAMIM, 1992).   

E assim, como um artesão que capturando certo nível do sensível 

vai interagindo a alma, ao olho e a mão e definindo sua prática 



 

  

(BENJAMIM, 1992, p.20), a narrativa não se reduz em seu aspecto sensível 

a um produto exclusivo da voz, pois esta se faz também do corpo, das 

ações e dos gestos que podem tornar-se palavras e de palavras que da 

ausência ou invisibilidade na presença-ausência podem tornar-se gesto. 

Como uma rede cujos fios são relatos sucessivos e que podem transformar-

se em uma escada que desce até o centro da terra e se perder nas nuvens 

(BENJAMIM, 1992, p.16), a narrativa vai se constituindo do entremeado de 

experiências que ao longo da sua construção vai tornando-se uma 

experiência coletiva (BENJAMIM, 1992).  

A comunicação então se dá não no ato de “transmissão” de uma 

mensagem, mas na sugestão de continuação de uma história, quando 

aprendendo a contá-la, aprende-se com ela. Algo como uma espécie de 

sabedoria artesanal, que nasce das coisas imersas no mundo e do modo de 

relacionar-se e conviver com elas. A ficção surge com a narrativa e com ela, 

os contadores de histórias (BENJAMIM, 1992). 

Trazendo este conceito para a nossa investigação, e reelaborando-o, 

a narrativa amalgama as experiências individuais e coletivas, de alunos e 

professores na troca com o espaço público para construção de uma história, 

ao mesmo tempo performática e literária. E é do processo simbiótico 

envolvendo a escrita, a oralidade, a visualidade e a intervenção performática 

a partir de camadas de experiência que se inter-relacionam e se 

interpenetram que a narrativa vai sendo construída e assumindo ao longo do 

processo de construção, papel educativo e pedagógico. Por sua natureza 

dialética, constituída de diálogos e que conduzem as ações dos personagens, 

a narrativa vai se constituindo em uma proposta dramatúrgica híbrida para o 

ensino da arte, uma literatura diferente, que chamamos de Narrativa. 



 

  

E é então da busca por construir conhecimentos a partir das inter-

relações entre os sujeitos envolvidos, imersos nos problemas, 

potencialidades e impossibilidades do processo interativo e criativo com o 

espaço público que se vai desenvolvendo a problemática da pesquisa:  

Como fazer de uma dramaturgia e sua construção, imersa no 

espaço público, das relações estabelecidas política, socialmente e 

culturalmente entre os sujeitos e o espaço, outra possibilidade para o 

ensino da arte, com conteúdos próprios para serem trabalhados em 

processo de ensino-aprendizagem?  

E é da escritura e não do texto, ou de uma linguagem em específico, 

que a Narrativa se dá, construída do intercambio de camadas sucessivas de 

experiências que se interpenetram para construção de uma história feita de 

ações e diálogos, uma dramaturgia. Ela nasce com o jogo que reúne os 

aspectos sensíveis da escrita, da oralidade, da visualidade e da performance, 

quando postos em relação para construção de uma história, em oposição à 

linguagem cuja comunicação se dá pela transmissão de uma mensagem que 

pode ser decodificada e passada de uma pessoa a outra como uma verdade a 

ser seguida (DERRIDA, 1999).  

A Narrativa como proposta dramatúrgica híbrida para o ensino da 

arte tem como origem da sua construção, o que denominamos de frases 

geradoras.  As frases geradoras são frases escritas a partir dos sentimentos 

que são eclodidos das relações estabelecidas entre os sujeitos e o espaço 

público e suas visualidades, trabalhos artísticos, acontecimentos, pessoas e 

paisagens urbanas. Mas também podem ser originárias de imagens mentais, 

de memórias ou de fatos do cotidiano do aluno e de seu professor postos 

em relação.  Com o decorrer do processo educativo e pedagógico, estas 

frases geradoras vão se constituindo em frases corporais a partir de 



 

  

improvisações feitas pelo aluno e seu professor, e que quando combinadas 

vão dando prolongamento à história e compondo cenas, uma dramaturgia 

que é tanto performática quanto literária.  

Seguindo a partir do entrelaçamento de camadas de experiências e 

dando prosseguimento ao processo dramatúrgico a partir de conteúdos 

construídos ao longo da investigação, como a micro narrativa oral e a 

micro narrativa escrita, os alunos vão juntamente com seu professor a 

partir de narrações sucessivas buscando preencher os vazios da história de 

sentidos, construindo conceitos e compondo os chamados temas 

geradores de cada uma das cenas. Estes por sua vez originarão os 

conteúdos que chamamos de debates narrativos e que são mobilizadores 

de reflexões críticas sobre o processo dramatúrgico e de ensino-

aprendizagem realizado. Um processo que realiza-se de maneira 

compartilhada, entre alunos e seus professores, buscando dissolver aquela 

ordem explicadora que tende a criar dicotomias entre aquele que ensina e 

aquele que aprende, entre o saber e a ignorância (RANCIÈRE, 2010). 

E é construindo os sentidos da história, a partir das suas 

subjetividades, dos valores sócio, culturais em relação e das interações com 

o espaço público que o aluno vai dando sentido ao seu próprio aprendizado, 

se apoderando do que está aprendendo, e revendo e construindo seus 

próprios conceitos sobre o mundo a partir da construção dramatúrgica. 

Uma forma de leitura de mundo que não se fecha em si mesma, mas que 

está sempre sendo posta em causa e em jogo como um gesto transgressor e 

de transformação. Para Agamben (2007), este gesto, esta subjetividade, seria 

uma presença invisível cuja forma-de-vida apareceria justamente naquilo que 

a silencia, em um lugar vazio.  



 

  

Em nossa investigação a metáfora do gesto torna-se uma atitude 

transgressora de resistência ao livro como propositor e metáfora do 

conhecimento hegemônico e uma busca por reconstruí-lo e reescrevê-lo 

para além das palavras, ou da concepção do conhecimento ou da literatura 

como linguagem ou mensagem a ser decodificada. Mas pela construção de 

uma literatura diferente, que pode tornar-se acontecimento. Uma busca 

por fazer ver o invisível. Como se um gesto fosse, e que além de conter o 

que trazemos em cada um de nós e do que somos, tenha a capacidade de 

transformar-se em atitude coletiva.  

O livro e o gesto são metáforas, o livro metáfora de todo 

pensamento hegemônico que pode ser passado ao aluno como se 

informações prontas fossem, para serem absorvidas como detentoras de 

uma verdade. E o gesto a subversão deste poder, a partir da subjetividade do 

aluno, dos aspectos sociais, culturais e políticos dos quais e nos quais ele faz 

parte e que são postos em relação a partir da construção dramatúrgica. É 

preciso então entender que os livros e o fenômeno artístico precisam ser 

repensados não como linguagens fechadas em si mesmas, mas como 

escritura, pois assim dos livros nascerá o gesto e do gesto nascerá o livro 

e não fenecerá ou se fechará em si mesmo.  

 

A Narrativa e O Modelo de Ação Dramatúrgica 

 

 Como proposta para ser usada tanto no ensino formal quanto no 

informal de arte, a Narrativa amalgama duas camadas dramatúrgicas, 

como possível modelo de ação educativa a ser utilizada e que contem os 

conteúdos que foram construídos ao longo do processo investigativo e que 

por sua vez, também é dramatúrgico. Entre os conteúdos construídos ao 



 

  

longo da investigação podemos citar: a frase narrativo- geradora, o 

desenho-narrativo, o passeio-narrativo, a micro narrativa oral, a micro 

narrativa escrita, a improvisação-narrativa, o debate-narrativo, a 

intervenção narrativo-performática, a intervenção-silenciosa, a 

pesquisa do entorno/cotidiano e as conexões narrativas. As duas 

camadas dramatúrgicas constituem o que chamamos de Narrativa, uma 

proposta híbrida para o ensino da arte. 

Uma das camadas contém o desenrolar de todo o processo 

dramatúrgico, quando alunos e professores a partir das etapas de elaboração 

da dramaturgia e que descrevemos no item anterior (A Experiência e o 

Processo Narrativo Dramatúrgico) vão revendo a partir desta camada (uma 

escrita dramatúrgica que revela o processo de construção de uma história) 

sua prática também como um processo investigativo ainda em construção. 

Assim torna-se possível nesta camada a revisão, alteração e transformação 

de conteúdos, bem como acréscimos de outros que possam surgir a partir da 

interação entre alunos e professores com o espaço público. Um trabalho 

compartilhado para construção do conhecimento.  

Os personagens desta camada dramatúrgica são os alunos e 

professores, bem como aqueles que interferiram e contribuíram para 

desenvolver a dramaturgia, o que inclui as suas potencialidades e 

impossibilidades, os entraves e problemas encontrados ao longo do 

processo de construção dramatúrgica e também as dúvidas, 

questionamentos e reflexões críticas que foram surgindo ao longo desta 

construção imersa no espaço público.  

A outra camada é o transcorrer da dramaturgia não a partir do seu 

processo de construção, mas como um acontecimento, com enredo que 

vai sendo construído pelos alunos e professores e que transcorre ao longo 



 

  

da escrita dramatúrgica, cena por cena, entremeados à construção da camada 

anterior. Um processo de aprendizagem que antes de tudo é aventura, 

descoberta de si mesmo em um processo criativo que falando a partir de 

cada um, fala a partir de todos, de contextos e aspectos, sociais, culturais e 

políticos em relação, como uma busca e encontro por caminhos ainda 

desconhecidos.  Os personagens desta camada são os professores e alunos 

que aqui assumem o papel de outros personagens como forma transgressora 

de ultrapassar as limitações e impedimentos encontrados na camada anterior 

de construção. São personagens criados a partir da imaginação do aluno e 

que pode ao longo do processo de escrita dramatúrgica fazê-lo ver a partir 

da sua construção, o invisível, a partir de um gesto por ele construído que 

seja capaz de inscrevê-lo como sujeito do processo de ensino-aprendizagem 

e construtor da sua própria história.  

Abaixo, descreveremos o processo investigativo e as camadas 

dramatúrgicas que ao longo da investigação foram sendo promotoras dos 

conteúdos do processo de ensino-aprendizagem, bem como do 

modelo de ação dramatúrgica. Neste trabalho não explanaremos os 

conteúdos deixando para a escritura da tese este encargo, já que  partimos 

do entendimento que os mesmos não devam se esgotar em si mesmos, mas 

estarem disponíveis a possíveis desmembramentos e transformações na 

interação com nossos leitores. E assim, como uma narrativa que não faz do 

seu fim um ponto final, que este seja apenas um ponto de partida para 

construção de outras histórias a partir desta. 

 

 

 

 



 

  

O Processo Investigativo e as Camadas Dramatúrgicas 

 

A investigação é composta de duas etapas que se coadunam em 

um processo criativo e dramatúrgico como proposta para o ensino da 

arte, que chamamos de Narrativa. A primeira etapa foi realizada a partir 

de uma experiência de intervenção performática em um Centro Cultural e 

em uma escola pública municipal. O que unificou os dois contextos 

diferenciados, foi a ação educativa realizada a partir da construção de 

uma história tanto performática quanto literária, a partir das inter-

relações estabelecidas entre os sujeitos da pesquisa, a pesquisadora e seus 

colaboradores, os trabalhos artísticos do Centro Cultural (pinturas, 

esculturas e fotografias), seus públicos, bem como os aspectos sociais e 

políticos que envolviam estes contextos e que afetavam diretamente e 

indiretamente, a construção da história. Configurando-se assim, como um 

processo autoetnográfico em que sujeito e objeto estão dissolvidos em 

um único corpo investigativo. Os sujeitos desta etapa da investigação são: 

cinco atores incluindo a mim como pesquisadora, os públicos do Centro 

Cultural e vinte e quatro alunos de uma escola pública municipal, os quais 

vinte e um deles alunos do 7º ano do ensino fundamental e três deles, 

alunos do 8º ano do ensino fundamental.  

A segunda etapa é a escrita da tese e esta é composta de duas 

camadas dramatúrgicas que se entrelaçam ao longo da investigação. Uma 

delas tem a seguinte denominação, I camada: Centro Cultural e Escola – A 

Busca por uma Matriz Pedagógica para o Ensino da Arte e consiste no 

desenrolar do processo investigativo no Centro Cultural e na escola 

pública municipal em busca da construção de uma história tanto 

performática quanto literária e que possa tornar-se uma matriz pedagógica 



 

  

para o ensino da arte. Os personagens nesta etapa da investigação são os 

personagens da primeira etapa (os sujeitos da investigação) transformados e 

desmembrados em outros personagens como forma de abarcar os 

propósitos investigativos em seus aspectos políticos, sociais e ideológicos.  

Sendo assim, podemos encontrar nesta I camada entre os 

personagens além de uma pesquisadora, seus colaboradores e os públicos 

do Centro Cultural, uma bailarina, um músico, um admirador de arte e uma 

vendedora de cocos. O núcleo de ação dramatúrgica se dá a partir de 

forças contrárias que interagem na busca por superação. De um lado, a 

pesquisadora e seus colaboradores e alunos da escola pública municipal, do 

outro, o poder hegemônico do Centro Cultural representado pelo 

corporativismo dos guias dos acervos do Centro e pela igreja, cujo domínio 

na direção do Centro se impõe em uma censura manifesta às atuações 

performáticas do grupo.  

A II camada que denominamos: A Cabana e os Professores e 

Alunos Contadores de Histórias, é uma tentativa por romper as 

limitações impostas ao grupo na I camada na busca por elaborar reflexões 

críticas sobre uma concepção de escola diferente que chamamos de 

Cabana. Também uma maneira de atender aos propósitos investigativos, que 

são também educativos e pedagógicos, como a construção de conteúdos 

próprios para serem trabalhados em processos de ensino-aprendizagem 

e que se completam também com os conteúdos da I camada 

dramatúrgica.  

Nesta II camada a história que na I camada dramatúrgica está 

em processo de construção pelo grupo, nesta camada já está concluída e vai 

decorrendo como um acontecimento, revelando cena por cena ao leitor os 

personagens que foram construídos pelo grupo na I camada, a partir dos 



 

  

inter-relacionamentos entre os sujeitos, pesquisadora e colaboradores, 

públicos do Centro, alunos e trabalhos artísticos. Estes personagens embora 

transformados e desmembrados em outros a partir dos da I camada, não 

deixam de guardar relações com os anteriores.  

Podemos assim, então encontrar os seguintes personagens nesta II 

camada: cinco professores de teatro, treze alunos nos quais cinco deles são 

adultos, agricultores, pescadores, comerciantes, artesãos, vendedoras de 

frutas, um mendigo, os públicos das intervenções performáticas nas ruas e 

praças da vila, visitantes de um ponto turístico chamado Pé de Tamarindo 

(árvore), um sacristão, um padre, um seminarista, um funcionário escravo da 

igreja, uma funcionária escrava da igreja, um feiticeiro, um radialista e 

moradores de uma Casa de Repouso.  

Os personagens desta II camada se relacionam em sua construção 

dramatúrgica com os personagens da I camada, mas transformam-se para 

além deles em outros personagens, como atitude também de transgressão 

frente à censura e as impossibilidades encontradas na camada anterior. O 

núcleo de ação dramatúrgica então se dá com professores que se 

autodenominam construtores de sentidos e que desembarcando em uma 

vila, em um barco buscam realizar um trabalho educativo diferente em uma 

escola chamada de Cabana. Lá eles almejam construir conhecimento a 

partir da arte e no seu inter-relacionamento dos sujeitos com o espaço 

público. Representam a resistência em relação a forças cuja hegemonia 

opõe-se à ação do grupo, como a igreja e a escola tradicional.  

Dos conflitos surgem ações que inseridas no contexto da vila e da 

vida dos seus habitantes, fazem com que professores e alunos da busca por 

superação dos problemas dos quais estão envolvidos e dos quais fazem 

parte, transforme-se em força para alcançar os seus objetivos que além de 



 

  

individuais são também coletivos. Os conteúdos da matriz pedagógica então 

vão sendo construídos pelos próprios personagens que vão ganhando 

autonomia ao longo da escrita, ao mesmo tempo investigativa e 

dramatúrgica.  

 

Considerações Finais 

 

Para o ensino da arte as camadas dramatúrgicas como proposta 

educativa, vão ao longo do processo criativo dando ênfase ao trabalho 

compartilhado de ensino-aprendizagem, em que alunos e professores 

aprendem juntos construindo uma história ao mesmo tempo individual e 

coletiva e que diz respeito aos aspectos sociais, culturais e políticos nos quais 

estão inseridos. Os conteúdos não são ausentes da realidade dos alunos e 

seus contextos, mas fazem dos mesmos elementos fundamentais do ato 

pedagógico e educativo.  

Também fazendo uma abstração da I camada dramatúrgica à 

ação educativa em uma escola, queremos ressaltar a importância dos 

professores de assumirem uma atitude de reflexão crítica sobre as suas 

práticas, dos seus métodos, para assim manterem os seus conteúdos vivos e 

em constante transformação, possibilitando e incluindo também a 

participação dos alunos neste processo.  Se por um lado, temos como na II 

camada dramatúrgica a aplicação dos conteúdos que serão trabalhados 

em processos de ensino-aprendizagem, do outro, na primeira camada, mas 

relacionando-se à II camada, temos a reflexão e avaliação sobre o que está 

sendo construído como conhecimento e que não diz respeito apenas aos 

alunos, mas também aos professores e todo o contexto educativo e social 

dos quais fazem parte.  



 

  

As duas camadas dramatúrgicas constituem uma única 

dramaturgia que chamamos de Narrativa, que se realiza em um 

transpassar de tempos e espaços, no limiar entre o real e o imaginário, pois 

vai sendo construída da experiência, e assim está em constante processo de 

metamorfose (BLANCHOT, 2005). As duas camadas se completam, mas 

não se ilustram, e seguem construindo um espaço relacional que é o 

próprio processo de ensino-aprendizagem.  

Os alunos vão então aprendendo juntamente com os seus 

professores a construírem uma dramaturgia cujos conteúdos têm seus 

elementos constituintes originários do contexto social e cultural dos quais 

fazem parte, bem como do contexto educativo no qual está inserido. A 

Narrativa vai tornando-se a voz do aluno, o gesto invisível, do que nos fala 

Agamben (2007), que nega a si mesmo quando está prestes a dizer o que 

não consegue ser dito. E por isso prolonga-se ao infinito, formando uma 

corrente que busca encontrar-se. 
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“TU NÃO MORRERÁS”: CÂNTICOS DE CECÍLIA MEIRELES E 
O SAGRADO ORIENTAL 

 

Gisele Pereira de Oliveira 
UNESP-Assis/FAPESP 

 

Dentre os inúmeros aspectos que já foram ou esperam ser 

estudados da poesia de Cecília Meireles (1901-1964), encontra-se o nosso 

foco de análise: o que há de oriental em sua lírica, mais especificamente, o 

que há da Índia sagrada, do seu pensamento filosófico-religioso.  

Por um lado, a Índia se faz presente na lírica ceciliana como locus 

poético: imagens e outras apreensões sensíveis de suas paisagens, do seu 

povo, dos hábitos profanos ou sagrados, juntamente com algumas 

personalidades e suas ideias (Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore), dão 

vida a diversos poemas. Por outro lado, o sagrado indiano e algumas de suas 

premissas filosófico-religiosas fazem parte do pano de fundo ideológico 

dessa poesia, dando subsidio para sua noção de temporalidade, sua visão de 

mundo, dos seres, da Vida, do Ser, da morte e de seu além.  

Cânticos é um conjunto de 26 poemas escritos por volta de 1927, 

mas publicados postumamente, em 1981. Este trabalho circunscreve-se, 

sobretudo, à análise desse volume em relação à filosofia indiana: mais 

especificamente ao modelo de diálogo entre mestre e discípulo conforme as 

Upanishads e a Bhagavad-gita uma vez que Cânticos se assemelha a esses textos 

sagrados indianos em estrutura e temas.  

Cânticos representa a base de uma trajetória cognitiva da poetisa com 

suas intuições e seus argumentos, cuja estrutura lhe dá a forma de um 

poema didático e exortativo, através do qual o eu-lírico (ou mestre) instrui o 

interlocutor (ou discípulo). Apresenta claras exortações à renúncia, ao 



 

  

desapego, à humildade e à busca de conhecimento. Enfim, percebe-se um 

apelo à prática meditativa, contemplativa, semelhante às práticas psicofísicas 

e ritualísticas relacionadas ao yoga. 

 

Cânticos e a Canção do Divino Mestre (Bhagavad-gita) 

 

Como a estrutura geral do volume de Cânticos é de um diálogo 

instrutivo, os versos são majoritariamente escritos no imperativo. Apesar do 

tom professoral, o uso da forma verbal para o “tu” impregna o conjunto 

com um tom de intimidade, de proximidade entre o eu e seu interlocutor; 

quiçá, uma abordagem instrutiva familiar (pater-/mater-/fraternal).1 A 

linguagem geral é simplificada e, assim, de fácil compreensão. 

Diferentemente de diversos outros poemas cecilianos, não há jogos de 

imagens, paradoxos, metáforas ou analogias. A linguagem é literal e 

coloquial.  

Perguntar-se-á um(a) leitor(a) desse trabalho o que demonstraria 

uma filiação filosófica do volume ao pensamento indiano, uma vez que as 

instruções com vistas à espiritualidade poder-se-iam ser relacionadas com o 

sagrado universal ou passíveis de associação para com essa ou aquela 

tradição religiosa.2  

                                                             
1 A orientadora desta pesquisa, Ana Domingues, conta-nos que, por Darcy 
Damasceno, soube que esse livro teria sido escrito por Cecília para tentar dar um 
apoio ao esposo, Correia Dias, que já vinha mostrando sinais da depressão que o 
levou ao suicídio, em 1935. 
2 Apesar de Cecília não ter definido claramente uma adesão a uma linha religiosa, 
sabe-se, entretanto, de suas reservas para com o catolicismo. Dirá a poetisa em carta 
a Augusto Meyer, em 1930: “V. me fala, na sua carta, do neocatolicismo daqui. Eu 
vivo muito afastada de todos os grupos literários, porque no Rio, em geral, não há 
nada mais em desacordo com uma alma de artista que a alma dos artistas. Tenho 



 

  

À guisa de resposta diríamos, primeiramente, que se percebe a 

temática da meditação contemplativa, ou seja, das práticas psicofísicas e 

ritualísticas relacionadas com o yoga. Além disso, há semelhanças 

enunciativas entre os poemas e a Bhagavad-gita, como demonstraremos nos 

poemas a seguir. Outrossim, notamos uma tendência à indicação de 

caminhos possíveis para o autoconhecimento, à autorrealização, ao invés de 

uma doutrina ou postulados prontos, dando âmbito para uma abordagem 

individual – o que condiz com os moldes da relação entre guru e discípulo na 

tradição do yoga.3 Apesar do livro Cânticos apresentar um texto em 

                                                                                                                                         
sentido de longe essas insinuações, eclesiásticas. Estou no período de observações. 
Os neocatólicos, como os velhos católicos, não são maus apenas como poetas: 
antes o fossem. Mas que é uma seita, comparada com o infinito, Augusto?” 
(Arquivo Darcy Damasceno, Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro – apud Gouvêa, 
2008, p. 39). Isso combinado com suas leituras, produção, etc. sobre a Índia, reforça 
nossa tese de diálogo mais extensivo com o pensamento indiano do que outras 
tradições filosófico-religiosas. Lembremos a citação na nota de rodapé 85: “Em 
todo caso se for possível considerar “raízes espirituais” aquilo de que mais gosto, ou 
que mais repercute em mim, lembrarei o Oriente clássico e os gregos; toda a Idade 
Média; os clássicos de todas as línguas; os românticos ingleses; os simbolistas 
franceses e alemães. E principalmente a literatura popular do mundo inteiro, e os 
livros sagrados” (MEIRELES, 1983a, p. 68 – grifo nosso). E citamos esta 
entrevista, “Ouvindo Cecília Meireles”, demonstrando o apreço da poetisa pela 
literatura indiana, que novamente é a primeira a ser citada ao ser perguntada das 
ressonâncias em sua escrita e de seus gostos. Meses antes de falecer, Cecília disse a 
Flora Machman: “Agradam-se imensamente os poemas anônimos da literatura oriental 
antiga, da indiana, por exemplo. A dos trovadores, as gestas, os cantos dos jograis, os 
cantares da Provença, de Espanha e de Portugal. Gosto muito da poesia inglesa, e 
Keats é meu favorito. Shelley também me agrada bastante. Os simbolistas são 
interessantes [...]” (apud GOUVÊA, 2008, p. 63). 
3 O hinduísmo, pelo menos em sua vertente heterodoxa, ou seja, no vaishnavismo 
(bhakti-yoga, ou o “yoga da devoção”) e nas demais práticas do yoga acessíveis 
independente da hereditariedade ou na nacionalidade do praticante, nos parece 
realisticamente inclusivo, respondendo às tendências vocacionais, à psique e aos 
desejos do adepto. Um exemplo de certa flexibilidade que acomodaria os mais 
diferentes indivíduos está na Bhagavad-gita: no décimo segundo capítulo, Krishna 
apresenta a Arjuna as diversas possibilidades de prática espiritual. O trecho do texto 
é o seguinte: “Fixe sua mente em Mim – o Deus Supremo em pessoa –, use a 



 

  

imperativo com sugestões de fazeres e não fazeres, para nós, seria uma base 

disciplinar mínima para um caminho individual; diferentemente dos dogmas 

e doutrinas da tradição judaico-cristã, que parecem mais uma generalização 

para todos os indivíduos. Assim, haveria a prescrição de uma prática 

contemplativa que levaria, considerando as circunstâncias individuais, à 

iluminação, por uma travessia singular, pois, pessoal.  

Por exemplo, este poema, o III, prescreve o silêncio – uma das 

principais prerrogativas da meditação. Ademais, exorta-se a renúncia da 

vaidade do falar de coisas sobre as quais não se poderia saber por si:  

 
Não digas onde acaba o dia. 
Onde começa a noite. 
Não fales palavras vãs.  
As palavras do mundo. 
Não digas onde começa a Terra. 
Onde termina o céu. 
Não digas até onde és tu. 
Não digas desde onde é Deus. 
Não fales palavras vãs. 
Desfaze-te da vaidade triste de falar. 
Pensa, completamente silencioso. 
Até a glória de ficar silencioso. 
Sem pensar. 
 

                                                                                                                                         
inteligência em Mim. E em Mim você viverá. Não tenha dúvida disso. Mas se você 
não puder concentrar a mente em Mim, siga os princípios da [bhakti-]yoga e então 
desenvolverá o anseio para Me alcançar. Se não puder praticar as regras da Bhakti-
yoga, então tente Me servir. Trabalhando para Mim, facilmente alcançará o estágio 
da perfeição. Se você não for capaz de trabalhar para Mim, renuncie aos resultados 
de todas as suas obras e situe-se no Eu. Se, no entanto, não puder adotar esse 
princípio, procure, através do estudo, cultivar conhecimento [jnana], Contudo, a 
meditação [dhyana] traz melhores resultados. Mas o melhor é a renúncia [tyaga], pois 
quando se renuncia pode-se alcançar a paz” (Bhagavad-gita, capítulo 12, versos 8-12 – 
as citações deste texto serão feitas da tradução do sânscrito para o português de 
Rogério Duarte, publicada no volume Bhagavad Gita: Canção do Divino Mestre [São 
Paulo: Companhia das Letras, 1998], se não diferentemente indicado. A partir daqui, 
a referência será feita da seguinte forma abreviada BG 12.8-12). 



 

  

(MEIRELES, 2001, v. 1, p. 122) 
 

O poema se apresenta numa forma irregular: sem divisão estrófica; 

com versos assimétricos. Do primeiro ao nono verso, enumeram-se 

instruções em torno da prescrição que se repete duas vezes, no terceiro e no 

nono versos, atribuindo-lhe, assim, relevância: “Não fales palavras vãs”.  

Neste primeiro bloco, o enfoque são as coisas sobre as quais se 

aconselha não falar. Esses itens, considerados incognoscíveis pelo eu-lírico, 

são introduzidos no poema em pares contrários, porém contíguos: 

dia/noite; Terra/céu; tu/Deus. Infere-se, pelo contexto, o tema das 

dimensões, distâncias e limites destes pares e a impossibilidade de estipulá-

los. Subentende-se que a tentativa de fazê-lo pelas “palavras do mundo” 

seria um exercício vão; mais do que isso, seria apenas a “vaidade triste de 

falar”.  

É interessante, entretanto, notar o paradoxo em que o eu-lírico se 

encontra ao instruir seu interlocutor a permanecer em silêncio, pois, se o 

não-falar é privilegiado, por que o eu-lírico não o pratica? O que diferencia 

sua fala daquela que aconselha ser silenciada? A fala do eu-lírico constitui a 

substância, a razão de ser e um dos temas centrais do conjunto de poemas 

de Cânticos: trata-se da fala essencial, a da instrução, com vistas à formação 

espiritual e ao apaziguamento do sofrimento; em oposição às “palavras do 

mundo”. Ataca-se, portanto, a ilusão de se conhecer e o discorrer sobre algo 

que está além de nossos sentidos sensoriais, seja por sua incalculável 

dimensão (como a medida do céu ou da Terra), ou por sua distinta natureza 

(por exemplo, a metafísica).   

A fala permitida seria, então, aquela sobre e para o além-mundo, 

longe da vacuidade do discurso corriqueiro, expressão de nosso ego, ou do 



 

  

discurso científico – considerando o tema das dimensões, distâncias e limites 

dos pares no poema –, o qual não passaria, nesta perspectiva, de 

especulativo, ou utópico, já que os objetos lhe escapam: de dimensões 

sobre-humanas; aquém do escopo de nossos sentidos sensoriais. 

Esse poema, por conseguinte, parece parafrasear um aforismo da 

Bhagavad-gita: “Quando sua inteligência conseguir ultrapassar a floresta da 

ilusão, você então se tornará totalmente indiferente ao que se disse ou dirá” 

(BG 2.52). Para o pensamento indiano, somos ignorantes acerca da realidade 

ontológica de tudo e de todos: enganados por nossos sentidos limitados e 

descontrolados,4 inflados egoisticamente por nossa pretensão de 

independência e de controle sobre as coisas, elaboramos teorias falhas e 

especulativas, e temos plena fé nelas, iludidos5 de que sejamos capazes de 

apreender aquilo que nos transcende.  

O conhecimento ideal seria, então, adquirido por meio do controle 

dos sentidos e da serenização da mente, até atingir-se a visão espiritual, a 

compreensão para situar-se além das dualidades, conforme lê-se na Bhagavad-

gita: “Diz-se que a pessoa é firme na autorrealização é considerada um[a] 

yogui quando obtém satisfação devido ao conhecimento e percepção 

adquiridos. Fixada na transcendência e sendo autocontrolada, ela vê todas as 

coisas – ouro, seixos ou torrões – como se fossem iguais” (BG 6.8). 

Cecília demonstra aderir às premissas da limitação de nossos 

sentidos para compreender a natureza do mundo sensível e da possibilidade 

de uma aquisição desse entendimento a partir da meditação contemplativa. 

                                                             
4 Diz-se na Bhagavad-gita: “Assim como o vento forte leva o barco mar afora, apenas 
um dos sentidos em que a mente se detenha pode levar para longe a inteligência do 
homem” (BG 2.67). 
5 “[...] todos os seres viventes vêm ao mundo na ilusão, presos à dualidade do desejo 
e da aversão” (BG 7.27). 



 

  

Além disso, a poetisa professaria que a poesia seria a expressão de suas 

lições apreendidas em silêncio e apenas interiormente: 

 
Creio que a Poesia, como qualquer ofício requer 
vocação. A vocação implica muitas coisas de 
sensibilidade, de formação interior, de ‘iluminação’. Isso 
quanto aos que apenas querem aprender a entender a 
Poesia. Quanto aos que pretendem fazê-la, não sei por 
onde começar. Mas, no meu caso, interessa-me muito 
mais ‘construir-me’ interiormente, espiritualmente, do que 
escrever um poema. Parece que os poemas são apenas 
resultado de um diálogo do espírito com o mundo 
(MEIRELES apud AYALA, 1958, p. 42 – grifos 
nossos). 
 

Esse aprender consigo mesma, silenciosa e interiormente, será 

expresso também no poema “Soneto antigo”: “Toda a minha experiência, o 

meu estudo/ sou eu mesma que, em solidão paciente,/ recolho do que em 

mim observo e escuto/ muda lição, que ninguém mais entende” 

(MEIRELES, 2001, v. 2, p. 1020). Assim, o silêncio e a solidão – constantes 

na vida de Cecília (Cf. MEIRELES, 1994, p. 81-82) – são essenciais para 

esse exercício cognitivo: 

 
No silêncio e na solidão, Cecília elabora os dados 
apreendidos e os interpreta, sendo a linguagem o 
instrumento de revelação dessas experiências [...] O 
silêncio está associado à condição de solidão. O poeta 
é um ser solitário que, contrariamente ao homem 
comum, vivencia em profundidade o seu mundo 
interior, o que lhe dá condições de entregar-se à 
inspiração e produzir. Mas, o mensageiro do Absoluto, 
pode romper o silêncio e produzir a canção que se 
infiltra no mundo humano (MELLO; UTÉZA, 2006, 
p. 124-5). 
 

Nessa perspectiva, o poeta é aquele “dotado de uma capacidade 

perceptiva mais desenvolvida do que o comum das pessoas” (Ibidem, idem), 



 

  

ou seja, é aquele apto a captar uma linguagem cifrada, oculta, entre 

diferentes dimensões da vida, à espera para ser traduzida pelo poeta, “que é 

um ser inspirado” (Idem): “Mas para começar a dizer/ alguma coisa que 

valha a pena,/ é preciso conhecer os sentidos/ de todos os caracteres,/ e ter 

experimentado em si próprio/ todos esses sentidos,/ ter observado no 

mundo/ e no transmundo/ todos os sentidos dessas experiências” (“Para 

que a escrita seja legível” in MEIRELES, 2001, v. 2, p. 1403). Dessa forma, 

o poeta seria o vidente, ou o intérprete entre mundos, o guru, cujo ofício 

seria tornar o incognoscível acessível, ou, como aqui, mostrar caminhos a 

serem palmilhados para se atingir a compreensão. Essa é a visão de Cecília 

do poeta oriental e, para nós, ela adotou, consciente ou inconscientemente, 

essa perspectiva em relação ao seu ofício: 

 
É preciso vir ao Oriente para se ver a importância 
atribuída à palavra dos poetas. É bem verdade que 
estes poetas do Oriente, quer os antigos, quer os de 
hoje, estão sempre com os olhos muito acima dos 
temas que dão renome à maior parte dos seus colegas 
ocidentais.  Aqui, o poeta é verdadeiramente uma 
criatura de eleição, um inspirado, um mensageiro de 
visos sobre-humanos. Neste mundo, banhado de 
filosofia e misticismo, não há lugar para a pequena 
confidência do poeta do Ocidente, com problemas 
sentimentais [...] (MEIRELES, 1999b, p. 211-215). 
 

Portanto, semelhantemente ao método educativo oriental, o que o 

eu-lírico transmite ao interlocutor, ao invés de postulados, são caminhos a 

serem trilhados individualmente; uma prática de autoconhecimento por uma 

travessia singular, pois, pessoal; interiorizada, em silêncio, em lugar do 

ininterrupto burburinho do mundo.  

O desfecho do poema, seu segundo bloco, apresenta um trocadilho 

interessante: “Pensa, completamente silencioso./ Até a glória de ficar 



 

  

silencioso,/ Sem pensar”. Primeiramente, instrui-se ao pensar em silêncio, 

ao invés da fala vã e vaidosa. E, então, o fruto colhido seria o transe, o 

êxtase ióguico, conjuntamente à suspensão do próprio pensamento: a glória 

de apenas ser, sem nem mesmo pensar.6 

No poema IX, de Cânticos, o eu-lírico retoma o motivo da limitação 

dos sentidos, implícito no poema III, e instiga o interlocutor novamente ao 

exercício da meditação contemplativa para que possa acessar o saber acerca 

da realidade ontológica que, no pensamento indiano, subjaz a nossa razão, 

ou seja, a autorrealização estaria adormecida, ou latente, sob a identidade 

corpórea com seus apelos e distrações: 

 
Os teus ouvidos estão enganados. 
E os teus olhos. 
E as tuas mãos. 
E a tua boca anda mentindo 
Enganada pelos teus sentidos. 
Faze silêncio no teu corpo. 
E escuta-te. 
Há uma verdade silenciosa dentro de ti. 
A verdade sem palavras. 
Que procuras inutilmente, 
Há tanto tempo, 
Pelo teu corpo, que enlouqueceu. 
 
(MEIRELES, 2001, v. 2, p. 125) 
 

Novamente, trata-se de um poema de forma irregular, com versos 

assimétricos. Os versos, entretanto, se revezam entre breves, tetrassilábicos 

(v. 2, 3, 7 e 11), e de 7-10 sílabas. Parece-nos que os versos breves 

                                                             
6 “Pouco a pouco, passo a passo, e com plena convicção, o yogui deve fixar-se em 
transe transcendental, meditando no Supremo, e não pensar em mais nada” (BG 6.25 – 
grifo nosso). 



 

  

introduzem cesuras e, assim, dão ênfase aos longos versos anteriores ou 

posteriores.  

Por exemplo, o primeiro verso apresenta a tese do poema, ou seja, a 

falência dos sentidos referindo-se à audição (“Os teus ouvidos estão 

enganados”). Então, essa asseveração é pausada pelo final da sentença, mas, 

logo, parece ecoar nos versos seguintes que imputam a limitação a outros 

sentidos, isto é, à visão e ao tato: “E os teus olhos./ E as tuas mãos”. Esses 

breves versos, por sua vez, precedem o quinto verso, longo e em 

enjambement: “E a tua boca anda mentindo/ Enganada pelos teus sentidos”. 

Aqui, a alternância entre versos longos e breves acaba aproximando-os por 

contiguidade e relação de causa e efeito. Essa afirmação do quinto e sexto 

versos aponta a deficiência da fala de forma acumulativa, uma vez que os 

sentidos já citados seriam responsáveis por sua limitação. Essa seção de 

versos, do primeiro ao sexto, constitui-se como o primeiro movimento do 

poema, se caracterizando como sua tese: a limitação dos sentidos e sua 

influência negativa sobre o ato da fala.  

O segundo movimento volta-se à solução possível para a confusão 

causada pelo engodo dos sentidos limitados: “Faze silêncio no teu corpo./ 

E escuta-te”. Reitera-se, assim, a prescrição do silêncio, semelhante àquele 

da prática meditativa, como meio de suplantar a deficiência sensorial. Como 

antítese, esclarece-se a contraposição à tese: deve-se controlar os sentidos 

através do silenciamento, pois, “Há uma verdade silenciosa dentro de ti./ A 

verdade sem palavras”. Em outras palavras, para extinguir o engano 

propiciado pelos sentidos limitados, que apreendem o mundo exterior, 

aponta-se a verdade como aquela inerente. 

De acordo com a Bhagavad-gita, esta verdade se faz acessível pelo 

transe, chamado samadhi (iluminação): “Quando um homem renuncia aos 



 

  

desejos dos sentidos engendrados pela mente, obtendo contentamento 

unicamente no Eu, diz-se então que ele alcançou a consciência divina 

[samadhi]” (BG 2.53). Esse êxtase, intuído, latente, para Nuno de Sampaio, 

condiz com a lírica ceciliana, como aquela do metafisicismo de raiz mística, 

em comparação ao metafisicismo filosófico: 

 
O êxtase de Cecília relaciona-se com o êxtase dos 
místicos: não lhes interessa a verdade definida, mas a 
verdade pressentida; instruem, não pensam; adoram, 
não explicam – mas sempre, neles, o êxtase constitui o 
destino irrecusável que nada contraria (Apud 
MEIRELES, 1994, p. 61). 
 

Nessa perspectiva, a tendência da lírica de Cecília seria a de uma 

expressão metafísica da vida de modo simples e natural; movida pela 

contemplação meditativa; pela apreensão do Absoluto através do silêncio 

interior. Talvez, por isso, a linguagem em Cânticos seja tão simples, quase 

coloquial, mimetizando uma prática de autoconhecimento e autorrealização 

que, para a poetisa, é simples, pessoal e possível para esse ‘tu’ interlocutor 

que é todo(a) e qualquer leitor(a). 

Como síntese do poema, nos últimos três versos, o eu-lírico retoma 

o tema da limitação dos sentidos asseverando que, a verdade que o 

interlocutor busca, é impossível de ser encontrada pelo corpo, uma vez que 

este enlouqueceu. Dessa vez, a paráfrase desses versos de conclusão do 

poema seria possível com os seguintes excertos da Bhagavad-gita: “Os 

sentidos, a mente e a faculdade de discernimento são considerados a morada 

desse inimigo [o desejo egoísta]; através destes, o desejo egoísta confunde o 

ser corporificado” (BG 3.40); e “Uma pessoa fixa nos objetos do sentido, 

desenvolve apego a eles; do apego, o desejo egoísta se desenvolve, e deste, a 

ira. Da ira surge a ilusão [a confusão, a loucura], e a ilusão turba a memória. 



 

  

A memória perturbada causa a perda do discernimento e, quando este se 

destrói, o indivíduo se perde [enredado no mundo material]” (BG 2.61-63).7 

Nessa perspectiva, dependente apenas dos sentidos, toda tentativa 

de produção de conhecimento é parcial, limitada ou errônea. Uma das 

formas de aquisição de conhecimento verdadeiro é descendente – como 

parece se propor em Cânticos: pela conexão na corrente de sucessão 

discipular8 que o transmite desde a revelação divina original ou de sábios 

que se iluminaram e, assim, viram a verdade. A outra forma seria esta última, 

ou seja, a revelação por meio do transe, samadhi, como fim último da 

meditação ióguica. Sobretudo, exige-se a submissão, a autoentrega a um 

processo, seja ao ensinamento de um mestre,9 seja a sujeição voluntária ao 

                                                             
7 Neste caso as citações da Bhagavad-gita são traduções nossas do inglês para o 
português do volume Bhagavad-gita. The beloved Lord’s Secret Love Song 
(Translation Graham M Schweig. New York: HarperCollins Publ., 2007). Aqui, 
fizemos esta opção porque o volume majoritariamente usado, com tradução do 
sânscrito para o português de Rogério Duarte, traduz o termo kama como “luxúria”, 
quando, de fato, seria “desejo” e, para que não se confunda com a conotação que o 
termo luxúria tem de acordo com a tradição judaico-cristã, ou seja, majoritariamente 
sexual, preferimos a tradução de Schweig, isto é, “desejo egoísta”. Mais 
especificamente, na tradição hinduísta, seria o desejo por assenhorear-se das coisas 
materiais independentemente da Pessoa Suprema, o que geraria as reações do karma, 
as quais, por sua vez, como dívida, enredariam o indivíduo no ciclo reencarnatório, 
isto é, na metempsicose ou transmigração da alma (Cf. Howard J. Resnick.  Karma, 
Cosmology, & Theodicy (Monday, January 12, 2009). Disponível em 
http://rel3330.blogspot.com.br, acessado em 06/09/2014 – aula do curso 
“Religions of India” ministrado na University of Florida, em 2009). 
8 “Tente obter conhecimento através de um mestre digno, inquirindo humildemente 
e prestando-lhe serviço. Ele pode revelar o saber transcendental pois, sendo 
autorrealizado, é vidente da verdade” (BG 4.34). 
9 Na Bhagavad-gita, o discípulo, Arjuna, se rende aos ensinamentos do guru, Krishna, 
após aceitar a falibilidade de sua tentativa autônoma de aquisição de conhecimento e 
discernimento perante as contradições e dificuldades da vida material. No contexto 
da narrativa, Arjuna enfrenta o paradoxo de ser um guerreiro, cujo dever vocacional 
(dharma) seria lutar e aniquilar o inimigo para proteger a família, os súditos e o reino, 
mas que, ao olhar o adversário no campo de batalha, vê exatamente seus entes 



 

  

silêncio contemplativo. De qualquer forma, Cânticos se caracterizaria como 

um manual de instruções para um possível iogue. 

Sampaio, ao comentar o metafisicismo na lírica ceciliana, afirma que 

o que há de metafisicismo filosófico nela seria a “redução à essência 

universal” e a “múltipla explanação nessa substância”, que nos remete ao 

conceito de Brahman.10 

Brahman, como pode ser inferido neste poema, o XXII, de Cânticos: 

 
Não busques para lá. 
O que é, és tu. 
Está em ti. 
Em tudo. 
A gota esteve na nuvem. 
Na seiva. 
Na terra. 
E no rio que se abriu no mar. 
E no mar que se coalhou em mundo. 
Tu tiveste um destino assim. 
Faze-te à imagem do mar. 
Dá-te à sede das praias, 
Dá-te à boca azul do céu 
Mas foge de novo à terra. 
Mas não toque nas estrelas. 
Volve de novo a ti. 
Retoma-te. 
 
(MEIRELES, 2001, v. 1, p. 132)  

                                                                                                                                         
queridos (avós, tios, primos) e, perplexo, pede instrução: “Minha mente está 
confusa, não sei mais o que fazer. A coragem me abandona e o desânimo me abate. 
Nesta condição Te peço que me digas claramente o que é melhor para mim. Agora 
sou Teu discípulo e a Ti eu me entrego, guia-me” (BG 2.7). 
10 Na Bhagavad-gita, esse aspecto energético e oniprenetante da Verdade Absoluta, ou 
seja, o Brahman, é descrito da seguinte forma: “A Realidade Suprema (Brahman) 
tanto existe internamente como existe externamente; ela existe no que é vivo e 
existe no inanimado. Está além do poder de ver e compreender dos órgãos 
sensoriais. E embora esteja tão longe, ela está perto de tudo. Por se situar no uno, a 
Superalma (Brahman) é inteira, apesar de parecer que ela esteja dividida, e apesar de 
manter todos os seres viventes, ela os cria e os destrói” (BG 13.16-17). 



 

  

 

A premissa, neste poema, é a do aprendizado pelo caminho natural. 

Aqui, a contemplação volta-se ao mundo para apreender sincronias, para ver 

o micro análogo ao macro. O exercício se aproxima dos preceitos da 

literatura dos Upanishads. 

Cecília tomaria, desta literatura, um método cognitivo baseado na 

observação do mundo e no aprendizado oriundo desta contemplação: “a 

percepção gradual de que uma ascese espiritual só se realiza em sua 

plenitude caso ela busque, positivamente, o conhecimento do mundo, jamais a 

evasão do mesmo” (Loundo, 2007, p. 132 – grifo do autor).  

Nesse poema, o eu-lírico aconselha que seu interlocutor 

compreenda a realidade e a si mesmo através da aproximação de si e de 

elementos da natureza em constante movimento, em constante 

transmutação. E essas experiências transformativas são ocorridas 

involuntariamente, pois se dão após um entregar-se à razão de ser do 

mundo (“Dá-te”). O fim último, entretanto, é o autocontrole: “Volve de 

novo a ti./ Retoma-te”. Afinal, agora ciente da realidade de tudo e de si 

mesmo, conhecer(-se) seria dominar(-se). E esse conhecer(-se) seria, de fato, 

reconhecer(-se), como se a identidade ontológica estivesse subjacente, 

adormecida, esperando pelo despertar: “Tu tiveste um destino assim” – 

como se implícito estivesse um “Então (ou enfim), lembra-te”. 

Loundo afirma ter Cecília apreendido uma metodologia 

epistemológica upanishádica perante o mundo que culminaria no 

entendimento último das realidades objetiva e subjetiva. Rejane Tito, em seu 

estudo dos motivos da rosa de Mar Absoluto, corrobora esta perspectiva: 

“Em Cecília Meireles o acabamento formal e a pureza formais estão 



 

  

intimamente relacionados ao seu modo de apreender e compreender o 

mundo e a si mesma” (2001, p. 09).  

Dessa forma, a relação entre a pessoa Cecília e sua lírica se daria na 

medida em que sua necessidade por “estabilização e serenização da 

experiência” de estar no mundo é satisfeita no símbolo e na forma medida. 

A combinação de contenção, harmonia e equilíbrio formais com símbolos 

subjetivamente construídos e ordenados (tais como mar, nuvem, seta, areia, 

vento, rosa, sombra, etc.) configurariam um abrigo para a poetisa: “Cecília 

vê-se a si mesma na criação de seus poemas, no processo de distanciamento 

necessário para a consubstanciação poética” (Ibidem, p. 10).  

A desejada ordenação do caos, surgido da sensação de 

fragmentação, da dispersão das coisas, da dificuldade de afirmação de 

identidade, na modernidade, se daria através da palavra:11 a partir de um 

processo subjetivo de construção de um universo ordenado, controlado, 

pois formal, poder-se-ia, uma vez apaziguado o atordoamento do não 

pertencimento, do não auto(re)conhecimento, voltar-se a si, como sujeito 

introspectivo, quiçá, meditativo, ou ióguico – “a poeta seleciona ‘motivos’, a 

partir de uma motivação interior, e, através deles transfigura a si mesma, 

busca suas múltiplas imagens refletidas para a composição de um 

‘autorretrato’ (Ibidem, p. 10-11).  

Se de fato o fazer poético ceciliano é um processo de “estabilização 

e serenização” da experiência do estar no mundo por uma metodologia 

oriental, poderíamos fazer uma analogia com o processo de autorrealização: 

                                                             
11 Para Gouvêa, a lírica ceciliana se apresenta “polarizada entre dualismos, antíteses 
e antinomias, os quais podem refletir a divisão do sujeito, o sentimento silencioso 
ou transfigurado do caos contemporâneo, o frustrado anseio de absoluto. Enfim, a 
subjetividade cindida nos tempos modernos, fragmentada em múltiplos eus” (2008, 
p. 10).  



 

  

o indivíduo que se vê incompatível, ou inconciliável, com o mundo caótico, 

com o excesso de objetos dos sentidos, com o desencontro entre as pessoas 

e consigo mesmas, e resolve trilhar o caminho do autoconhecimento, da 

contemplação meditativa; ou seja, do yoga. Para tanto, se ausenta do 

turbilhão da vida urbana, ou coletiva, refugiando-se na floresta, numa 

caverna, às margens de um rio, onde, abrigado pela natureza, sujeito a seus 

ciclos, submisso a suas demandas por autocontrole, austeridade e 

autossacrifício, alcança a paz, quem sabe, a iluminação (nirvana ou samadhi).12 

Se essa analogia do fazer poético nos é plausível, no poema V, de Cânticos, a 

prática ióguica é o seu motivo: 

 
Esse teu corpo é fardo. 
É uma grande montanha abafando-te. 
Não te deixando sentir o vento livre 
Do Infinito. 
Quebra o teu corpo em cavernas 
Para dentro de ti rugir 
A força livre do ar. 
Destrói mais essa prisão de pedra. 
Faze-te recesso. 
Âmbito. 
Espaço. 
Amplia-te. 
Sê o grande sopro 
Que circula... 
 
(MEIRELES, 2001, v. 1, p. 123) 
 

                                                             
12 “O estágio da perfeição é chamado de Samadhi, nele a mente se retrai das ações 
materiais pela prática da yoga. Ele se caracteriza pela possibilidade da contemplação 
do Eu através da mente pura e no Eu se deleitar. Nessa condição feliz, que é 
percebida através dos sentidos depurados, a pessoa se situa no prazer transcendental 
ilimitado e sem fim. Quem alcançou este estágio não se afasta da Verdade pois vê 
nela o bem maior e por isso não se abala mesmo na maior tormenta. É somente 
desse modo que alguém pode se livrar das misérias deste mundo” (BG 6.20-23).  



 

  

“Na Índia, o ar é um elemento que faz parte da arquitetura, da 

música, da palavra... (Enfim, perguntai a um iogue o que é o ar, e como ele o 

dirige pelo pensamento, por dentro dos seus músculos e dos seus ossos...)” 

(MEIRELES, 1999c, p. 218). Tanto no poema como neste excerto em 

prosa, Cecília refere-se ao präëäyäma, ou o exercício do controle da circulação 

do ar, como elemento da prática ióguica. Descreve-se ser possível suspender 

a circulação do ar em estado de transe, o que seria um dos sintomas da 

iluminação. 

Além da ideia de reclusão como lugar-comum da prática ióguica e, 

paralelamente, mencionada por Cecília, para quem, “solidão e silêncio” 

sempre foram constantes em sua vida, a disciplina, o regramento, do yoga, na 

poesia ceciliana, mimetizam-se na forma:13 “A distensão era buscada no 

ordenamento das palavras, na síntese da poesia, na serenidade da forma” 

(GOUVÊA, 2008, p. 10). Como mencionado anteriormente, a linguagem 

em Cânticos é literal, simples, como se o mais relevante no conjunto fosse a 

mensagem, a instrução. Por isso a ausência de enigmas. A charada, neste 

caso, é conhecer-se a si mesmo(a). 

Terminamos, assim, a amostragem dos poemas de Cânticos que teve 

como intuito relacionar este volume especialmente com a Bhagavad-gita por 

similitude de temas e abordagens, cujo enfoque seria a contemplação 

meditativa, ou o yoga.  

Pareceu-nos coerente analisar Cânticos com vistas a compreender o 

conceito de Cecília de poesia como palavra apaziguadora das dores do 

                                                             
13 Para Rejane Tito, “um cuidado com a forma pode revelar um viés classicizante da 
poeta carioca, que, consciente de sua perspectiva afirmou: “poesia é grito, mas 
transfigurado”. [Com essa afirmação] a poetisa deixa clara sua postura de controle e 
ordenação dos impulsos líricos, constate atitude de reflexão sensível que permeia 
sua poesia” (2001, p. 10).   



 

  

mundo, da não-compatibilidade do ser com a finitude, com o sofrimento e o 

não pertencimento à realidade caótica.  

Cânticos configura-se como um guia que aponta caminhos, que 

privilegia calmarias e silêncios, para ouvir-se a si mesmo(a), abstraindo-se do 

turbilhão das sensações impulsivas e confusas dos sentidos sensoriais e da 

flutuação da mente sem disciplina ou controle. 

A poesia seria o meio de expressão e um fim em si mesma: um 

exílio do eu-lírico em que se possa encontrar, talvez, a sublimação das 

contradições e das finitudes; o instante contínuo na palavra lavrada, seja em 

lágrimas, em suor, ou em paz ou êxtase. 
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DOIS TONS EM A HORA E A VEZ DE AUGUSTO MATRAGA 
DO SR. JOÃO GUIMARÃES ROSA 

 

Harlon Homem de Lacerda Sousa  
UESPI-Oeiras 

 

A obra Sagarana de João Guimarães Rosa revelou um novo 

universo na literatura. A crítica demonstrou calorosa recepção diante dos 

contos ou novelas do, até então, poeta diplomata mineiro. As tensões e 

leituras e concepções promovidas pelos críticos em torno dos textos de 

Guimarães Rosa na década de 1940 estendem-se até hoje numa espiral que 

se contorce entre a repetição1 de muitas daquelas concepções primeiras e a 

construção de uma ou outra leitura realmente séria e contributiva.  

A progressão quase geométrica das abordagens da obra rosiana 

mostra-nos, num primeiro momento, uma redução simplificadora do 

mundo e das personagens dos outros trabalhos à configuração temática e 

estrutural do “romance maior” Grande Sertão: veredas. Muitos querem 

que a obra de Guimarães Rosa seja entendida através de um centro 

magnético, o “romance maior”, para o qual todas as outras obras confluem. 

Discordamos. Antes de pensarmos na organicidade da obra rosiana, 

pensamos numa postura criadora pela qual a representação de elementos 

humanos converge para uma coincidência temática que nunca é apresentada 

da mesma maneira embora apresente traços de similitude (difícil de superar 

na obra de um mesmo escritor).  

                                                             
1 Willi Bolle destaca as correntes da crítica através das quais a obra de Guimarães 
Rosa foi/é analisada. Ele escreve que boa parte dos trabalhos publicados até hoje 
partem de análises promovidas por Antonio Candido, Walnice Galvão entre outros. 
Cf. BOLLE, Willi. grandesertão.br: o romance de formação do Brasil. São Paulo: 
Duas Cidades; Ed. 24, 2004. pp. 19-20. 



 

  

Com esse cuidado, propomos uma leitura do conto A hora e a vez de 

Augusto Matraga em duas linhas de pensamento. A base para tal leitura é a 

teoria bakhtinística2 da qual retiramos a categoria de arquitetônica ou forma 

arquitetônica. Esta categoria tem como elemento básico a noção de 

entonação ou tom emotivo-volitivo. Nossos dois tons iniciais para ler o 

conto em destaque partem de uma proposta arbitrária de interpretação que 

se constitui da relação entre o conto e as possibilidades interpretativas que 

se abrem a partir dele.  

Nosso artigo será organizado, além desta apresentação, em três 

partes: 1) Uma síntese metodológica que tratará da categoria analítica e de 

uma análise inicial da fortuna crítica do conto; 2) O primeiro tom de leitura 

que apresentará o conto como uma metáfora ou alegoria – forma mítica; 3) 

O segundo tom que pretende arrolar possibilidades de compreensão para o 

mito de Augusto Matraga;  

 

“O começo da viagem teria de ser uma verdadeira escapada” 

 

A fortuna crítica de Guimarães Rosa ou da literatura brasileira 

pouco utiliza a teoria de Bakhtin, quando muito usa de uma ou outra 

categoria esparsa. Aproveitamo-nos dessa ausência para construirmos uma 

leitura bakhtiniana da obra de Rosa que nos ajudará a escapar daqueles 

galhos espinhentos esticados por quem trilhou um caminho antes de nós. 

Fazer uma “leitura bakhtiniana” significa aplicar categorias cunhadas por 

Bakhtin em sua obra teórica, mas também adotar uma postura metodológica 

pensada e apresentada pelo filósofo russo.  

                                                             
2 Chamamos teoria bakhtinística à reunião dos trabalhos de Bakhtin e do Círculo de 
Bakhtin e dos comentadores destes trabalhos. 



 

  

Trataremos de formular uma leitura responsiva do conto de 

Guimarães Rosa a partir da constatação de uma arquitetônica tanto do autor-

criador (o narrador rosiano) como do autor-contemplador (o leitor do 

conto). Tal responsividade elimina a possibilidade de construção de uma 

leitura apriorística da obra de arte ou de um engessamento da leitura que 

promova um único e correto caminho a ser estabelecido para o 

entendimento do conto. Escapemos, assim e em primeiro lugar, à repetitiva 

e distanciadora ideia de um sertão mítico, idílico ou ancestral sempre 

atribuído ao universo ficcional de Rosa. O espaço inicial do conto é como o 

de uma pequena cidade brasileira engolida por seu entorno e organização 

rural. Nada distante de qualquer cidade do interior do país seja no sul ou no 

nordeste – mesmo hoje. O interesse em demarcar tal coisa apega-se a um 

incômodo crescente a cada leitura das análises feitas de qualquer obra de 

Guimarães Rosa. A crítica rosiana pretende assegurar-se, parece-nos, de que 

o universo rosiano é um locus superado, cujas relações e estruturas beiram o 

passado absoluto ou uma cultura orgânica e fechada (para usar termos de 

Bakhtin e Lukács), distante do cotidiano “metropolitorâneo” do leitor/crítico. 

Neste sentido, entendemos que uma leitura arquitetônica da 

arquitetônica de um conto pretende examinar as relações entre o espaço e o 

tempo da narrativa, os tons emotivo-volitivos construídos a partir das visões 

de um sujeito (o autor-criador) que, exotopicamente, leva em consideração 

as instâncias configuradoras do eu-para-mim, eu-para-o-outro e o outro-

para-mim. Estas relações são responsáveis pela construção de um universo 

no qual outro(s) sujeito(s), sempre exotopicamente, pode(m) compreender 

de várias maneiras as situações apresentadas na obra de arte, ou seja, é 

preciso uma visão arquitetônica (não mecânica) para perceber a 

arquitetônica da obra. Postular a importância de uma visão arquitetônica por 



 

  

parte do crítico significa entender a necessidade de um posicionamento 

acerca da obra de arte e de outros elementos do mundo da cultura que não 

transcendentalize estes elementos ou os não atribua características 

unicamente especulativas.  

Já a arquitetônica de uma obra de arte tem como elementos centrais 

as já referidas instâncias do eu-para-mim, eu-para-o-outro e o outro-para-

mim moldadas a partir de um discurso significado pelos tons emotivo-

volitivos ou pela entonação ou entoação (enunciação) que produz o sentido 

(ou tema) do texto ou um sentido para o texto a cada leitura. Este tema ou 

sentido pertencente tanto ao autor-homem (a quem não temos acesso, nem 

se ele estivesse vivo, nem mesmo através de entrevistas ou coisas do gênero) 

quanto ao autor-contemplador vem acompanhado de entendimentos pré-

existentes adquiridos no acúmulo de experiências no mundo da vida 

(normalmente ocorre com as leituras da obra de Rosa a existência de uma 

espécie de paradigma interpretativo definido por pessoas como Tristão de 

Ataíde, Antonio Candido, Walnice Galvão etc.).  

O que vimos argumentando fica claro quando reunimos algumas 

leituras do conto que escolhemos. Em artigos, dissertações, teses e livros 

sobre a obra segue-se a análise arbitrária tendo como base categorias 

filosóficas, teóricas ou religiosas que se repetem, se complementam ou se 

distanciam usando o conto muitas vezes como pretexto para elucubrações 

sobre outras áreas da cultura. Em praticamente todas as leituras vistas por 

nós o motivo cristão é o centro perpétuo de análise do conto, seja para 

reafirmá-lo seja para (re)negá-lo. Tentaremos escapar a estas leituras 

propondo uma nova linha de abordagem tomando o conto como elemento 

central, mas também tecendo possibilidades de compreensão que o 



 

  

aproxime do mundo da vida, mesmo que dentro de perspectivas historicistas 

(do mundo da cultura). 

 

“Matraga não é Matraga, não é nada” 

 

A primeira frase do conto, mostrada no título desta secção, coloca-

nos um impasse: alguém (um ser) que não é. Parece-nos uma antinomia, que 

se reconfigura na próxima afirmação de que “Matraga é Estêves. Augusto 

Estêves...”. Alguém que é um outro. É este outro, o Augusto Estêves, que 

nos é apresentado logo em seguida. A ele seremos apresentados numa 

situação bem característica de pequenas cidades, no fim de uma festa 

religiosa quando restam apenas os bêbados, pois que “a gente direita foi 

saindo embora, quase toda de uma vez” (p. 237). Neste ambiente, 

acompanhamos o leilão profano de duas “mulheres-à-toa” disputadas pelos 

“encachaçados” que se aproveitam do leilão, instrumento de arrecadação da 

paróquia, para arrematar o desejo de sexo e galhofa. Mesmo à revelia do 

leiloeiro, os bêbados anunciavam valores para levar as mulheres, Angélica e 

a Sariema – que gostavam da disputa e nela estavam diante de sua hora e vez (em 

outra situação as duas, uma capenga e a outra de pescoço e pernas finas, não 

fariam tanto “sucesso”). Quem não gostava tanto de tal situação era um 

“capiau de cara romântica” que manifestava amores pela Sariema.  

O leilão insólito serve-nos como uma ferramenta de caracterização 

do Nhô Augusto, personagem apresentado no início da narrativa, a quem 

agora vemos em ação quando “houve um deslocamento de gentes, e Nhô 

Augusto, alterado, peito largo, vestido de luto, pisando pé dos outros e 

com os braços em tenso, angulando os cotovelos, varou a frente da 

massa, se encarou com a Sariema, e pôs-lhe o dedo no queixo” (p. 238, 



 

  

grifos nossos). O homem que se destaca nesta noite neste leilão, como fora 

antecipado pelo narrador nas primeiras linhas do conto “Ou Nhô Augusto – 

o homem – nessa noitinha de novena, num leilão atrás da igreja”. Tanto a 

informação dada no início como a caraterização destacada por nós revela-

nos um homem poderoso que impõe sua presença através do porte físico, 

da aparência resignada (enlutado), de atos desmesurados. Tais atos 

completam a caracterização com a “voz de meio-dia” que berra “para o 

leiloeiro Tião” e arremata a prostituta com um valor dez vezes maior que o 

anunciado por uma voz qualquer da multidão (50 mil-réis). Essa aparição é 

descrita como uma espécie de encenação em busca de aplausos, que se 

seguem. Na confusão subsequente vemos um Nhô Augusto “respeitador” 

ao permitir que o leiloeiro saia e que a ordem sagrada da ferramenta (o 

leilão) seja mantida, numa posição clara de mando e desmando permitida 

unicamente a ele – o filho do coronel. É esta posição que ele impõe mais 

uma vez ao impedir que o “capiau amoroso” saia com sua aquisição recente. 

Munido de sua natureza ríspida e resguardado por seus guarda-costas, agride 

o capiau e ainda recebe apoio do povaréu, em coro. O que segue é uma 

confusão e seu término por não se ter mais mulher nem briga. Ao dirigir-se 

para o “Beco do Sem-Ceroula”, nome significativo, a mulher é examinada 

por Nhô Augusto e dispensada. O “choro mais sentido de sua vida” revela o 

sentimento de perda ou de desperdício da hora e vez da Sariema. Ao descer 

uma ladeira, que, simbolicamente, “a gente tinha de descer quase correndo” 

de tão íngreme, como uma queda, Augusto se depara com Quim recadeiro e 

um recado da mulher, da esposa. Ele manda o mensageiro de volta e não vai 

pra casa, não vai pra Rua de Cima, permanece em baixo “em busca de 

qualquer luz em porta aberta, aonde houvesse assombros de homens, para 

entrar no meio ou desapartar” (p. 240). Neste momento temos uma 



 

  

interrupção no acompanhamento da trajetória de Augusto marcado pela 

descrição do tempo e do espaço: “Era fim de outubro, em ano resseco. Um 

cachorro soletrava, longe, um mesmo nome, sem sentido. E ia, no alto do 

mato, a lentidão da lua” (p. 240). 

As ações narradas até este momento trazem um tom emotivo-

volitivo, valorativo, do narrador muito próximo da perspectiva de Augusto. 

A visão que se nos apresenta é a visão que o herói tem do leilão, do 

leiloeiro, das mulheres, do capiau amoroso (que é capiau, ou um homem 

qualquer, por que Augusto é filho de coronel). As qualidades de cada 

personagem, de cada ambiente são apresentadas sob a ótica de Augusto 

numa proximidade entre narrador e personagem que é modificada quando 

há a interrupção através da descrição do tempo-espaço e é iniciada a 

descrição de Dona Dionóra e de suas ações-pensamentos. O tom valorativo 

do narrador acompanha o da esposa ao descrever a forma dos pensamentos, 

o sorriso da filha e a caracterização de Nhô Augusto que agora é “duro, 

doido e sem detença, como um bicho grande do mato”. Estas 

características complementam as características destacadas anteriormente, 

mas num tom valorativo diferente, negativo. O tom do narrador mistura-se 

ao de Dionóra no detalhamento da caracterização de Augusto, na revelação 

de um outro homem que a esperava e que “Gostava dela, muito...”.  

No dia seguinte, na casa do tio de Dionóra, temos mais elementos 

de caracterização de Augusto, com outro tom valorativo – agora com 

perspectiva “histórica” ao arrolar a “culpa” e a antecedência de Augusto. O 

tom emotivo-volitivo do narrador ao falar do Coronel Afonsão Estêves no 

início da narrativa agora acompanha o tom do “tio nervoso”: o sogro “era 

um leso, não era p’ra chefe de família”. A perspectiva do narrador, mesmo 

onisciente e em terceira pessoa, colocado exotopicamente diante das 



 

  

personagens, é mudada de acordo com a perspectiva da personagem que 

encabeça a ação, que tem sua e hora e vez. 

Na manhã seguinte, depois que o sol “esteve mais dono de tudo” 

chega a hora e a vez de Dionóra. Ao chegar numa encruzilhada, Ovídio 

Moura faz seu ultimato de amor e a mulher “foi tão pronta, que ele mesmo 

se espantou”. Diante da oportunidade sonhada, a mulher não titubeou e, 

como que seguindo o destino prescrito no nome, Dionóra seguiu caminho 

para junto de seu segundo sogro. A narração do retorno de Quim recadeiro 

pra dar a má notícia a seu patrão é interrompida para uma reflexão, irônica e 

em certo tom anedótico, em torno do “dia da casa cair”. Pelo que é 

demonstrado pela argumentação, Augusto estava no “pior lugar que há para 

se receber uma surpresa má”. O tom do narrador agora cede hora e vez a 

Quim recadeiro, tanto na narração do ocorrido com a esposa quanto nos 

recados dos guarda-costas, que agora eram chamados de “capangas” e no 

conselho dado ao patrão pra não fazer temeridade. Daí até entendermos que 

para Augusto “não era hora para ponderados pensamentos” seguimos o tom 

de aconselhamento do recadeiro nas próprias reflexões do narrador.  

Chegando à fazenda, Augusto não sabia que era esperado, que agora 

era a hora e a vez do inimigo já do seu pai, o Major Consilva. Com a 

oportunidade nas mãos, o major não deu tempo nem de Augusto 

“descavalgar”. Deu-se a surra. No meio dos capangas estava “o capiauzinho 

mongo que amava a mulher-à-toa Sariema” e que também agarrava sua hora 

e vez e com o maior gosto engrossava o bando que surrava Augusto. Nesse 

momento, acaba-se “Nhô Augusto Estêves, das Pindaíbas”.  

Quando seria dado o desfecho, há uma reviravolta. A marca que seria 

o encerramento total de Augusto, sua morte, sua humilhação definitiva serve 

como um mecanismo narrativo de virada do sucesso ao contrário. O 



 

  

homem, já dado como morto, cria vida, “com um berro e um salto, 

medonhos”. Em seguida, mais uma descrição espaço-temporal, “E deram as 

costas, regressando, sob um sol mais próximo e maior”, demarca uma 

interrupção na cena e o início de outra. O tom emotivo-volitivo do narrador 

acompanha a perspectiva do “preto que morava na boca do brejo” e da 

preta, sua mulher.  

A descrição do processo de cura do corpo e da alma alterna-se em 

três tons emotivo-volitivos. O narrador ora acompanha o cuidado e a 

consternação dos pretos samaritanos, ora o tom conciliatório e retórico do 

padre, ora o tom sofrido e triste, arrependido, de Augusto. O ambiente, as 

reações, o espaço-tempo são todos delineados através desses três tons 

valorativos. Esses tons revezam-se até o início da viagem que “teria de ser 

uma verdadeira escapada” quando Augusto ajoelhou-se e jurou ir para o céu 

“por bem ou por mal!”.  

A descrição da paisagem “norte a fora” é construída como uma 

progressão hierárquica dos ambientes pelos quais a “turminha” passava. 

Cada tipo de ambiente descrito é separado horizontalmente por vírgulas e 

conectivos, e verticalmente por ponto final. Assim eles passaram por 

quilombos, arraiais, moendas e fazendas, dormiam nas brenhas, 

atravessaram o rio das Rãs e o rio do Sapo, serras, baixadas, outeiros, terras 

mansas até chegarem ao povoado do Tombador.  

Nesse povoado, o narrador encarna o tom emotivo-volitivo do 

povo do lugar no qual “apareceu, um dia, um homem esquisito, que 

ninguém não podia entender”; “mas todos gostaram logo dele, porque era 

meio doido e meio santo; e compreender deixaram pra depois”. Esse homem 

“trabalhava que nem um afadigado por dinheiro, mas, no feito, não tinha 

nenhuma ganância e nem se importava com acrescentes: o que vivia era 



 

  

querendo ajudar os outros”. E assim, segue a caracterização desse homem e, 

seus companheiros, o casal de pretos; sua rotina, gostos e desgostos, seu 

comportamento. Seis anos ou seis anos e meio a estória vai assim: sem 

nomes, sem passado, sem referência externa alguma, pois “esta aqui é uma 

estória inventada, e não é um caso acontecido, não senhor”. Só depois disso 

é que o narrador volta a proferir o nome de Nhô Augusto e continua a nova 

caracterização dele até a chegada de Tião da Thereza.  

O tom emotivo-volitivo do narrador, que até então era do povoado, 

volta para Nhô Augusto. As informações sobre o passado são dadas, mas 

“ninguém não tinha pedido”. Era a hora e a vez de Tião da Thereza (o 

leiloeiro?). As notícias sobre a mulher, a filha que caíra na vida (Mimita ou 

me imita puxara à perdição do pai), as fazendas arrematas pelo Major 

Consilva, a morte de Quim – ainda fiel a Nhô Augusto – fizeram com que o 

homem penitente explodisse como aquele homem do passado e implorasse 

para que Tião parasse de falar e entendesse que “não tem mais nenhum Nhô 

Augusto Estêves”. Explosão que passou graças a uma égua atolada, que 

precisava ser resgatada.  

O aparecimento de Tião da Thereza funciona como outra 

reviravolta, agora acompanhada por um reconhecimento. O homem resolvido a 

ir para o céu passou do ignorar ao conhecer o presente de seu passado 

esquecido. Uma natureza que havia sido controlada, “o poldro bravo” que 

estava controlado até aí começou a dar pequenos coices representados pela 

tristeza e vontades que insistiam em aparecer. O próprio tom emotivo-

volitivo do narrador começa a acompanhar essa reviravolta quando o “povo 

do Tombador” passa a ser descrito como “capiaus descalços, vestidos de 

riscado e seriguilha tinta, sem padre nenhum com quem falar”. Mãe Quitéria 

é agora o único resquício de uma resistência, uma válvula de segurança para 



 

  

refrear os ímpetos de Augusto que voltavam devagarinho. Nova passagem 

de tempo marca o término de uma sequência e o início de outra: 

 
E começaram os cantos. Primeiro, os sapos: - “Sapo 
na seca coaxando, chuva beirando”, mãe Quitéria!... – 
Apareceu uma jia na horta, e pererecas dentro da casa, 
pelas paredes... E os escorpiões e as minhocas 
pulavam no terreiro, perseguidas pela correição das 
lava-pés, em préstitos atarefados e compridos... No 
céu sul, houve nuvens maiores, mais escuras. Aí, o 
peixe-frito pegou a cantar de noite. A casca de lua, de 
bico pra baixo, “despejando”... Um vento frio, no fim 
do calor do dia... Na orilha do atoleiro, a saracura 
fêmea gritou, pedindo três potes, três potes, três potes 
para apanhar água... Choveu. (p. 253) 
 

A descrição desta passagem de tempo só se assemelha, no conto, à 

descrição da viagem para o Tombador – na riqueza de detalhes e progressão 

hierárquica (sapo, jia, perereca; escorpião, minhoca; nuvens; pássaros; vento; 

chuva). Descrição também rica em detalhes e com progressão hierárquica, 

dada a sua importância na economia da narrativa, é a da chegada do bando 

até a descrição de seu chefe, Joãozinho Bem-Bem. Ele próprio descrito com 

vários adjetivos o que demonstra a centralidade dele na narrativa, assim 

como o espaço ou o tempo: 

 
O bando desfilou em formação espaçada, o chefe no 
meio. E o chefe – o mais forte e o mais alto de todos, 
com um lenço azul enrolado no chapéu de couro, com 
dentes brancos limados em acume, de olhar 
dominador e tosse rosnada, mas sorriso bonito e 
mansinho de moça – era o homem mais afamado dos 
dois sertões do rio: célebre do Jequitinhonha à Serra 
das Araras, da beira do Jequitaí à barra do Verde 
Grande, do Rio Gavião até nos Montes Claros, de 
Carinhanha até Paracatu; maior que Antônio Dó ou 
Indalécio; o arranca-toco, o treme-terra, o come-brasa, 
o pega-à-unha, o fecha-treta, o tira-prosa, o parte-



 

  

ferro, o rompe-racha, o rompe-e-arrasa: Seu Joãozinho 
Bem-Bem. (p. 254). 
 

Essa caracterização do jagunço maior casa com o terror do povo do 

Tombador. O tom emotivo-volitivo de surpresa e medo nos leva à 

compreensão de que, agora, diante do próprio comportamento de Augusto, 

estamos prestes à sua hora e vez. Pra agarrar sua oportunidade, seu 

momento, Augusto se aproxima dos jagunços, arrancha-os, ganha sua 

confiança, encanta-se com suas estórias, seus modos, suas armas, sua lei. 

Mesmo com tanto encantamento, narrado sempre num valor positivo, 

Augusto declina das duas ofertas de Joãozinho Bem-bem: a de se juntar ao 

bando e a de receber algum favor. Até o sonho com um Deus valentão 

servia de argumento para o céu tão buscado pelo Augusto penitente. 

Entretanto, a hora e a vez de Augusto ainda não havia, realmente, chegado, 

mas estava amarrada numa espécie de sono (“E, assim, dormiram as 

coisas”). São precisamente outras descrições detalhadas e com progressão 

hierárquica do tempo: “uma invernada brava”, “as chuvas cessaram”, o 

comportamento dos pássaros, principalmente das maitacas, na “manhã mais 

bonita que ele já pudera ver” que nos deparamos com uma nova reviravolta 

que se realiza num crescendo desde a “saudade de mulheres” até a decisão e 

a partida, quando ele “estava madurinho de não ficar mais”.  

A viagem de Augusto no lombo do jumento é narrada de forma 

diferente de todas as outras ações dessa personagem no conto. Pela primeira 

vez, as ações são amalgamadas à descrição do ambiente e participam, fazem 

parte dele. Augusto canta com as estradas, “achava muitas coisas bonitas”, 

“Parou, para espiar um buraco de tatu, escavado no barranco”, “ficou a 

contemplar, do alto, o caminho, belo como um rio, reboante ao tropel de 

uma boiada de duas mil cabeças”, “fez, um dia, o jerico avançar atrás de um 



 

  

urubu reumático” e “Pela primeira vez na sua vida, se extasiou com as 

pinturas do poente, com os três coqueiros subindo da linha da montanha 

para se recortarem num fundo alaranjado, onde, descida do sol, muitas 

nuvens pegam fogo”.   

O encontro com o cego, a melopeia declamada “lenta e mole”, o 

bode amarelo e preto trazem elementos representativos dos enredos trágicos 

(o cego Tirésias, os pássaros – as maitacas – como augúrios, a melopeia – 

elemento da tragédia grega, o bode – raiz etimológica do trágico etc). Estes 

elementos somados às diversas peripécias e reconhecimentos (elementos 

composicionais do enredo trágico) garantem uma arquitetônica trágica, na 

vida de um homem que passa da infelicidade para a felicidade. A própria 

viagem guiada pelo jumento, como representante do destino que guia a 

vontade do herói, pode ser vista como elemento arquitetônico do trágico.  

A viagem chega ao fim quando Augusto reencontra-se com 

Joãozinho Bem-Bem. Sua hora e sua vez, que estavam adormecidas, 

começaram a acordar na repetição das ofertas feitas pelo jagunço chefe e nas 

novas negativas de Augusto. Elas avivaram-se diante da praga jogada pelo 

velho, que tinha ido pedir perdão pelo filho: “Pois, então, satanás, eu chamo 

a força de Deus p’ra ajudar a minha fraqueza no ferro da tua força maldita” 

(p. 268).  

Neste momento Augusto carrega para si a obrigação de impedir 

uma injustiça ou finalmente encontra o ápice de sua hora e vez: “Epa! 

Nomopadrofilhospritossantamêin! Avança, cambada de filhos-da-mãe, que 

chegou minha vez!...”. Num êxtase absoluto desarranja o bando e trava a 

batalha de morte com o treme-terra. Os dois rasgam-se de faca. Segue a 

troca de respeito mútuo entre os moribundos, o agradecimento do povo ao 

redor, o reconhecimento de Augusto feito por um parente, o João Lomba. 



 

  

No tom emotivo-volitivo do povo agradecido pelo feito do desconhecido, o 

narrador mata pela última vez Nhô Augusto Estêves, das Pindaíbas, e 

eterniza Augusto Matraga, o valente bondoso que matou Joãozinho Bem-

bem. Ações impossíveis a Nhô Augusto Estêves como o conhecemos no 

início da narrativa. Há várias inversões neste desfecho: Matraga não era 

nada, Joãozinho Bem-Bem era célebre; Agora Augusto é Matraga, o homem 

que matou Joãozinho Bem-Bem e o chefe “já bateu com o rabo na cerca! 

Não tem mais”; Estêves sequer olhava para a filha e era duro, doido com a 

esposa. Matraga abençoa a filha e pede que a esposa saiba que está tudo em 

ordem. No início do conto “Matraga não é Matraga, não é nada”, no fim 

podemos dizer que Augusto não é Estêves, pois que agora é a hora e a vez 

de Augusto Matraga. 

 

“Qualquer paixão me adiverte...” 

 

Na secção anterior, propusemos uma leitura do conto A hora e a vez 

de Augusto Matraga com o mínimo de elementos externos à obra. 

Procuramos construir uma trajetória visando à compreensão do conteúdo e 

da estrutura narrativa centrando-nos nas categorias do narrador e do herói, 

pontuando outras categorias, como espaço e tempo, quando estas pareciam 

saltar a nossos olhos na sucessão dos acontecimentos. Agora iremos agregar 

valores interpretativos a partir dos elementos destacados na primeira leitura 

e de outros que não foram mencionados, como as cantigas e provérbios ou 

anedotas que se espalham pelo conto. 

Como epígrafe do conto temos a “cantiga antiga”: “Eu sou pobre, 

pobre, pobre/ vou-me embora, vou-me embora [...] Eu sou rica, rica, rica, / 

Vou-me embora, daqui!” e o provérbio capiau: “Sapo não pula por boniteza, 



 

  

/ Mas porém por precisão”. As duas epígrafes parecem resumir dois 

quadros do conto: a cantiga faz referência ao destino de Dionóra e Mimita. 

Sabemos que Augusto Estêves está pobre e não há mais amor algum entre a 

esposa e ele, há alguns anos. Nenhum laço a prende ao marido, 

principalmente qualquer conforto advindo de riqueza. Se pensarmos no 

segundo dístico da canção como uma epígrafe ligada ao destino de Mimita 

podemos compreender que ela, mocinha, pega um rabo de cometa e cai na 

vida, mesmo estando remediada vivendo com a mãe e Ovídio. A riqueza 

material não impede que ela imite o pai devasso. Já o provérbio capiau liga-se 

a passagens essenciais do conto: o salto vital de Augusto quando é ferrado; a 

travessia para o povoado do Tombador, passando pelo rio das Rãs e rio do 

Sapo; a mudança de tempo, quando jias, sapos e pererecas anunciam a 

chuva (“Sapo na seca coaxando, chuva beirando!”, p. 253), e, logo em 

seguida, é narrado o primeiro encontro com Joãozinho Bem-Bem.  

Outra cantiga de expressiva relação com a estrutura narrativa é a 

cantada por uma voz no meio do povo durante o leilão: “Mariquinha é como 

a chuva:/ boa é, p’ra quem quer bem! / Ela vem sempre de graça,/ Só não 

sei quando ela vem...” (p. 239). Lembramos que é logo depois da chuva, 

muito tempo depois dessa noite, que Augusto irá ao encontro de seu destino 

e transformação final. A cantiga entoada pelo povo no fim do leilão, já 

quando se dispersavam: “Ei, compadre, chegadinho, chegou... / Ei, 

compadre, chega mais um bocadinho!...” não parece ter uma relação com a 

economia do conto, mas especificamente com aquele momento de 

aproximação entre Nhô Augusto e Sariema.  

Outro provérbio, pronunciado pelo “tio nervoso” de Dionóra, 

interessa-nos pela ligação com a noção de arquitetônica trágica, à fortuna do 

herói: “Sorte nunca é de um só, é de dois, é de todos... Sorte nasce cada 



 

  

manhã, e já está velha ao meio-dia” (p. 242). E a relação entre a fortuna 

deste herói e daqueles que o cercam.  

A reflexão sobre a casa cair: “Quando chega o dia da casa cair – 

que, com ou sem terremotos, é um dia de chegada infalível, – o dono pode 

estar: de dentro, ou de fora. É melhor de fora. E é a só coisa que um qualquer-

um está no poder de fazer. Mesmo estando de dentro, mais vale todo vestido e 

perto da porta da rua” (p. 243). A inexorabilidade do tempo e do destino na 

metáfora da casa que cai é ironizada num tom emotivo-volitivo bem 

característico da anedota. Um ditado (associado, como a anedota da casa, a 

Quim recadeiro): “cada um tem seus seis meses...” e, num sentido próximo: 

“para que não sai, em tempo, de cima da linha, até apito de trem é mau 

agouro”. As duas relacionam-se com a fortuna do herói.  

Em seguida destacamos a cantiga entoada pelo “capiauzinho da 

testa peluda”: “Sou como a ema, / Que tem penas e não voa...”. Uma 

relação entre a mulher Sariema, outra ave, em sentido estrito, e a piedade 

que ele tem, mas que não o impede de bater em Augusto. Temos ainda a 

cantiga da negra Quitéria: “As árvores do Mato Branco / deitam no chão 

pra dormir”, o que pode estar relacionado a Augusto em recuperação.  

Outro momento proverbial interessante no texto se dá nas falas do 

padre: “Deus mede a espora pela rédea, e não tira do estribo do pé de 

arrependido nenhum...”; “a tristeza é aboio de chamar o demônio”; 

“Modere esse mal gênio: faça de conta que ele é um poldro bravo”; “esta 

vida é um dia de capina com o sol quente”; “Cada um tem sua hora e sua vez: 

você há de ter a sua”; “Deus mandou estes sofrimentos só pra um pecador 

poder ter a ideia do que o fogo do inferno é!...” (p. 252). Todas elas 

relacionadas ao universo de Augusto e das demais personagens numa 



 

  

adequação do discurso, do tom emotivo-volitivo do padre ao seu 

“rebanho”.  

“A cantiga brava, de tempo de revolução” cantada por Tim Tatu-tá-

te-vendo: “O terreiro lá de casa, / não se varre com vassoura: / varre com 

ponta de sabre, / bala de metralhadora...” (p. 259) traz uma espécie de 

localização histórica para o conto, relacionada tanto à guerra do Paraguai, 

como à revolução de 1930, a coluna Prestes etc.  

 
E só então foi que ele soube de que jeito estava 
pegado à sua penitência, e entendeu que essa história 
de se navegar com religião, e de querer tirar sua alma 
da boca do demônio, era a mesma coisa que entrar 
num brejão, que, para a frente, para trás e para os 
lados, é sempre dificultoso e atola sempre mais (p. 
260). 
 

Essa reflexão do narrador (autor-criador) vem logo depois de 

Augusto declinar do convite feito por Joãozinho Bem-Bem. O tom 

emotivo-volitivo, a seleção de palavras está diretamente relacionada ao 

pensamento de Augusto, pra quem a penitência já estava custando alto 

demais. A vida de provação, de santidade não cabia mais no pensamento da 

personagem. Em seguida temos a cena do voo das aves, principalmente das 

maitacas, da passagem de uma rapariga “do outro lado da cerca” e Augusto 

canta três cantigas do “capiau exilado” (ele mesmo), entrecortadas, pela 

pergunta “Longe, onde?” referindo-se à possível localização tanto dos 

pássaros livres como dos jagunços: “Eu quero ver a moreninha tabaroa, / 

arregaçada, enchendo o pote na lagoa...”; “Como corisca, como ronca a 

trovoada, / no meu sertão, na minha terra abençoada...”; “Quero ir namorar 

com as pequenas, / com as morenas do Norte de Minas...”. A “homência” 

de Augusto estava voltando com força total ao seu corpo e este retorno 



 

  

figura-se nos dois motivos centrais das cantigas: mulher e terra, dois de três 

elementos que movem o homem. Logo depois Augusto segue viagem e 

canta: “A roupa lá de casa / não se lava com sabão: / lava com ponta de 

sabre / e com bala de canhão...”, nesta cantiga, um terceiro elemento: a 

guerra/ a luta.  

A penúltima cantiga mostrada no conto é a “mole melopeia” do 

cego: “Eu já vi um gato ler, / e um grilo sentar escola, / nas asas de uma 

ema / jogar-se o jogo da bola, / dar louvores ao macaco. / Só me falta ver 

agora / acender vela sem pavio, / correr p’ra cima a água do rio, / o sol a 

tremer com frio / e a lûa tomar tabaco!”. Há dois paradigmas nesta rima: 

um dos animais e um dos elementos da natureza. Na mesma canção parece-

nos que o cego mostra a nova persona de Augusto, que agora age junto com a 

natureza. Esta nova persona apresenta-se com a frase “Qualquer paixão me 

adiverte...” (p. 264). Um quiasmo de sentidos mostra esse novo homem: 

paixão – pathos (sofrimento e desejo) que adiverte (advertir, avisar e divertir). 

 
E quando o jegue empacava – porque, como todo 
jumento, ele era terrível de queixo-duro, e tanto tinha 
de orelhas quanto de preconceitos, – Nhô Augusto 
ficava em cima, mui concorde, rezando o terço, 
até que o jerico se decidisse a caminhar outra vez. 
E também, nas encruzilhadas, deixava que o 
bendito asno escolhesse o caminho, bulindo com 
as conchas dos ouvidos e ornejando. E bastava batesse 
no campo o pio de uma perdiz magoada, ou viesse do 
mato a lália lamúria dos tucanos, para o jumento 
mudar de rota, pendendo à esquerda ou se 
empescoçando para a direita; e, por via de um gavião 
casaco-de-couro cruzar-lhe à frente, já ele estacava, em 
concentrado prazo de irresolução (p. 264, grifo nosso). 
 

A narração desta passagem é feita num tom emotivo-volitivo 

próximo da nova persona de Augusto, mas também alinhada ao guia desta 



 

  

ação que é o destino, a própria natureza carregada de um peso axiológico 

que estrutura a ação e que se relaciona diretamente, como no trecho grifado, 

com a arquitetônica trágica, o topos da encruzilhada tão evidente nos enredos 

trágicos da Grécia clássica – principalmente no de Édipo. Este mesmo tom 

valorativo da natureza pode ser encontrado numa relação com a 

personagem Joãozinho Bem-Bem quando revê Augusto e diz, em tom 

proverbial: “Boi andando no pasto, p’ra lá e p’ra cá, capim que acabou ou 

está para acabar...” (p. 265). Em toda a narrativa acompanhamos as 

variações do tom valorativo do narrador em relação às personagens e à 

natureza. Um último destaque que faremos neste momento de nossa 

exposição é o da cantiga final do conto: “Não me mata, não me mata, / seu 

Joãozinho Bem-Bem! / Você não presta mais pra nada, / seu Joãozinho 

Bem-Bem!...” (p. 270). Tanto pode ser relacionada ao povo que canta, feliz 

pela morte do jagunço, como ao próprio Augusto – o Estêves foi morto, 

mas o Matraga “não me mata, não me mata” é eterniza-se neste momento. 

E ele, o jagunço “não presta mais pra nada”.  

Outras provocações que se nos apresentam diante do conto, muito 

debatidas pela crítica, são as referentes a possíveis simbolismos místicos 

contidos no conto. Destaquemos alguns: o mais aventado pela crítica é o da 

relação entre o mito de Augusto Matraga e a vida (ou mito) de Cristo ou de 

um cristão santificado; logo depois, e sempre relacionado ao primeiro, 

temos as análises do ferro de marcar do Major Consilva – o triângulo dentro 

do círculo; mais simbolismos estão relacionados à onomástica do conto: 

Matraga, Dionóra, Mimita, Ovídio, Augusto, Joãozinho Bem-Bem, Sariema. 

A crítica deteve-se principalmente nos nomes de Joãozinho, Augusto 

Matraga e Ovídio. Diante destes destaques faremos algumas observações 

para dar fecho a este segundo tom do nosso trabalho. 



 

  

Em primeiro lugar, antes de enxergarmos a centralidade da 

mitologia cristã como configuradora do enredo do conto, entendemos que 

outros dois mitos estão diretamente associados ao de Augusto Matraga: o 

mito de Dionísio, já citado pela fortuna crítica, e de maneira mais central e 

que envolve os outros mitos, o da Fênix. Esse mito dos mais antigos é 

descrito por vários poetas e historiadores, foi aproveitado na mitologia grega 

(no mito de Dionísio) e pela mitologia Cristã. A Fênix é o animal sagrado 

que ressurge, renasce, ressuscita. Versões do mito falam de um 

ressurgimento através das cinzas, da fumaça etc. Um dos poetas que tratam 

do mito da Fênix é Ovídio, no livro Os amores. O mito da Fênix se 

aproxima mais desse simbolismo em torno do mito de Matraga também pela 

importância dos pássaros no conto (desde a Sariema até as Maitacas) e no 

texto de Ovídio há uma variada referência a muitas espécies de aves, assim 

como no conto.  

Com relação à marca do Major Consilva, o triângulo dentro de uma 

circunferência, é possível, para manter a coerência de nossa leitura, que 

esteja associada tanto à santíssima trindade, como quer fortuna crítica, 

quanto à fênix, sendo a pirâmide ou triângulo dentro do círculo uma das 

representações da fênix, da transformação na simbologia maçônica. Com 

relação ainda ao símbolo maçônico da pirâmide ou triângulo dentro do 

círculo é significativo que ele traga a inscrição “Novus ordo seclorum” ou nova 

ordem dos tempos, numa possível relação ao novo dono das Pindaíbas ou 

ao novo Augusto.  

Quanto à onomástica, já mencionamos possíveis significados do 

nome Dionóra (que é nora duas vezes). Mimita (me imita), Augusto tem 

relação direta com o imperador romano se pensarmos que Ovídio tem 

relação direta com o poeta latino. Uma vez que o imperador Augusto exilou 



 

  

o poeta Ovídio, o autor-criador dispôs no conto, talvez jocosamente, a 

relação de forma trocada – o exilado agora foi Augusto. A escolha do nome 

Ovídio é significativa pelo comportamento da personagem, que ama 

Dionóra de verdade, por que sabe amar (como falamos anteriormente, os 

Amores de Ovídio estão diretamente relacionados com o enredo do conto). 

Matraga pode ter tanto relação com maitaca, ou matraca, ou conter a palavra 

“má” em oposição ao Bem-Bem, a raiz tragos bode, matrem (mãe em latim) 

ou, não ser nada, apenas um nome inventado assim como a estória, segundo 

nos informa o próprio narrador. 

 

“Fala com a Dionóra que está tudo em ordem!” 

 

A hora e a vez de Augusto Matraga é um texto que desenvolve e deixa 

que se desenvolvam a partir dele várias possibilidades. É impossível resolver 

ou construir uma leitura definitiva dele. Mesmo que tentássemos usar, na 

produção de nossa leitura, o jogo semântico e sintático, simbólico e místico 

de João Guimarães Rosa (como vários críticos gostam de tentar) não seria 

possível determinar um paradigma para o Mito de Augusto Matraga que 

ultrapassasse o paradigma da tentativa, que seria a noção de que cada leitura, 

cada experiência agrega um valor distinto à obra de arte. Sem esse 

paradigma a literatura se esgota e se extingue. 

A noção de Kairós, de momento oportuno, como leitmotiv do conto 

leva-nos à necessidade de compreensão do próprio mito grego: quando não 

estamos atentos à passagem do kairós, ele já está muito distante de nós, com 

seus pés alados. Esta compreensão aliada ao mito da Fênix, de 

ressurgimento, de eternidade, de nova chance para não perder o kairós. É 

isso que acontece a Augusto. Ele precisa de uma nova chance para perceber 



 

  

o por do sol, as maitacas, as mulheres, a vida. Esta lição, digamos assim, é 

essencial para entendermos a própria construção da vida, do ponto de vista 

humano. A irrepetibilidade do ato, o nosso não-álibi na existência faz com 

que tenhamos poucos momentos oportunos para transformarmo-nos, para 

ressurgirmos das cinzas de uma rotina muitas vezes inerte e estanque. 

Em nossa leitura procuramos fugir ao exotismo que qualifica o 

universo rosiano por entendermos que o ambiente de Augusto Matraga, por 

exemplo, é um ambiente familiar, próprio a nós mesmos – brasileiros. Da 

mesma forma que é universal por ser humano, tratar do humano. Não há 

um regionalismo universal, neste caso. Há uma criação humana, tão 

regionalista quanto a Ilíada ou Os irmãos Karamázov que se destaca pela 

genialidade criadora de Guimarães no trato com as palavras, as ações, as 

personagens, as cantigas, as descrições de ambiente, de tempo etc. Neste 

sentido, única discussão que não insistimos em travar é a de saber se A hora 

e a vez de Augusto Matraga é uma novela ou um conto. 
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O ÊXODO MELANCÓLICO: PERDA E FALÊNCIA DO DESEJO 
 

Hermano de França Rodrigues 
Universidade Federal da Paraíba 

 

1. Preliminares: a expensas de Saturno 

 

Extirpar o pai e devorar os filhos revelaram-se condutas indeléveis 

para o deus Chronos (equivalente a Saturno, na mítica romana), cuja imagem, 

por tais atos, estaria, para além das eras, associada à tirania e à morte. Nem o 

poder de controlar as estações foi capaz de alterar-lhe o destino, ou, para 

sermos complacentes com a alegoria, o tempo dos homens1 obedece aos 

sortilégios da morte, o que carreia, inevitavelmente, insatisfação e medo. 

Com o parricídio, o titânida vê-se adido à loucura que conclama o 

extermínio do Outro, situando-o numa alucinação persecutória de 

desapropriação de si, lastro para o ato ulterior de canibalismo. Não há, pois, 

lugar para o exercício integrador do luto, embora as perdas lhe sejam 

solidárias. Saturno revive, a seu modo, as tensões psicóticas da melancolia. 

Não por acaso, no período mediévico, os sábios árabes consideravam-no, 

em sua figuratividade com o planeta, o agente propulsor dos estados 

melancólicos. A astronomia endossava, de certa maneira, a teoria hipocrática 

dos humores. À guisa de procedimentos médicos, usava-se o mapa 

                                                             
1 A civilização helênica compreendia a complexa noção de "tempo" a partir de duas 
instâncias: chronos e kairos. Aquela abarcava o tempo cronológico, sequencial e linear, 
capaz de organizar as ações humanas. A última comportava o tempo existencial, 
regido pelas vicissitudes do eu. Na teologia cristã, Kairos representa o ‘momento 
oportuno’, o ‘tempo de Deus’, o qual é marcado pela impossibilidade de 
mensuração: "... para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos, como um dia" 
(Novo Testamento, 2Pe 3.8). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tempo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chronos


 

  

astrológico para diagnosticar o mal saturnino, moléstia advinda da secreção 

excessiva de bile negra2. Indivíduos que tinham seus corpos governados por 

esse fluido logravam um temperamento soturno, apático, que, em muitos 

casos, cedia espaço para estados maníacos, numa convivência oscilatória 

entre a tristeza e o entusiasmo. 

A mania emprestava aos enfermos, em interstícios irregulares, um 

caráter sedicioso, contestador e resoluto, suscetível de lhes exalçar o talento, 

instigá-los à criatividade e, sobretudo, eficiente em libertá-los – mesmo que 

por lapsos temporais – de uma consciência funesta da vida. Reinterpretando 

esses eventos, a Renascença, com seu projeto de individuação, restabeleceu, 

com vigor filosófico, a conexão entre melancolia e genialidade. A relação 

perduraria, com altos e baixos, até o século XIX, quando a psiquiatria e a 

psicanálise redefiniriam, em absoluto, a identidade do melancólico. Dadas as 

pretensões de nosso estudo, não julgamos oportuna uma discussão acerca 

das investigações psiquiátricas que marcaram o momento, as quais, cumpre 

dizer, concederam à melancolia a designação psicose maníaco-depressiva. Tal 

acepção, conscrita à esfera das doenças mentais, era utilizada para classificar, 

segundo Freud, variadas formas clínicas, cujo agrupamento numa só unidade não 

parece estabelecido e das quais algumas lembram antes afecções somáticas do que 

psicogênicas (2010, p.128). Coube ao mestre vienense banir, a partir de uma 

leitura integralmente psicológica, a patologia das brumas da imprecisão. O 

interesse em compreendê-la já aparece nas Correspondências a Wilhelm Fliess, 

em 1895, e nos diálogos com Karl Abraham, de quem recebeu significativas 

                                                             
2 Etimologicamente, a palavra melancolia deriva do grego melas (negra) + chole (bile). 
A medicina filosófica – jacente até o século XVII – prescrevia que a vida era 
regulada pelo equilíbrio entre os quatro humores: o sangue, a linfa, a bile negra e a 
bile amarela. 



 

  

contribuições, com destaque para a descoberta de que o comportamento 

melancólico mantinha relações diretas com a fase sádico-oral do 

desenvolvimento infantil. A personalidade canibalesca de Saturno dava, 

assim, sinais de retorno. 

Na esteira de revisões e releituras, lídimas do estilo freudiano, chega 

ao século XX, numa Viena atordoada pela Guerra, a obra Luto e Melancolia3. 

Com esse texto, a psicanálise conferiria ao mundo uma teorização seminal, 

sólida em suas reflexões (ainda hoje referência para a clínica e para a 

cultura), sobre os enigmas de uma das expressões mais radicais e autênticas 

da dor de existir, do padecimento proveniente de nosso desamparo 

primordial, de nossa insuficiência constitutiva. Em suas sinuosidades, 

habitam perdas alheias à consciência, angústias de aniquilamento, impulsos 

flageladores do próprio desejo. O eu melancólico transborda-se, arruína-se, 

deflete a agressividade para si mesmo, para quem odeia, para quem, em 

delírio, confunde-se com o algoz. Mune-se das mais arcaicas defesas e, num 

ritual inconsciente de antropofagia, em defesa de si mesmo, sorve o objeto 

amado, perdido, para sempre, em um tempo e espaço que lhe escapam à 

razão. Torna-se, então, refém de um jogo de sombras – sem perspectiva de 

vitória –, onde sabe quem perdeu, mas não o que perdeu nesse alguém (FREUD, 

2010, p.130). Ao contrário do sujeito enlutado, cujas memórias ao amante 

ausente vão, aos poucos, perdendo seu investimento libidinal, o que consente 

ao ego retomar sua busca por novas ligações afetivas, o melancólico soçobra 

o tempo, desliga-se dele e de tudo aquilo que poderia separá-lo do ser que, 

por um tempo, preservou-lhe a vida. Sem cair em paradoxismos, subsiste na 

                                                             
3 Sigmund Freud iniciou a escritura do manuscrito em 1914 (ano em que teve início 
a Primeira Grande Guerra). Concluiu em 1915, entretanto, sua publicação, só 
ocorreu dois anos mais tarde, em 1917. 



 

  

ameaça de sua própria existência, premido entre a instância mnemônica do 

passado e a miragem letífera de um futuro, num espaço alucinatório de um 

instante fustigador, incerto e inconsistente. Quiçá resida, no caráter 

dobradiço do presente, o apreço do melancólico pelo outrora, seu apelo à 

transitoriedade, seus arroubos destrutivos frente aos fios da esperança, tão 

frágeis desde a origem. 

Como projeção, o porvir acede ao lugar da dúvida, do incógnito e, 

por que não dizer, da morte. Constitui uma construção espectral necessária 

porquanto instaura possibilidades de realização do desejo. Sob a orientação 

desse fantasma, percorremos os mais oblíquos caminhos, a fim de impender 

à promessa do gozo absoluto (anseio continuamente fadado ao malogro). O 

artifício – longe de representar um fracasso – assegura-nos suportar as 

falhas da vida, tão latentes e recrudescidas à percepção melancólica, da qual 

decorre um registro niilista do futuro. Este adquire, na arquitetura do 

desabamento psíquico, traços persecutórios. Daí, as distintas tentativas de 

ignorá-lo, o gesto de vilipendiá-lo a favor da adesão ao Outro, deslocado, 

entrementes, para dentro de si, a salvo dos efeitos mortíferos do tempo 

póstero. Tal contextura aparece, com constância, nas letras literárias, arte 

hábil em tecer, em profusões de linguagens, os movimentos inconscientes 

do espírito humano. A submissão à palavra é a mais singela disposição ao 

engano, a mais suave expressão da falta. O engenho literário ludibria o 

próprio artífice que, perdendo-se nos labirintos das cadeias significantes, 

regula e mantém, em desequilíbrio, o compasso do desejo. Orquestrados 

pela melancolia, os signos artísticos passam a contornar a desordem 

pulsional, num empreendimento defensivo do Eu para evitar, numa fuga 

onipotente à escrita, o colapso completo de si mesmo. O labor estético lança 

sobre as fraturas do self uma quase imperceptível camada de verniz, sensível 



 

  

em encobrir os sulcos ocasionados pelo agir desobjetalizante de Thanatos, 

destinado a purificar e a destruir [...] tudo aquilo que se tornou insuportável (CINTRA, 

2010, p.51). 

Se a letra falha (e ela sempre naufraga e, por consequência, alçamos 

ao campo da insatisfação estruturante), as pulsões respondem, introduzindo, 

na elasticidade do significante, objetos relacionados às experiências primevas 

de satisfação. Fantasias4 orais, escópicas, anais ou fálicas ressurgem, de 

maneira a atribuir sentido à indispensável frustração do homem, 

sentenciado, desde o nascimento, a vagar errante à procura de um objeto e 

de um status há muito perdidos. O uso da palavra, ao render-se às flutuações 

do símbolo, subtrai o gozo e dá contorno aos apelos e demandas ao Outro. 

Sua incompletude funda a condição desejante do sujeito, a qual reivindica a 

presença de um eleito, alvo de amor e gratidão ao suprir as exigências do 

Ego, assim como depositário de ódio e agressividade, quando 

desencadeador de privações. Essa ambivalência integra o curso “natural” da 

vida e concorre para os acidentes imperiosos da alma que marcam a 

singularidade do sujeito na cultura. Na qualidade de acontecimento 

subjetivo, o trajeto está longe de configurar um mandamento decretado a 

todos e, portanto, extravios são habilidosamente desenhados. A melancolia 

é, pois, um roteiro transviado, seguido por aquele que, na aurora dos 

tempos, teve seu pedido de autonomia e reconhecimento negado, ignorado, 

esquecido. O Outro negligenciou-lhe o olhar agregador, a voz pacificadora 

ou, ainda, o ato protetoral necessário à unificação imaginária de seu corpo, à 

                                                             
4 Definimos fantasia, a partir dos estudos kleinianos, como expressão psíquica dos 
instintos de vida e de morte, presente desde a mais tenra infância nas relações de 
objeto. Para Nasio (2007, p.11), “o desejo é parcialmente saciado sob a forma de 
uma fantasia que, no cerne do inconsciente, reproduz a realidade”. 



 

  

fusão dos fragmentos que o compunham. Em uma densa teoriazação sobre 

a perda do objeto, Marie-Claude Lambote, na perspectiva do ensino lacaniano, 

demarca a origem da melancolia no cerne do estádio do espelho, lugar das 

primeiras identificações estruturantes. Nele, nas elucubrações da autora, o 

sujeito melancólico encena as primeiras marcas existenciais que, longe de [lhe] 

outorgarem a plenitude de um estatuto, lhe designam simplesmente seu lugar disponível 

(2000, p. 81). O nada esgarça suas referências e fragiliza, pois, a construção 

de vínculos amorosos, transformados, logo, em rituais narcísicos de 

incorporação das marcas de outrem, com o propósito fantasioso de 

preencher, a todo custo, um penoso vazio interior. 

Ao infans5 resta as marcas da indiferença e, a partir delas, esboça os 

contornos quebradiços de sua identidade. Na rapsódia da vida, o 

melancólico ostenta o olhar usurpador de Saturno, proficiente em angariar 

ilusões alheias. Lutuoso com o mundo, privado de sua imagem, extrai da 

negrura do abandono e do cinzento cáustico da ausência as nuances 

apropriadas para tingir o roteiro tétrico de sua biografia. Como Narciso, 

incapaz de fugir a si mesmo, aliena-se à imagem do amante, a ponto de a ela 

ligar irredutivelmente sua sorte (LAMBOTE, 2000, p.92). Caso sobrevenha a 

perda do objeto amado, regride a experiências de satisfação primitivas, onde 

o sadismo reaparece para compor a cerimônia de incorporação. Deixando-se 

conduzir pela inveja, retém, em si, a imagem do outro, roubando-lhes os 

traços que acredita serem seus e, logo, imprescindíveis ao delineamento de 

seu corpo e aparência. Não obstante, o cárcere revela-se inoperante ante o 

teste de realidade, ao sinalizar a ausência e o abandono sofrido. Com efeito, 

                                                             
5 O infans, na psicanálise lacaniana, refere-se à criança ainda inapta à fala. Ocupa um 
lugar instituído pelo desejo materno e, nessa posição, aliena-se na imagem do 
Outro, com a qual se identifica. 



 

  

o Ego retrai-se e assume uma postura hostil frente à realidade, doravante, 

desairosa e ofensiva. Ao mesmo tempo, a melancolia escancara a seu 

hóspede a vulnerabilidade da condição humana, apontando-lhe faces 

obscuras de si mesmo (e também do Outro), que, em condições contrárias, 

causariam, minimamente, vergonha e constrangimento. Diante de um 

discurso de comiseração, auto-recriminações e envilecimento, Freud se 

questiona por que um homem precisa adoecer para ter acesso a uma verdade dessa 

espécie (2010, p.128). Esse estado de reflexão mordaz – derivado das ações 

superegoicas – mobiliza grande quantidade de libido narcisista e, por 

conseguinte, o Eu passa, também, a deteriorar-se. Se no luto, o mundo 

externo perde o encanto e os agraços, na melancolia é o próprio Ego a 

sofrer o processo de empobrecimento e aridez. É uma sintomatologia 

característica do movimento de desfusão pulsional, em que os instintos6 de 

morte comprometem a atuação de Eros.  

Embora luto e melancolia alicercem traços divergentes, é preciso 

não olvidar que o primeiro é condição para o funcionamento do segundo. A 

disposição melancólica descende de um luto não simbolizável, de uma perda 

sem substituto, de uma ferida há muito conquistada e, contudo, resistente à 

cicatrização. Ao longo de nossa história, a vida se anovela nas arestas da 

morte. O amadurecimento e integração psíquicos dependem de um convívio 

sereno com as perdas, da capacidade de vivê-las em plenitude. Experiências 

bem sucedidas de luto, conquistadas nos primórdios da infância, servem-nos 

de protótipo que reeditamos quando os danos nos conclamam à amizade. A 

despeito, para Klein (1996, p.87), o luto arcaico é revivido [com as defesas e 

                                                             
6 Definimos instintos como pulsões. A Edição Standard das Obras de Freud, sob a 
responsabilidade da IMAGO, registra o termo instinto, com a mesma acepção que 
utilizamos neste estudo. 



 

  

angústias que lhe eram próprias] sempre que se sente algum pesar na vida ulterior. 

Descortinando um pouco mais, podemos dizer que a condição vivente nos 

obriga a um luto perene e cotidiano. O nascimento porta um dos mais 

pungentes ensinamentos: aprender a viver sem o outro. Os fios precisam ser 

cortados a fim de, no curso da vida, a outras tramas se conectem e, dessa 

forma, consigamos responder, sem arruinar-se completamente, à dor de 

amar. O luto corresponde, pois, a um período de meditação, lento e penoso, 

sobre como será a vida sem aquilo que se amava tanto ou mesmo se julgava 

vital. O enlutado entrega-se a uma demanda de desamor, com o intento, 

apenas, de amar o morto de outra forma, de ressignificá-lo nas memórias, de 

não esquecê-lo. A persistência da dor revela o quanto o objeto perdido fora 

sexualmente investido, como os acessos de amor teimam em não morrer. 

Dito de outra maneira, na teatralidade do luto, Eros assiste ao espetáculo de 

Thanatos, sem, contudo, sair de cena. 

 

2. Cecília Meireles: tecelã da finitude 

 

Aprendi com as primaveras / a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira 

(Desenho, p.96, 2008). Com esses versos, o eu lírico despe aos seus leitores 

um dos atributos da existência – o movimento de repetição. Mas, por que 

retornamos? Nos meandros de um dos mais célebres textos homéricos, 

Ulisses, o herói expatriado, confronta-se com a hostilidade da natureza, 

rivaliza-se com os deuses, insurge-se contra si mesmo e, tomado pelo 

desejo, regressa ao berço de origem, sem, talvez, restituir-se, 

verdadeiramente, entre os pares. A volta jamais é absoluta; é sempre 

condicional, rarefeita e inconclusa. Doravante, delineia um percurso 

contínuo rumo a reencontros desconhecidos. O retorno transforma-se, 



 

  

assim, em um ritual catártico, da ordem do prazer e desprazer, capaz de 

desentranhar os enigmas inquietadores do eu, os quais se refugiam no 

território ameaçador da inconsciência, ou melhor dizendo, para lá são 

banidos. A nostalgia que assalta o protagonista da Odisseia impõe-lhe um 

contato sintomático com a dor, o desespero e a angústia, deixando visíveis 

os efeitos dilaceradores da perda – o mais fiel dos tripulantes. É um estado 

que resgata a melancolia que aflige, pelo trauma, à condição humana. Nas 

rasuras do mito, o obstinado guerreiro não busca apenas o colo da saudosa 

esposa, ou o convívio com o filho. Estes, inclusive, não foram impeditivos 

para a arquitetura da viagem. O exílio faz emergir o anseio de enraizamento, 

de fixidez do tempo, de tornar-se história, abandonando as vestes da 

natureza numa tentativa de suplantar o instinto. 

As preleções míticas traduzem, ao mesmo tempo extrapolam, os 

sentidos não só da existência humana, mas, sobretudo, deixa às escâncaras 

as funções pelas quais o homem constrói e devora a imagem de objetos 

internos e externos, como estratagema necessário ao equilíbrio psíquico. As 

moções pulsionais, sexuais ou de autoconservação, descarregam-se mediante 

a conversão em estruturas linguageiras. Estas condensam, bem como 

deslocam, incidentes violentos, amiúde reprimidos, que se manifestam 

segundo a plasticidade do símbolo. A linguagem, a língua, a fala, o corpo, 

todos constituem sistemas simbólicos em íntima relação com os códigos 

mobilizados pela cultura. O herói nostálgico de Homero move-se numa 

estrutura fantasmagórica e, nesse receptáculo emblemático, nega tempo e 

espaço. Soçobra-os, esvazia-os, de tal modo que o texto (enquanto corpo, 

como fala) medra aquilo que foi renunciado. Esse expediente, semiótico em 

suas bases, esteia-se nas vicissitudes do evento literário, cujas “leis” 

permitem dessecar o indivíduo em seu próprio cotidiano, em meio a 



 

  

acanhadas vitórias e pródigas derrotas. Reside, nessa performance, o gesto 

psicanalítico capaz de extrair da Literatura verdades flutuantes, motivações 

inconscientes, imaginações libidinais que encobrem, em todas as direções e 

setores discursivos, sentidos denegados. 

A arte, independentemente do suporte semiológico que a engendra, 

mantém vínculos estreitos com a psicanálise. Não estamos nos referindo ao 

fato de que o mestre vienense tenha adotado, em muitos casos, a ficção para 

explicar grande parte de suas descobertas. O excepcional dessa relação recai 

sob o poder da linguagem, na apropriação desse instrumento que nos 

arremessa ao campo do desejo invariante, do gozo sem plena satisfação, 

instituindo-nos, à revelia do Ego, a falta. A faculdade de representar, ausente 

nos espécimes animais, opera a descentralização do sujeito ao desalojá-lo de 

sua identidade, ao promover-lhes outras identidades, de modo a privá-lo 

permanentemente de sua herança autóctone. As teias da comunicação 

instituem uma repressão que cinge a subjetividade, tornando o homem um 

prisioneiro da palavra. Em contrapartida, o signo que aprisiona é, também, o 

algoz da liberdade. A narrativa homérica, aqui trazida a palco, nos auxilia a 

compreender, dentre muitos enigmas oportunos ao ser, os estímulos que 

assentem a dor de retornar. São excitações desencadeadas desde o 

nascimento e que carregam em seus flancos a tristeza intrínseca à condição 

normal/patológica de todo aquele que conquista, ao suportar a vida, a 

humanidade. Existem em cada um de nós impulsos suscetíveis a restaurar 

um estado anterior de coisas – lugar da falta – de onde se irrompe a volição 

de satisfazer-se plenamente. Todavia, para o nosso bem, ou não, esse 

percurso só conduz, inadvertidamente, a um ponto de recomeço, a um 

desprazer catalizador, cujo fim é um prazer parcial e contingente.  



 

  

A nostalgia, enquanto emoção ligada à perda (a volta instaura um 

objeto perdido, bem como a busca por possuí-lo), está atrelada, ou mesmo 

se confunde, a um mal mais primitivo, fonte de uma solidão existencial 

peculiar a todos os indivíduos. A consternação, o descontentamento, a 

amargura, parecem coexistir em nós, de tal sorte que nos sentimos 

acossados por essas casualidades em todos os espaços de atuação. 

Subsumem em categorias que matizam porções de nosso caráter, 

imprescindíveis para a ilusão de consistência tão cara ao Ego. Tributária da 

linguagem, a perda nos impinge um vazio resultante de um exílio neurótico 

numa realidade assaz “(des)acolhedora”, de igual modo atraente, que nos faz 

sentir a ausência de uma genealogia ignota e, paradoxalmente, familiar. Esse 

corolário traduz, quiçá, a fragmentação do indivíduo frente às inúmeras 

separações fundantes de sua vivência. Quem sabe a angústia da perda esteja 

relacionada à tão propalada, nos meios terapêuticos, disjunção com o objeto 

materno. Ou, indo mais à frente, quem sabe não seja a mãe uma figura 

avante da psicobiologia, isto é, uma mãe-raiz, mãe-inspiração, mãe-dom, 

mãe-ser. Sem uma resposta definitiva, é preferível assumir o legado. 

Herdeiros do desamparo, buscamos em algum lugar, em outrem, em 

situações ou coisas, substitutos legítimos, inobstante arbitrários, para 

suportar a falta. Nesse sentido, a criação artística se mostra o alento prófugo 

da vida, elemento de união, elo tácito entre o eu e o Outro. Convém não 

olvidar que a Literatura, enquanto sistema de transcodificação de formas e 

conceitos, suprime e elimina, em repetidos instantes, os referentes (não 

infrequente, representantes de objetos coarctados) para dar lugar aos 

significantes, sob os quais se erigem mundos escondidos. Esse louvor aos 

ditames da experiência poética – experiência de linguagem e de vida – 



 

  

ressoa, de forma retumbante, na poesia de Cecília Meireles, a ilustre moradora 

das areias, de altas espumas (Beira Mar, p.57, 2008). 

O efeito sedutor da lírica meireliana encontra-se na profusão de 

imagens e sons que emanam de versos delineados ao labor da emoção e do 

apuro formal, perspicazes na orquestração de uma sensibilidade vaticinadora 

sobre os incidentes anômalos da existência. Senhora de uma vasta obra, rica 

e híbrida, Cecília celebra, como poucos poetas, o caráter estruturante e 

desagregador da tessitura literária. Constrói, a partir da escrita, realidades 

dispersas, ilusões definidas, retratos perdidos e memórias que não podem 

ser esquecidas. De espírito inquieto, que oscila, invisível, pelo ar (Pedido, p.106, 

2008), busca reencontrar entre os pastos da imaginação o viço da aurora; 

anseia pelo canto sonoro dos majestosos sabiás, sufocado pelas muralhas de 

cimento hostil; sonha com o movimento vivo, simples e belo dos insetos – 

indefesas criaturas numa terra de gigantes. À parte, outras nuances tingem o 

mar sublime de uma das vozes mais expressivas da poesia brasileira. 

Deparamos, extasiados, com uma Cecília que faz da dor de existir as velas 

de um barco poético inabalável ante a constante ameaça de naufrágios. 

Nessa vertente, sobressai a imagem triunfante da solidão, de uma profetiza 

que prediz as desilusões da vida, das quais se embebe para contornar as 

graves meditações a respeito da finitude, do sofrimento e do desengano. A 

perda é, afinal, vivida como companheira, transforma-se em espera e 

debalde caminha para o fenecimento. 

A crítica tradicional, por muito tempo, tentou compreendê-la 

mediante rótulos ou tendências. Chamam-na insistentemente de neo-

simbolista, neo-romântica e mesmo surrealista. Todavia, Cecília Meireles 

mostra-se imune a essas classificações que somente apontam, obliquamente, 

para certos espelhos onde jazem algumas de suas múltiplas faces. Embora 



 

  

tenha vivido sob a influência do Modernismo, ostenta heranças de estéticas 

literárias precedentes e técnicas que foram consolidadas somente em 

momentos ulteriores, razão pela qual a sua poesia rompe, de forma sutil, o 

topos e o cronos. Numa linguagem de soberba musicalidade e de grande 

expressão semântica, desvela, frente ao leitor, uma melodia de grande 

requinte que ultrapassa, em definitivo, o discurso exótico, paródico, 

excêntrico, bastante notório em sua contemporaneidade. Confidencia, em 

Contemplação (2008, p.19), o incômodo penoso e resignado de habitar 

cenários que lhe são indóceis, estranhos, íngremes. Neste, interroga-se quem 

[a] deseja ouvir, nestas paragens / onde todos somos estrangeiros? Grande parte do 

mundo meireliano é assim, erguido de rochas frias, de paredes descoloridas 

pela cal amarga dos desapontamentos, repleto de paisagens cáusticas, 

efêmeras e, por conseguinte, impróprias. A exterioridade atroz retira-lhe os 

vínculos, apara-lhe os afetos, desapossa-o dos amores. Sobram-lhe, então, os 

danos os quais não lhe são, fortunamente, forasteiros. 

Como Penélope, a esposa tecelã da mitologia homérica, Cecília tece, 

com aferro, uma lírica da nostalgia, enredada por fios que coalescem o desejo 

de volta e o gozo da ausência. Em seus versos, renuncia a si mesma, persiste por 

si própria, cede às expectativas e, com gestos tímidos de costureira, subjuga 

a esperança. Costura, com as mais profícuas palavras, um velo de ouro com o 

intento de protegê-la e aquecê-la. Na condição de breve deusa de silêncio 

(Comunicação, 2008, p.235), tece para cuidar da solidão e, ainda que espere 

por um Ulisses (ou algo semelhante), não tece porque espera, tece o 

isolamento, o sentimento de abandono, de orfandade e rejeição. Enquanto 

espreita o seu arbítrio, desfaz os pontos ancestrais, cria outras figuras, novas 

matizes à procura de si mesma. A espera, dor de uma volta que faz voltar 

a/à dor, é uma contagem regressiva da esperança que Cecília coloca nos 



 

  

laços e nós de sua poesia. A árdua trama das palavras, do desencontro das 

linhas e da combinação dos sentidos, tanto nos reporta aos acontecimentos 

da própria existência, tecidos por uma dolorosa memória, como nos fala de 

criação, invenção e possibilidade de admitir, por intermédio da produção 

literária, outros caminhos.  

 

3. Considerações 

 

A obra de Cecília Meireles é essencialmente um culto às paisagens, 

raramente primaveris, que compõem a tela da existência humana: herbários 

ignorados porque deles brotam, com frequência, corpos falecidos, palavras 

de desgosto e profecias à morte. O que seria do homem sem o seu caráter 

mortal? O discurso meireliano, nesse contexto, rompe com padrões 

ideológicos conservadores, ainda persistentes em nossa hodiernidade, que 

tracejam um mundo onde os sujeitos e suas ações seccionam-se em duas 

categorias: o bem e o mal. Esse maniqueísmo, há muito tempo, serve de 

sustentáculo para a perpetuação de uma concepção distorcida da morte, e 

consequentemente, da vida. É comum, por questões religiosas, 

compreendermos a vida como um dom e a morte como um castigo.  

A psicanálise, em sua cartografia das pulsões, ofertou-nos uma 

interpretação menos controversa desses fenômenos e, quando a “lançamos” 

sobre a poética de Cecília Meireles, descobrimos como o componente 

humano obedece aos princípios eróticos (performances ligadas à pulsão de 

vida que visam à união, à junção, à reparação) e às forças destrutivas 

(semióticas relacionadas à pulsão de morte que abrigam afetos como 

angústia, tristeza e desolação, fazendo surgir desejos de separação e 

aniquilamento). 
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A ECLOSÃO DO ATOR-RAPSODO, EM SALMO 91 
 

Isamabéli Barbosa Candido1 
 

INTRODUÇÃO 

 

No blog da peça, 2 Lionel Fischer expõe que Pirandello deu a uma de 

suas peças o título de Seis personagens à procura de um autor, já, em Salmo 91, 

estamos diante de personagens, dez homens (interpretados por cinco atores) 

em busca de algo bem diverso: mostrar um pouco suas amargas trajetórias e 

a desesperadora realidade que lhes coube viver. A presença de várias vozes e 

consciências independentes, em Salmo 91, revela-se como uma polifonia, 

tendo em vista que seus personagens “participam do diálogo” com as outras 

vozes em pé de igualdade, de maneira tal que seus mundos se combinam 

numa unidade de acontecimentos, mantendo a imiscibilidade. 

 Assim, Salmo 91 pode ser colocada ao lado de formas dramatúrgicas 

denominadas por Jean-Pierre Sarrazac (2002, p. 49) como “teatro 

rapsódico”, ou seja, aquele “composto por momentos dramáticos e 

fragmentos narrativos”. De modo que o monólogo aparece como a 

representação de uma superação: a linguagem utilizada neste texto 

transforma o horizonte de expectativas do campo textual do drama 

mediante a estrutura de monólogos que se manifesta de modo revelador, 

causando estranhamento. 

 Partindo dessa hipótese teórica, a pesquisa se propôs a analisar a 

peça Salmo 91 tendo em vista que seria possível se perceber nela, como 

                                                             
1 Doutoranda em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte – PPGEL/ UFRN. 
2 Ver: <http://salmocarandiru.blogspot.com>, agosto de 2008. 



 

  

afirmamos anteriormente, a eclosão daquilo o que Sarrazac chamou de uma 

forma “rapsódica” do drama, ou seja, uma forma mais livre em relação às 

expectativas em torno da Dramática, diante da presença do que podemos 

considerar da eclosão de um “ator-rapsodo”, que instaura, mediante a 

narrativa, um tipo de dramaturgia/teatro que exige do público/leitor um 

modo imersivo e criativo de recepção, convidando-o a preencher lacunas e 

espaços de silêncio, ao contrário do que se daria frente à forma dramática 

pura, que é mais fechada.   

 

Devir rapsódico 

 

Para se compreender de maneira satisfatória o que estamos 

tentando desenvolver nesta pesquisa, começamos com uma questão 

apontada por Sarrazac (2002) que nos guiará, doravante, e nos permitirá 

entender o que se pretende desenvolver quando nos referimos à forma 

dramática em termos de devir rapsódico “As peças que hoje se escrevem 

corresponderão ainda a gêneros independentes? (SARRAZAC, 2002, p. 

177). 

O devir do teatro contemporâneo de que fala Sarrazac é verificável 

em Salmo 91 no que se refere ao fato de não se tratar, apenas, de um 

julgamento de um ato desumano, de um erro individual, quer seja o que 

levou aqueles homens a assumirem socialmente o papel de detentos, quer 

seja a ordem que mandou matar os detentos, tampouco o julgamento de um 

ato coletivo. Como questiona Dadá, levando o espectador a se posicionar 

diante da cena: “Cento e onze! No cu, filhas da puta! E se fosse um? Hein, 

hein? E se fosse só um, seus porra? Cento e onze... Negada num sabe nem 

conta e depois nóis é que somos os marginal, a ralé (p. 39). 



 

  

Portanto, este devir refere-se a uma maneira de denunciar, fazendo-o 

variar diante dos espectadores. “Trata-se de dedicar a uma dramaturgia no 

condicional que, em vez de duplicar o facto, o acontecimento, abre o 

espectro das suas possíveis transformações” (SARRAZAC, 2009, p. 89). 

Nesse sentido, o teórico expõe que “há já bastante tempo que a forma 

dramática, no que nela existe com vida, não está espartilhada em gêneros 

distintos” (SARRAZAC, 2002, p. 177). No século XVIII os gêneros 

intermediários e os compósitos foram propagados no sentido de 

conseguirem atender à nova realidade burguesa desfazendo-se da ligação 

que mantinham com os tipos dramatúrgicos fixados na época clássica. Já o 

público do século XX assistiu a extinção dos gêneros teatrais. 

Os estudos de Szondi (2001) são marcados por sua acuidade crítica, 

mediante a qual se esmiúçam os elementos que dizem respeito a algo como 

a deflagração de “falhas técnicas” em um dado recorte de obras, revelando 

que “algumas certezas artísticas (formais), historicamente estabelecidas, se 

tornaram problemáticas ou duvidosas e, por isso, nem todos continuam 

dispostos a adotá-las” (COSTA, 2012, p. 13). A crise da forma dramática 

apontada por este teórico acabou por revelar-nos que os elementos 

indispensáveis ao drama, um deles, como afirmamos largamente, o diálogo 

intersubjetivo servia à representação dos conteúdos modernos.  

É esse conceito, que se refere ao drama absoluto, que, no 

pensamento de Szondi, começa a ser problematizado como um indício 

“para uma hibridização do épico e do dramático, do individual e do coletivo, 

que as estéticas do século XX não cessaram de reinventar” (KUNTZ; 

LESCOT, 2012, p. 74). Assim, a afirmação de que o diálogo deve traduzir 

toda e qualquer circunstância para ser considerado dramático torna-se 

questionável. Vejamos uma fala de Dadá, em Salmo 91: “Mãe bem que pediu 



 

  

preu lê o Salmo 91, eu quem não li... Mãezinha, desculpa aí, eu num li. Eu 

num li foi naquele dia, mas agora eu... Salmo 91...” (p. 38). 

 A fala é monológica, porém, a materialização da mãe no discurso da 

personagem cria uma percepção de um “diálogo”, em crise, recheado de 

dubiedades e de duplas percepções do seu entorno, ou seja, esta 

comunicação não é mais de ordem intersubjetiva, mas plena de reflexões 

intrasubjetivas. Dadá ao afirmar não ter lido anteriormente o Salmo 

indicado pela mãe, revela ao leitor, com a pausa, que ali dará início à 

contação de sua história, que repercute o texto bíblico, tendo em vista ele 

ser um sobrevivente do Massacre, sob intervenção, ou não, da proteção 

divina que poderia ter sido acionada – ou mesmo foi – pela leitura do 

Salmo, conforme sugerido pela mãe. É nesse sentido que Sarrazac (2002, p. 

164) afirma que “a intromissão devastadora do monólogo no território do 

diálogo dramático [...], mostra o empenho da luta contra o demasiado 

homogêneo da língua do teatro”. 

 
[...], a concepção hegeliana do diálogo, segundo a qual 
‘é somente pelo diálogo que indivíduos em ação 
podem revelar uns aos outros seu caráter e seus 
objetivos [...] e é igualmente pelo diálogo que 
exprimem suas discordâncias, imprimindo dessa forma 
um movimento real à ação’, vê-se questionada 
(SARRAZAC, 2012, p. 69). 
 

Nessa esteira, podemos perceber que Salmo 91 não apresenta 

diálogos, portanto, para sua interpretação temos que começar a 

compreender, antes de qualquer avaliação que não considere a atualidade 

formal e temática do texto, entendê-lo diante dos novos paradigmas da 

forma dramática.   



 

  

De acordo com as pesquisas de Câmara e Dória (2009), nessa peça, 

a presença de um narrador já se revelaria como elemento importante desse 

teatro, notadamente no que se refere às relações possíveis de se estabelecer 

com as propostas de Bertolt Brecht. Assim, as personagens podem ser vistas 

como narradores que, ao nos “contarem” suas histórias, acabam “muitas 

vezes promovendo, por si só, o distanciamento crítico que nos leva à 

reflexão, como defendia Brecht “(BRECHT, 1957, p. 174) (DÓRIA; 

CÂMARA, 2009, p. 2).  É interessante observar também que esse 

distanciamento crítico exige não somente a reflexão e sim, o prazer de estar 

vendo e, como bem expõem (Dória; Câmara, 2009, p. 10), “muitos 

subterfúgios estão presentes como o texto poético, por exemplo”.  

O dramaturgo consegue resgatar esse elemento prazeroso na última 

fala do Véio Valdo que possui uma dimensão existencialista “Sem sol, sem 

céu, sem ar, sem luz, sem nada... Sem Deus nem Satanás. Eu tô é oco... Os 

ferro, os ferro... As barata... Vou morrer é de doença...” (p. 92). Essa fala, 

estranhamente solitária do Véio Valdo, é a única na peça que pode estar na 

dimensão de um monólogo interior. Assim, para Hausbei e Heulot (in 

SARRAZAC, 2012, p. 116) “O monólogo é hoje uma forma nevrálgica da 

conversação ou se esvai num fluxo de fala cuja retórica dá lugar a uma 

musicalidade que o outro parece interromper de maneira quase arbitrária” 

  Nesse sentido, a proposta de estudar as mutações da forma 

dramática com vistas a convergir no teatro-rapsódico instaura, uma vez que 

se percebe na contemporaneidade a busca dessa possibilidade de um ponto 

em comum, ou seja, a existência de um meio que consiga dar conta da 

dramaturgia e da cena contemporânea.  

Sarrazac não tem o objetivo de predizer e estabelecer o que será o 

“futuro” da forma dramática, que apresenta um quadro de crise desde os 



 

  

apontamentos já feitos por Szondi (2001). Sua intenção é especificar, de 

acordo com observações feitas a partir de peças no período de 1960-1970, o 

devir que está relacionado à “multiplicidade” de suas linhas de fugas, levando 

em conta seu grau de abertura (Cf. SARRAZAC, 2002, p. 68), a forma que, 

por falta de outra denominação mais justa, ainda é conhecida como 

dramática. Sarrazac aponta duas linhas de fuga desse devir, são elas: “a 

transformação da forma dramática já foi teorizada em dois momentos: por 

Mikhail Bakhtine, que tratou da ‘romancização’ do teatro; e, como é 

evidente, por Brecht, Benjamin, Szondi, etc. sob a égide do ‘teatro épico’ ou 

da ‘epicização’ do teatro” (SARRAZAC, 2002, p. 225). 

 Para justificar sua proposta, o teórico expõe que busca “tentar 

explicar porque razão persist[o], vinte anos depois, na ideia de propor, sob a 

designação de ‘rapsódia’, uma alternativa à ‘romancização’ e à ‘epicização’ 

“(SARRAZAC, 2002, p. 226). Assim, expõe que a proposta desse futuro da 

forma dramática “abriu, uma após outra, as grandes rubricas gerais da 

poética do drama moderno: conflito entre o princípio dramático e o 

princípio épico” (SARRAZAC, 2002, p. 25). O teórico entende que o drama 

na modernidade assume características híbridas uma vez que a forma torna-

se mais livre “[...], por um lado, em abrir, desconstruir, problematizar as 

formas antigas e, por outro, em criar novas formas” (SARRAZAC, 2002, p. 

36). Por esse viés, Salmo 91 se inscreve no contexto de textos nessa 

perspectiva do teatro contemporâneo, uma vez que se desenha diferente do 

teatro moderno.  

 

 

O ator-rapsodo 

 



 

  

Podemos trazer a esta discussão as falas de Dadá, que são sempre 

marcadas pela presença dessa mistura entre narração e drama: a personagem 

ao passo que conta sua história mantém a aparência de um diálogo com 

alguém, trazendo para seu discurso a fala de algum outro personagem, ou 

dos policiais na hora de horror, isso problematiza e dificulta a separação do 

que seja narração e drama, por exemplo “[...] Veio um chute não sei de 

onde, um chutaço de coturno, que me desequilibrou naquela porra de 

escada lambuzada de óleo... Levanta, vagabundo, mão na cabeça!” (p. 140). 

Os limites entre drama e narração estão cada vez mais se 

encontrando, isso se deve ao fato de se configurarem como espaços de 

criação que agora permitem a amplitude, embora existam dificuldades no 

que se refere às novas configurações, visto a necessidade de demarcar um 

único traço que atenda textos e encenações contemporâneas. A fala da 

teórica Iná Camargo Costa expõe com clareza essa procura: 

 
Ao contrário, e tendo em vista os direitos do 
vencedor, as histórias do teatro no século XX são 
escritas com apoio em outros critérios e, no âmbito da 
forma, estão presas a inúmeras atualizações dos 
pressupostos do drama (já que a forma propriamente 
dita está inteiramente ultrapassada, mesmo no campo 
conservador) (COSTA, 2012, p. 92). 
 

 Nesse sentido, Salmo 91 não apresenta com clareza sua função 

dramática, visto que pode ter estancado essa função que consiste em 

instituir as relações interpessoais. Nessa peça, o aparente diálogo instaurado 

ao longo do texto se transforma em monólogos, e, com isto, o drama perde 

seu caráter de diálogo, o que pode ser observado na última fala do Véio 

Valdo já citada anteriormente, visto que há a presença também do gênero 

lírico em direção à representação da solidão, da vida interior, apartada do 



 

  

convívio com o outro. Existe, assim, a aparência de diálogo presente entre 

as falas dos detentos, uma vez que cada personagem é também personagem 

da solidão dos outros, e, ao mesmo tempo, cada experiência solitária soma-

se a uma solidão coletiva.  

É o que temos na fala em que, uma a uma, as personagens que 

acompanhamos no decurso dos relatos, em primeira pessoa, são trazidas à 

rememoração do dia do Massacre, pelo seu sobrevivente, de modo a 

reconectar aquelas facetas de memória individual a uma memória coletiva, 

agora compartilhada com a plateia, como se vê na rubrica – enquanto o 

Salmo 91 assombra a memória, por sua porção redentora e, ao mesmo 

tempo, apocalíptica: 

 
Tavam lá, estuporado, empilhado feito lixo: (vai falando 
os nomes devagar, solene, é quando o público relaciona os 
personagens de todas as cenas anteriores com as vítimas do 
massacre) o juiz Bolacha, encarregado-geral, com muito 
orgulho, sem chance... O enfermeiro Edelso... O Nego 
Preto e o filho dele, os dois agarradinhos, grudado um 
no outro, que a gente teve de apartá os cadáver... O 
Charutão, marmanjo que morreu com o nome da nega 
Rosirene na boca... O Zé da Casa Verde, Kenedy 
Batista dos Santos, que deixou duas viúva... O Véio 
Valdo, que pensava que ia morrê de doença... 
Veronique... Margô Suely... Zizi Marli... o brucutu do 
Santão... o crente do Valente... E mais, muito mais... 
Cento e onze o caralho! (p. 141-142).  
 

Salmo 91 experimenta o monólogo distribuído entre suas dez 

personagens que, aparentemente dialogam, no qual se observa relatos de 

quadros de suas vidas encobertos de acontecimentos da esfera das relações 

inter-humanas. Assim, a escolha de Dib Carneiro Neto por monólogos faz 

apagar as noções fechadas de ação, tempo e lugar, elementos do drama 

tradicional. Para tanto, substitui esses elementos pelas personagens e suas 



 

  

individualidades, em lugar da unidade de ação, o dramaturgo escolhe revelar 

a história de cada detento, seguindo apenas os fragmentos da memória, das 

lembranças. A materialização do narrador surge na figura de Dadá, que 

costura, algo como uma memória do que ocorrera antes e depois do 

massacre.  

Nesse sentido, o teatro rapsódico se caracteriza em Salmo 91 a partir 

de elementos como: o personagem responsável por narrar a si e aos outros, 

“narraturgos”, a ação é não linear, portanto, não mimética e sem 

encadeamento causal, o que se constata, principalmente, na cena do 

Massacre. Os espaços em Salmo 91 são miméticos e os tempos aparecem em 

diferentes momentos, ora presentes, ora passados relatados a partir da 

memória e da subjetividade de cada personagem. Os diálogos, embora 

aparentemente presentes, são substituídos por monólogos. Observa-se certa 

tendência ao coro, uma vez que as vozes dos detentos se unem. O todo em 

Salmo 91 é fragmentado, portanto, não totalizante. 

Assim, Sarrazac entende que a proposta brechtina do teatro épico 

marca o ponto máximo de inclinação do drama moderno, uma teoria que, 

havendo necessidade, será sempre retomada e, ao mesmo tempo, 

desconstruída3. É a partir dos próprios limites do teatro épico, que ele vê 

surgir o dramaturgo-rapsodo:  

 
aquele que diante da separação consumada, da total 
consciência de que o vínculo entre homem e mundo 
se perdeu, opta justamente por não mais escrever 

                                                             
3 Uma das intenções de Sarrazac é mostrar como eclodem as categorias do 
dramaturgo-rapsodo e do ator-rapsodo. Para tanto, se utiliza de Brecht, percebendo 
que, em sua teoria, a ação dos atores-personagens ainda estava subentendida, e 
sugere ampliação, fazendo essa ação surgir explicitamente na escrita dramática de 
hoje. 



 

  

sobre o mundo, mas sim sobre esse vínculo desfeito, e 
o faz (e como poderia ser diferente?) a partir de um 
completo retalhamento dos enunciados formais 
(MORAES, 2012, p. 13). 
 

A voz rapsódica pode surgir, segundo Hersant e Naugrette (2012, p. 

154), “do estilhaçamento do diálogo, da coralidade [...] ‘voz do 

questionamento, voz da dúvida, da palinódia, voz da multiplicação dos 

possíveis, voz errática que engrena, desengrena, se perde, divaga ao mesmo 

tempo que comenta e problematiza’”. Essa voz aponta que, quando a voz 

do dramaturgo-rapsodo ecoa, não aparece em palavras, e, sim, no gesto da 

montagem presente no esqueleto da fábula.  

Dadá assume, então, o posto de ator-dramaturgo-rapsodo, 

entendido como sujeito épico, e responsável pelo processo de junção e 

desconstrução do que acaba de reunir. Nesse sentido, no processo de 

criação do dramaturgo-rapsodo, a personagem, para Sarrazac, assume 

funções diversas em relação às dramaturgias tradicionais, essa atenuação do 

personagem é, ao mesmo tempo, causa e consequência da crise do drama: “O 

personagem mudou tanto ou mais que os princípios da poética aristotélica” 

(RYNGAERT, 2012, p. 136)4. 

 Salmo 91 inova quando apresenta uma importante mudança: de 

todas as histórias que tiveram como tema o Carandiru, é neste texto que há 

uma importante mudança de foco: pela primeira vez, o Massacre do 

Carandiru não assume a condição de protagonista, mas, antes, a perspectiva 

de quem viveu no Carandiru. A cena do massacre é substituída pela história 

                                                             
4 O estudo elaborado por Abreu (2011), já anteriormente aludido, também traçou 
essas mudanças enfrentadas pelas personagens e não só pelas formas e gêneros, que 
“enfraquecidos em vários níveis, o personagem perdeu tanto características físicas 
quanto referências sociais; raramente é portador de um passado e de uma história, e 
tampouco de projetos identificáveis” (RYNGAERT in SARRAZAC, 2012, p. 136). 



 

  

de Dadá e dos outros personagens, como ele revela: “Só fui perceber que 

tava vivo quando senti um quente pingando nas costas. Na hora, até pensei 

que fosse sangue meu... Que nada. Corpo fechado... num falei? 

(CARNEIRO NETO, 2008, p. 139-140). 

  Enquanto isso, o personagem Dadá vai se lembrando das palavras 

da mãe que pede que ele leia o Salmo, pouco tempo antes de acontecer a 

tragédia. Todavia, ele não lê, e, só depois do acontecido, relaciona sua 

sobrevivência com as palavras daquele texto. “Naquela hora eu lembrei pela 

primeira vez que não tinha lido o Salmo 91, aquela bosta que a velha crente 

da porra me pediu pra eu ler no dia de antes do massacre” (p. 44). 

  A personagem de Salmo 91, Dadá, através da narrativa, instaura uma 

ação, de modo que constrói sua escritura na cena como uma forma de 

escapar da representação mimética da realidade, a fim de buscar novas 

formas de narrativas. Dadá atua, em alguns aspectos, como o “sujeito épico” 

descrito por Rosenfeld (2008, p. 24), narrador de um mundo objetivo, 

embora se questione o fato de o personagem não narrar os estados apenas 

dos outros personagens da peça, visto que ele também se apresenta, pois, 

como sabemos, trata-se de monólogos. Sabe-se que a narrativa se difere da 

monologização, sobretudo porque Dadá não comanda as expressões, as 

vontades e ideias dos outros presidiários, embora os relatos se construam 

mediante uma comunicação com outros (leitor, personagens, espectador, 

etc.). Ou seja, o ato de narrar exige a presença de um interlocutor, o que leva 

a outra ação, a de recepção do discurso. Vejamos: “[...] Eu matei, eu mato, 

eu surrupio, eu mocozo, eu me dano, eu ladro e mordo, morou? Eu não 

quero ser seu filho, falô? Fica ai com seus anjinhos, fica, sua velha, fica” (p. 

38-39). 



 

  

Dadá, ao começar o texto, narra aquilo que já conhece; o futuro das 

personagens é revelado pela referência que faz ao texto bíblico. De modo 

que parece atuar como um sujeito-narrador, visto que opera 

conscientemente uma montagem no discurso em que produz ao se 

questionar sobre tudo o que estava acontecendo, instaurando sobre a 

matéria uma atitude épica, assumindo a voz de todos, inclusive do 

dramaturgo. A partir das contribuições de Sarrazac (2010; 2012) pode-se 

compreender que Dadá atuaria como o “ator-rapsodo”, quando nesse 

cruzamento de narrativas textuais sai entrecruzando os vários tipos de 

gêneros narrativos, visto que não atua apenas como aquele que interpreta o 

texto, indo além disso. Esse sujeito monologizante definiu-se como o 

oposto da personagem das dramaturgias tradicionais: a sua principal virtude 

não é agir, mas sim, a capacidade de se rememorar.  

Dib consegue construir um personagem que revisita, recorda, mesmo 

que não atue como narrador formal, inventando sua vida e a vida daqueles 

que pertencem ao mesmo cotidiano da clausura, de modo que suas 

experiências compõem e constroem as cenas reveladas pela presença do 

Salmo 91, que aparece como uma anunciação do que ali irá acontecer. Desse 

modo, Dadá procura, através da relação que estabelece com o texto bíblico, 

compreender sua existência. “Foda-se, eu saí vivinho, a história correu por 

esses pavilhão todo, de cela em cela, de barraco em barraco, euzinho, de 

xadrez em xadrez, o Dadá-aqui, que mão morre fácil... E agora vou lá ter 

medo de Salmo?” (p. 40). 

 Dadá atua como esse ator-rapsodo, visto que sua voz se confunde 

com a do dramaturgo. Ryngaert (in SARRAZAC, 2012, p. 136-137) expõe 

que “conferir identidade ao personagem significa fazê-lo preexistir tanto ao 

texto como ao palco. [...] O personagem, dessa forma, é explicado pela 



 

  

pessoa, por sua vez em busca de seu duplo no palco”. Esse duplo surge em 

Salmo 91 como objeto da consciência de Dadá, e não como outra 

consciência, visto que é um monólogo. Nesse sentido, os monólogos 

presentes nessa peça constatam o que falam Baillet e Bouzitat (2012, p. 119): 

“o monólogo torna-se o conjunto de um texto projetado para o público, o 

diálogo extrapola o espaço da cena onde o intercâmbio não é mais possível 

para procurar na plateia um interlocutor direto; o status do público torna-se 

aleatório, a ficção ganha terreno sobre o real e faz vacilar a ilusão teatral”. 

 O caráter político da peça se constata na maneira como foi pensada 

pelo dramaturgo. Desde que a forma do drama burguês entra em crise, os 

dramaturgos criaram peças para abordar assuntos que não cabiam mais na 

forma do drama burguês, fazendo eclodir uma nova forma. Assim, Salmo 91 

revela o desencontro entre forma e conteúdo, visto que numa primeira 

leitura desatenta, conta a história de vida dos presidiários antes do grande 

acontecido: o Massacre do Carandiru. Todavia, o monólogo é bem 

explorado como recurso técnico do texto dramático e a ação da peça está na 

maneira como os dez personagens narram sobre suas vidas, nas 

individualidades e não na matança, revelando a presença de um ausente. 

 Desse modo, em Dadá a ação está em sua fala, e, mesmo que ele 

não atue como narrador é ele o personagem responsável por revelar a 

diferença entre o que é mostrado e o que não é mostrado em cena, nesse 

sentido, decide não contar a violência abusiva do Massacre, propriamente 

dito.  

 Dadá assume, como função temática, a voz rapsódica, representando 

todos aqueles que foram massacrados e “destituídos de grandes desígnios, e 

como que libertados das antigas preocupações narrativas importantes, os 

personagens exercem sua humanidade certificando-se de que ainda falam, 



 

  

dando nome a tarefas irrisórias ou fazendo listas para escapar ao naufrágio 

da memória” (RYNGAERT, 2012, p. 138).   

 O tempo em Salmo 91 é um presente assombrado por um passado 

de catástrofe, de apocalipse ou de remorsos, a vida penetrada pela morte, o 

drama abrindo-se sobre um trabalho de luto ou de ressurreição. Assim, Dib 

responde aos gestos praticados pelo dramaturgo-rapsodo do futuro: 

“Praticar a vivisseção. Cortar e cauterizar, coser e descoser, como se da 

mesma atitude se tratasse, o corpo do drama. [...] o drama sentia-se apertado 

na pela do ‘belo animal’; o seu sangue aspirava a ser misturado. 

(SARRAZAC, 2002, p. 54).  

 O texto de Dib hibridiza os gêneros e, desta maneira, consegue 

mostrar o modo como um ser humano pode agir diante de outro humano, 

ora passivo, ora agressivo. Para melhor compreensão o teórico apresenta a 

diferença entre o autor dramático tradicional que “esconde-se 

sistematicamente por detrás das personagens, ausenta-se do seu próprio 

texto” (SARRAZAC, 2002, p. 59), e o dramaturgo-rapsodo que “está 

sempre em primeiro plano para contar os acontecimentos e ninguém pode 

abrir a boca sem que ele lhe tenha dado previamente a palavra” 

(SARRAZAC, 2002, p. 59). “Se, durante a leitura de uma peça, ouço a voz 

do seu autor, que esta voz seja límpida ou camuflada, quer me chegue 

diretamente ou através de um intermediário, sei, antecipadamente, que a 

representação não será clara”. (SARRAZAC, p. 2002, p. 59). 

 O leitor de algum modo, ao ter em mãos o texto de Dib sente sua 

voz ecoar ao longo de toda uma peça, e não apenas em rubricas, ou 

momentos didáticos, não se restringindo a mera característica do 

dramaturgo. Essa presença da voz do dramaturgo gera um questionamento 

para Sarrazac (2002, p. 65) se “a voz preponderante do dramaturgo-rapsodo 



 

  

não cobrirá abusivamente as vozes dos personagens?”. Ao longo da nossa 

pesquisa de alguma maneira deixamos claro que não há sobreposição da voz 

de um sobre as personagens, e o próprio teórico deixa claro que isso “não 

significa o seu enfraquecimento” (SARRAZAC, 2002, p. 65). Portanto, 

observa-se que a voz rapsódica pode se localizar na voz de um ou mais 

personagens. Nesse caso, em Salmo 91 a voz de Dib Carneiro Neto está 

mesclada com a do personagem Dadá que assume a voz do ator-

dramaturgo-rapsodo, acontecendo assim, a metamorfose de que fala 

Sarrazac.  

 Talvez em Salmo 91 haja uma sobreposição da dimensão individual 

das personagens em relação à dimensão coral. Essa montagem é para 

Sarrazac (2002, p. 79) a maneira como uma peça contemporânea é 

representada, nesse aspecto, o espectador não se satisfaz ao tornar um estilo 

reconhecido e, além disso, reter uma história fazendo com que ele participe 

do processo de montagem. Dessa maneira “a montagem é finalmente 

reconhecida como a força produtiva que recorta e espaça o texto” 

(SARRAZAC, 2002, p. 80). 

 O personagem Dadá é, na peça, a representação da voz do 

dramaturgo, e ainda, aparece como um aparente coro, uma vez que segue 

entrelaçando as várias vozes dos outros detentos, nesse sentido, de acordo 

com Sarrazac (2002, p. 119): [...] o jogo de um destes atores era, aliás, o 

mesmo que o dos dez atores reunidos.  

 Sarrazac propõe o fim da ideia que sustentava o fim do teatro 

dramático e como começo o teatro épico. Desta maneira, o dramaturgo-

rapsodo deixa de lado a aglutinação dos personagens de teatro e da pessoa 

humana, nesse sentido, evita que a arte e a realidade se confundam: “A 

figura não representa, portanto, nem a hipótese nem a dissolução, mas um 



 

  

novo estatuto da personagem dramática: personagem incompleta e 

discordante que se dirige ao espectador para ganhar forma: personagem a 

construir” (SARRAZAC, 2002, p. 119). 

 O “teatro-rapsódico” caracteriza-se em Salmo 91, pela união de 

discursos, que está para além do épico, uma vez que Sarrazac une as vozes 

do ator-dramaturgo-rapsodo em grau de igualdade. Dib executa a ação do 

dramaturgo-rapsodo por realizar a montagem entre as vozes de todos os 

envolvidos, voz errante, da multiplicação dos possíveis, polifônica. A 

diferença entre uma escrita rapsódica e uma escrita dramática tradicional 

pode ser percebida em Salmo 91 através da estrutura diferente da típica 

forma tradicional, visto que não há separação “uma relação concorrencial 

entre o dramático e o épico no seio das dramaturgias demasiado 

contemporâneas -, que por sua vez se inscreve no devir rapsódico” 

(HERSANT; NAUGRETTE, 2012, p. 154). 
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OS EPITÁFIOS DE JORGE WANDERLEY: AUTOBIOGRAFIA E 
FICÇÃO 

 

Jorcilene Alves do Nascimento1 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Escrever sobre si mesmo parece fácil e quem melhor do que o 

próprio autor para tal propósito. Essa ideia permeia as mentes desavisadas, 

como a minha antes das discussões em um grupo de estudo sobre 

autobiografia. Pensava ser a voz do autor a própria voz do personagem em 

textos denominados como autobiográficos.  Porém essa questão não é tão 

simples e carece de cuidado e uma abordagem mais detida.  

Muitas vezes encontramos nesses textos além do título, pistas como 

a assinatura, o nome próprio, os votos iniciais de dizer a verdade, os fatos 

conhecidos da vida do autor presentes, entre os elementos que compõem o 

texto. Tais traços nos levam a tomar as autobiografias como expressões 

autorrepresentativas. Toda esta “construção”, ou seja, o trabalho com estes 

elementos, então, acaba por nos conduzir a não questionar as informações 

apresentadas e considerá-las como reais.  

Mas será a “literatura autobiográfica2”, com as suas várias formas de 

escrita de si - as confissões, os autorretratos, autobiografias, entre todos os 

outros gêneros, a plena expressão da essência do autor? Será realmente 

imparcial? Não poderá a “construção” refletir o contrário? Ao lermos esses 

                                                             
1 Graduanda em Letras pela Universidade Federal de Uberlândia 
2 “Decidi utilizar a expressão “literatura autobiográfica” para designar as várias faces 
que pode assumir a escrita de um sujeito sobre si mesmo (confissões, diários, auto-
retratos, autobiografias, etc.).” (Rocha, 1992, p.5) 



 

  

textos, estamos caminhando realmente na direção certa? Alcançando a 

história real ou a ficcional do autor? 

Para além desses questionamentos como ficaria a lírica, um gênero 

literário a expressar o eu. A poesia estaria isenta dessas problematizações, o 

que deixaria a margem para alguns questionamentos. A lírica, uma escrita em 

versos que visa um leitor, ainda o que negue, parece não ser uma 

“representação” tão real assim, ela também está à disposição do olhar mais 

perspicaz e de todas aquelas indagações que pairam sobre a autobiografia. 

A partir desta reflexão, é importante notar que, em meio às tantas 

formas poéticas, como a elegia, o soneto, a ode, a canção, o rondel, 

encontramos uma utilizada para retratar o ser quando não estiver mais entre 

os vivos, o epitáfio. Tal fato nos leva a pensar em uma escrita fiel, pois será 

ela o retrato a promover tanto a imortalidade daquele ser como o meio de 

re/conhecimento pelo leitor deste indivíduo que se inscreve.  

Dentre os vários poetas brasileiros que se pautaram pelo tema e 

utilizaram esta forma de escrita, Jorge Wanderley se destaca pelo cuidado 

formal com a sua obra e ter entre seus poemas, epitáfios. E é dos epitáfios 

deste autor que trataremos mais detalhadamente neste trabalho. 

 

2. UM POUCO DE JORGE WANDERLEY... 

 

Jorge Wanderley é um poeta, médico, tradutor, nascido em Recife, 

Pernambuco, em 1938. Começou a escrever aos 16 anos de idade, 

publicando seu primeiro livro Gesta e outros poemas em 1960. Ainda em sua 

cidade natal, formou-se em medicina, carreira esta que abandonaria alguns 

anos após sua chegada ao Rio de Janeiro, em 1976.  Na capital carioca, 

Wanderley concluiu mestrado e doutorado em Letras, pela Pontifícia 



 

  

Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC. Nessa mesma universidade 

e na Universidade Federal Fluminense – UFF, foi professor de Literatura 

Brasileira e Teoria Literária. 

A partir de Gesta e outros poemas, 1960, a obra de Jorge Wanderley 

estendeu-se ao longo de quatro décadas compondo um total de nove livros. 

Em 1999, lança o Agente Infiltrado, mesmo ano de seu falecimento por um 

infarto fulminante advindo de um problema cardíaco já conhecido pelo 

poeta.  Seus poemas encontram-se reunidos  hoje em sua Antologia Poética, 

organizada pela esposa Márcia Wanderley, publicada postumamente em 

2001. 

Como tradutor, tem em seu repertório de trabalho grandes clássicos 

literários, como toda a obra lírica de Dante e todos os sonetos de 

Shakespeare, bem como parte das obras dos escritores Paul Valéry, Jorge 

Luís Borges, Lawrence Durrell, entre outros. 

Também escreveu ensaios e prólogos acerca de suas traduções, 

sendo laureado pós-morte com o Prêmio Jabuti de Tradução Literária, em 

2004, pela sua tradução do “Inferno”, de Dante. Sobre o tradutor Jorge 

Wanderley, encontramos citações e elogios ao seu labor, mas a sua produção 

poética ainda permanece pouco visitada pela crítica especializada. 

Na revista online Logos de 2000 da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro – UERJ, Luiz Costa Lima homenageia o poeta, ao afirmar que 

“todo poeta canta o amor e a morte, mas no seu último livro, O agente 

infiltrado, a morte torna-se um tema constante e toma quase todo o livro” 

(2000, p. 69) de Wanderley, pontuando que este assunto é “o verdadeiro 

agente infiltrado” (2000, p. 69) desta obra. 

 Este trabalho, então, tem o objetivo de resgatar o olhar para a poesia 

de Jorge Wanderley, tendo em vista a presença da morte como elemento 



 

  

vital para o entendimento da mesma, a partir da análise dos epitáfios na 

busca por entender como tais formas poéticas constroem a representação 

do sujeito lírico e verificar os retratos pintados e em consonância com as 

teorias das escritas de si.  

 Na antologia de Jorge Wanderley encontramos apenas um poema 

com o título de “Epitáfio”, no entanto, há outros dois: “Epitáfios, a 

escolher” e “E a verdade, sobre os epitáfios ou epitáfios” que são também 

propostas desta forma de escrita do eu e são estes. Neste trabalho nos 

atemos ao “Epitáfio”, ainda que  outros dois poemas façam parte do corpus 

da pesquisa, da qual este apenas é um recorte. 

 Ao ler esses poemas nos indagamos sobre qual a imagem ou imagens 

são representadas pelo eu lírico de si mesmo. Se além de uma, há uma 

verdadeira? Ou são várias? Se ao retratar a si por meio de uma forma poética 

que tem como objetivo educar para a morte e tornar o ser ausente 

“imortal”, o poeta, então, consegue pintar uma imagem de si sem criar 

outras.  

Realizar uma leitura dos epitáfios de Jorge Wanderley tendo em 

vista as teorias sobre autobiografia justifica-se pela importância desse poeta 

como tradutor ainda pouco cotejado pela crítica literária como também visa 

traçar reflexões sobre epitáfio e as escritas de si na lírica, o que, em fundo, 

representa voltar a sempre significativa questão do sujeito em sua época. 

 

 

 

 

3. CONHECENDO O EPITÁFIO... 

 



 

  

Epitáfio é uma inscrição tumular. Uma tipologia poética formulada 

em primeira e terceira pessoa, ora grande, ora pequena, para homenagear e 

expressar a saudade de alguém que já morreu. Esse tipo de poema possui 

como características: a métrica e as rimas facultativas, a concisão, as figuras 

de linguagem e o tom melancólico e/ou exaltado. 

Por ser um gênero poético, o epitáfio também auxilia o homem a 

manifestar a sua dor diante da finitude da própria vida. Sua tessitura pode 

ocorrer antes ou depois da morte, assim encontrar um epitáfio escrito em 

primeira pessoa pode parecer estranho, mas é perfeitamente comum. Os 

epitáfios tem uma finalidade elementar: educar para a morte.  Conviver com 

o fim é a mais agonizante certeza do homem, ainda mais difícil nos dias 

atuais, em que a assepsia da morte está cada vez latente.  

A morte é a fonte inspiradora dessa forma poética, que se destina ao 

não esquecimento do ser ausente e auxilia tanto o leitor da pedra como o da 

página dos livros a olhar a morte de outra forma e amenizar a saudade 

daquele que se foi para sempre.  

Mas, além disso, o epitáfio, algumas vezes objetiva traçar um 

autorretrato definitivo do sujeito, pois esta é a sua última chance de se dar a 

conhecer. Desta forma, o epitáfio torna-se uma das mais significativas 

escritas do eu gênero lírico, e é esta a perspectiva que pretendo observar 

neste trabalho. 

 

 

 

 

4. AUTOBIOGRAFIA 

 



 

  

Segundo De Man (2012) a teoria da autobiografia está repleta de 

questões e abordagens, que a limitam em pressupostos fixos, porém 

problemáticos, como: elevar a autobiografia ao tal status de gênero literário. 

Sobre uma perspectiva parecida, Arfuch (2010) discorre sobre essa 

classificação de gênero para a autobiografia, pois o discurso é sempre 

perpassado por outros discursos e há sempre um interlocutor. Portanto, a 

autobiografia não carrega uma voz limpa dos fatos vividos nem se constitui 

como um gênero devido a sua mescla mais acentuada de outros gêneros, 

como por exemplo, a própria narração. 

Outra questão elencada por Paul De Man trata-se da existência da 

autobiografia antes do século XVIII ou a partir do pré-romantismo, pois 

alguns historiadores alegam que ela é um fenômeno do pós século XVIII. 

No entanto, o crítico questiona como ficariam as Confissões de Santo 

Agostinho se não pertence ao romantismo. Logo, a delimitação temporal 

não se sustenta e Arfuch já menciona essa obra como um “eco ancestral 

remoto” (ARFUCH, 2010. p. 28). 

A distinção entre autobiografia e ficção, segundo De Man, é outra 

limitação, pois argumentam conter naqueles elementos carregados de 

realidade, quando para ele, esses fatos não são totalmente verificáveis. 

Todavia, mesmo havendo na autobiografia elementos irreais, segundo o 

pesquisador, ainda existe a ideia de que o seu autor, ao usar seu próprio 

nome, confere-lhe uma autenticidade, como em As Confissões de Rousseau. 

Ou seja, a simples presença do nome do autor eleva os fatos ao status de 

verdadeiros. Porém, por trás disso, há, segundo o professor belga, uma 

concepção de que a vida produz a autobiografia, entretanto, para ele 

autobiografia não reproduz a vida.  



 

  

Além desse equívoco, o autor considera o tempo um elemento a 

confrontar à ficção, os fatos reais na autobiografia, pois ao procurar nesses 

textos uma lógica, perceberemos a sua manipulação. A realidade, então, se 

transforma em metáfora, e para ela são direcionados sentidos diferentes dos 

reais. Além dessa discussão, o mesmo autor questiona a possibilidade de se 

escrever uma autobiografia em versos e pontua que apenas negativas vazias 

não bastam para afirmar a inexistência. Como argumento da possibilidade, 

De Man (2012) traz como exemplo The Prelude de Wordsworth, que segundo 

ele, é uma obra autobiográfica em versos e não considerá-la, para ele, é um 

ato excludente. Portanto, de acordo com esse autor, a autobiografia pode ser 

escrita em versos. 

Ao falar de ficção, Paul De Man não aborda especificamente a 

categoria teórica “sujeito lírico”. O autor que trata desta questão é 

Dominique Combe (2009) no texto “A referência desdobrada: o sujeito lírico 

entre a ficção e a autobiografia”. Neste estudo, Combe faz uma distinção 

entre o sujeito ficcional e o sujeito autobiográfico. Para este autor, que opta 

por uma perspectiva da discussão na Alemanha, o sujeito lírico está imerso 

na literatura, na biografia e a sua problemática está na identidade do sujeito e 

do próprio discurso e não na autenticidade. Esse tipo de sujeito não se opõe 

ao sujeito “empírico”, “real”  à pessoa do autor, definido como exterior à 

literatura, à linguagem. Ao contrário do sujeito autobiográfico, que se 

propõe a ser a manifestação empírica do sujeito, mas apenas o finge. Já o 

sujeito ficcional não tem compromisso com o “real”. Desta forma, Combe 

conclui que o sujeito lírico não se opõe ao autor, mas sim ao sujeito 

autobiográfico.  



 

  

A questão que envolve o sujeito ficcional e autobiográfico parece 

estar ligada muito mais aos conceitos e as suas respectivas significações, pois 

ao criar o termo autobiográfico, além de marcar o sujeito da escrita 

enquanto autor e personagem, atribui-lhe também sentidos frágeis. Isto 

porque como bem explica Dominique Combe à diferença entre os sujeitos 

está na intenção do autobiográfico em buscar a representação real, ao passo 

que o ficcional não a tem. Em situação semelhante está o sujeito lírico que 

se diverge do sujeito autobiográfico, pois ele tanto aproxima-se do autor, 

como também criar outro sujeito.  

Segundo Combe (2009) no “pacto autobiográfico”, Philippe 

Lejeune afirma que o eu lírico se choca com o lirismo autobiográfico, logo, 

não existiria autobiografia poética. Contudo, Combe discorda deste, pois 

concebe esse choque como a confusão entre uso primeira pessoa e a pronta 

identificação dela com o autor, o narrador e o personagem. No entanto, 

Dominique Combe (2009) diz que se deixarmos a narrativa de lado e 

pensarmos na poesia lírica, a definição de Lejeune se aplica, pois além do 

sujeito lírico ser a voz do poema, ele também é autobiográfico. Assim 

sendo, a autobiografia alcança a poesia. 

Mas uma das abordagens mais conclusivas sobre o tema vem de De 

Man, segundo o qual, “A autobiografia, então, não é um gênero ou um 

modo, mas uma figura de leitura ou de entendimento que ocorre, em algum 

grau, em todos textos” (DE MAN, 2012, p. 2). Assim, ela pode ser 

entendida como uma figura, em que a relação entre autor e personagem está 

mais evidente em relação aos outros textos, sem haver a necessidade de 

excluir nenhuma forma de leitura dos mesmos. Disso, percebemos uma 

concepção de autobiografia como uma possibilidade de leitura não 



 

  

excludente e livre de enquadramentos que apenas desejam encaixá-la em 

espaços restritos. 

Assim, esse tipo de escrita de si, segundo o autor, não tem a 

pretensão de revelar informações confiáveis, mas demonstra 

impressionantemente a impossibilidade de delimitá-la em um sistema 

textual, o que a isenta de sofrer julgamentos de forma impostos a outras 

formas. 

Para explicar melhor as suas ideias, De Man usa um texto 

autobiográfico de Wordsworth, os Essays upon Epitaphs, que trata de um 

ensaio sobre epitáfios dividido em três partes. O autor apresenta as figuras 

de privação, como homens mutilados e corpos afogados, presentes nesses 

textos que mostram a dimensão autobiográfica e o próprio eu poético de 

Wordsworth, ao passo que a vida do autor se apresenta na obra e como 

estes traços vão tomado outras formas como uma auto-restauração.  

O autor analisa um epitáfio do texto escolhido e pontua que por 

meio da metáfora e da prosopopeia é conferida voz ao morto. Contudo, será 

esse o tropo da autobiografia dar face ao nome de alguém já ausente de 

forma memorável e inteligível. Com prosopopeia, os epitáfios ganham em 

estilo e transpõe os sentidos dos sentimentos do plano da antítese para 

suaves deslocamentos e melhores conexões. A metáfora e a prosopopeia, 

para De Man, no texto de Wordsworth, trazem uma experiência humana 

alicerçada em uma dialética autobiográfica. 

O texto de Paul de Man trabalha com várias noções a respeito da 

autobiografia e propõe a sua forma de entendê-la, logo, como uma figura. 

Uma maneira diferente e sem se confrontar diretamente com os outros 

gêneros literários. Desta forma, podemos ler um texto autobiográfico e 

compreendê-lo como tal, mas também podemos sair dessa esfera sem medo 



 

  

de entendê-lo de outras maneiras, tendo em mente todos os pontos 

discutidos pelo referido autor.  

 

5. ANÁLISE DO EPITÁFIO DE JORGE WANDERLEY 

 

Chegar já foi a partida 
De onde estive até nascer. 
Viver só custou a vida. 
Não custa nada morrer. 
(WANDERLEY, 2001, p. 176) 
 

Neste poema “Epitáfio”, encontramos uma quadra com rimas 

dispostas alternadamente em ABAB. Os versos também intercalam em 

graves e agudos e as sílabas forma uma redondilha maior. A quadra tem uma 

ligação com a canção popular, pois possibilita uma sonoridade, como 

também apresenta como característica a presença de redondilha maior, que 

segundo Norma Goldstein é “frequente na letra das canções folclóricas e 

populares [...] em Portugal e no Brasil” (GOLDSTEIN, 2005, p.27), como 

também era comum nas cantigas medievais. Essas informações revelam a 

popularidade desse tipo de estrofe que prima pela clareza e sonoridade. Tal 

epitáfio expressa uma visão do sujeito sobre a própria morte. Nele, o sujeito 

apresenta um balanço conciso de sua vida, em que a brevidade revela-se e a 

morte parece íntima e bem resolvida. 

 A alternância exposta na forma das rimas, nos versos e nas sílabas 

aponta uma exposição de pontos de vistas diferentes realçados pelas 

antíteses: “chegar” – “partida” e “viver” – “morrer”. A chegada aconteceu, 

mas logo veio a “partida” do eu lírico. A rapidez da sua vida foi tão 

marcante que se expressa na própria concisão do verso, uma vez que tal 

ideia é desenvolvida em apenas um verso.  



 

  

O enjambement marca o segundo verso ao completar o sentido da 

“partida”, com o “de onde” e acentua o lugar em que “esteve” o eu lírico até 

o fim. Este espaço não é expresso, porém como a associação do epitáfio 

com a morte é quase que inevitável, inferimos que a partida se dará da vida, 

“lugar” onde estava “até morrer”.  O pretérito perfeito do indicativo é o 

tempo verbal dos dois primeiros versos, “foi” e “estive”, a assinalar que a 

vida já acabou para esse sujeito lírico. Com o infinitivo em “chegar” não 

sabemos quem fala sobre esse outro ser, como também não encontramos 

elementos que denotem uma visão pessimista sobre o ato de “morrer”, a 

morte “parece” ser um fato tranquilo para esse sujeito. 

A antítese continua no poema, no terceiro e no quarto verso, nos 

quais encontramos dois opostos, “viver” e “morrer”. Aqui, ela se apresenta 

entre verbos, diferentemente da anterior, que era estabelecida entre um 

verbo (chegar) e um substantivo (partida). A ação de “viver” para o eu lírico 

“custou” a própria vida. O custo da sua vida foi “só”, somente a vida, pois a 

razão de tê-la incorreu na sua perda também. Para o eu lírico, viver é ter a 

certeza da sua morte. Com o advérbio “só”, e o lemos assim, pois está entre 

verbos e não nos parece ter a ideia de sozinho, há intensificação da relação 

entre “viver” e “morrer”, como ações imbricadas.  

 A presença do verbo “custar” ligado às práticas comerciais nos 

indica um prejuízo em cena, porque levou desse sujeito lírico a vida. A 

solidão lhe “custou a vida”, o levou a morte. Um balanço, então, foi tecido e 

dele a soma é negativa, pois viver sozinho resultou na morte. 

No quarto verso, o eu lírico recupera a noção do custar em meio 

aos advérbios de negação “não” e “nada”. Ao dizer que morrer não “custa” 

nada, o sujeito lírico afirma posição otimista da morte. Pelo uso do presente 

no verbo custar é fica exposto que o eu lírico está vivo. No entanto, ao fazer 



 

  

uso daquelas duas negações, pela lógica há a anulação da negativa, o que 

torna o custo da morte penoso, doloroso para o sujeito lírico. Esta visão 

negativa da morte é ressaltada também na sonoridade do poema, pois os 

versos 2 e 4 são agudos, o que denota uma ênfase no ato de morrer. 

A quadra aqui retratada apresenta um cuidado com a forma, uma 

simetria singular entre versos, sílabas e rimas. A imagem é pincelada de 

cores que a priori são captadas como sendo de um sujeito lírico conformado 

com a morte, mas que acabam por demonstrar a sua insegurança.  

O epitáfio concede voz e dá vida aos mortos, garantindo-lhe duas 

imagens: uma da morte e outra da vida, e ainda lhe fornecendo uma forma 

de restaurar a mortalidade.  É a expressão final do sujeito, que aqui se dá na 

forma concisa de uma quadra, sendo a proposta da definitiva palavra do eu 

lírico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao final deste trabalho percebemos como o autorretrato do 

tradutor é exposto e assimilado, mas a dúvida sobre a sua real imagem 

continua, pois ora apresenta a morte como um fato da vida, ora como uma 

verdade intolerável, num “jogo de fuga e revelação” (ROCHA, 1992, p. 26), 

o que não prejudica a associação entre autor e sujeito lírico.  

Tal epitáfio expõe a tendência intimista e narcisista da nossa época, 

a necessidade de deixar a sua marca no mundo, mostrar a sua diferença, ser 

visto de uma forma autêntica, ainda mais latente em alguém, Jorge 

Wanderley, consciente da proximidade de fim.  

 Da concisão do último epitáfio emerge a relação desse sujeito com 

a morte, apenas ela permanece, como aquele “agente infiltrado” já 



 

  

mencionado por Costa Lima. O dado biográfico é a forma promotora da 

escrita, ainda que a aceitação da morte não seja tranquila, a fuga para a 

forma poética acontece e a procura por restaurar esse sujeito carente e 

disperso, resulta numa quadra apenas não mais marcada pela necessidade de 

representar-se longamente como nos outros poemas.  

O epitáfio de Jorge Wanderley, então, não é somete uma 

manipulação da linguagem poética sem conexão com a verdade. A 

abordagem autobiografia é uma maneira de ler esse poema marcado 

biograficamente pela morte. Este epitáfio traz  imagem o desejo do eu lírico 

apresentar total e sereno, mas que ressalta o problema das escritas de si, ou 

seja, a falta de unidade do ser e utopia de um sujeito pleno. Uma 

possibilidade de leitura que não é limítrofe para a expressão poética, mas 

uma forma de lê-lo como uma escrita de si, entre a autobiografia e a ficção, 

o desejo de representar a verdade e a construção de uma verdade, como 

propõe o belga De Man.  
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A DIMENSÃO LITERÁRIA DO MAIO DE 68 FRANCÊS 
 

Alexandrino de Souza 
DLEM/CCHLA/UFPB 

 

1. Introdução 

 

Em maio de 1968, os parisienses foram surpreendidos por 

manifestações sociais de grande envergadura, convocadas e protagonizadas 

pelos estudantes universitários, com o apoio de sindicados de trabalhadores, 

bem como de intelectuais e artistas. De maneira geral, os anos sessenta 

foram marcados, em muitos países do Ocidente e até do Oriente, pela 

intensa mobilização de segmentos sociais anteriormente sem visibilidade 

nem influência, como os negros, que reivindicavam seus direitos civis nos 

Estados Unidos, as mulheres e, sobretudo, os jovens, através de diversos 

movimentos de contestação aos valores estabelecidos e à ordem política 

vigente.  

Maio de 68 foi um movimento multidimensional, como observou 

Edgar Morin, pois sua complexidade envolve aspectos políticos, sociais, 

comportamentais, ideológicos etc1. O objetivo dessa comunicação é 

investigar a dimensão literária do movimento, a qual foi relativamente 

relegada ao segundo plano, em que pese serem as frases escritas nos muros 

da capital francesa um de seus elementos mais representativos. Tais frases se 

fizeram notar pelo tom poético, imaginativo, provocativo, surpreendente, 

desconcertante, irônico, humorístico etc., alcançando camadas de sentido 

                                                             
1 Morin, Edgar. ‘O jogo em que tudo mudou’ (Depoimento para Gilles Lapouge em 
7 de maio de 1978). In: Cohn, Sergio & Pimenta, Heyk. Maio de 68. Rio de Janeiro, 
Azougue Editorial, 2008, p. 29. 



 

  

que as projetavam para além do conteúdo político-ideológico imanente. As 

frases parecem poder ser lidas como uma espécie de literatura, pois, de um 

lado, apresentam-se como mensagens linguisticamente elaboradas, 

caracterizadas pela função poética e formadas com o auxílio de metáforas e 

outras figuras de linguagem, de outro, cumprem a função básica de toda 

literatura strictu sensu: ser um agente transformador de percepção da realidade 

humana e social.  

Frases como “Interdit d’interdire!” (É proibido proibir), “Soyez 

réaliste, demandez l’impossible!” (Seja realista, peça o impossível); 

L’aboutissement de toute pensée, c’est le pavé! (A finalidade de todo 

pensamento é o paralelepípedo!); “Je suis marxiste, tendance Groucho” (Sou 

marxista, tendência Groucho); Sous les pavés, la plage (Sob os 

paralelepípedos, a praia), e dezenas de outras mais, exemplificam a 

originalidade linguística e a fatura literária de frases que repercutiram além 

do mundo francófono, e que traduzem o imaginário daquele período 

histórico, os anos 60. 

 

2. O slogan político 

  

Comecemos por dizer que as frases de Maio de 68 são um gênero 

textual, isto é, uma forma discursiva com características relativamente 

estáveis, apresentando-se como um padrão de comunicação socialmente 

regulado, conforme define a linguística enunciativa”2. Tais frases são 

geralmente classificadas como slogans. Existem basicamente dois tipos de 

                                                             
2 Segundo um teórico, essa orientação entende a língua como “um conjunto de 
práticas enunciativas e não como uma forma descarnada”. Marcuschi, Luiz Antônio. 
Produção textual, análise de gêneros e compreensão (2012), p. 19. 



 

  

slogan, o comercial e o político. Pela classificação vigente, portanto, as 

frases de Maio de 68 são slogans políticos. Segundo a definição clássica de 

Olivier Reboul (1975), um dos primeiros a estudar os slogans, esses se 

caracterizam por ser “uma fórmula concisa e impactante, facilmente 

identificável, polêmica e frequentemente anônima, destinada a agir sobre as 

massas tanto pelo seu estilo quanto pelo elemento de auto justificação, 

passional ou racional, que ela comporta. Como o poder de incitação do 

slogan excede sempre seu sentido explícito, o termo é mais ou menos 

pejorativo”3. A Análise do Discurso, por sua vez, define como sloganização 

o processo de formação de frases cujas características são a repetitividade e a 

cristalização, ou mais exatamente, “o conjunto de momentos em que um 

discurso retorna sobre si mesmo e pratica o já dito, endurecendo-se em 

martelamentos verbais que se constituem como a expressão primária da 

mensagem a produzir”4. Tal definição parece se adequar a slogan políticos 

tradicionais, os quais funcionam como um tipo de marcador que imprime 

unidade às manifestações organizadas, potencializando as reivindicações 

pela repetição ritmada de frases ou bordões. Esse parece ser o caso de 

slogans políticos clássicos como “O povo unido jamais será vencido”, ou 

“Abaixo a repressão”, entre outros. As frases de Maio de 68 não 

correspondem a esse tipo de sloganização. Elas tampouco parecem se 

enquadrar naquilo que Dominique Maingueneau chamou de “frases sem 

texto”, pois nesses casos a frase torna-se autônoma em relação à fonte, 

através do processo que o teórico denominou de “enunciação aforizante”. 

                                                             
3 Apud Grinshpun, Yana. ‘Discours manifestant et contestation universitaire’ in: 
Argumentation & Analyse du Discours (Revue électronique du groupe ADARR), 10, 
2013, § 10. http://aad.revues.org/1476.  
4 P. Charaudeau, P. & Maingueneau, D. Dicionário de Análise do Discurso (2014), p. 
453-454. 



 

  

Por exemplo, o “I have a dream” (Tenho um sonho), de Martin Luther King, 

originalmente apenas uma frase de um texto, tornou-se conhecida 

isoladamente, prescindindo doravante do contexto do qual provém. O 

mesmo se dá com “A religião é o ópio do povo”, de Karl Marx, outra frase 

oriunda de um texto, mas que adquiriu autonomia, existindo por si mesma. 

Os slogans de 68 diferem porque não provêm de textos preexistentes5.  

 

3. Slogan literário? 

 

Os slogans de Maio de 68 parecem não se enquadrar na 

classificação tradicional de slogan político, pelas razões acima brevemente 

expostas: não são “frases sem texto” nem se apresentam como fórmulas 

prontas ou palavras de ordem escandidas em manifestações políticas. Sua 

literariedade se constitui graças à função poética da linguagem (segundo 

definição de Jakobson), através do uso de metáfora, hipérboles, e outras 

figuras de linguagem características do discurso literário. Tomemos um 

exemplo, o qual serviu, aliás, de título de uma instalação idealizada e 

apresentada inicialmente na Universidade Federal da Paraíba, em maio de 

2008, por ocasião das comemorações dos 40 anos do movimento, e 

posteriormente exibida em um espaço cultural privado de João Pessoa 

(Zarinha – Centro de Cultura). A instalação foi batizada de “Sob os 

paralelepípedos, a praia”, um dos slogans de Maio de 68. 

Gramaticalmente falando, trata-se de uma frase nominal, na qual o 

verbo não parece explicitamente, embora exista implicitamente. No caso, o 

verbo “estar” (o qual pode ser substituído por “ter”, “haver” e “existir”) 

                                                             
5 Grinshpun, Y. Art. cit., p. 



 

  

acompanha implicitamente o substantivo praia, da seguinte forma: “Sob os 

paralelepípedos, [está, tem, há ou existe] a praia. A função poética da 

linguagem se manifesta pelo uso de duas metáforas (paralelepípedos e praia), 

que se opõe funcionalmente como termos antitéticos, uma vez que a palavra 

paralelepípedos sugere objetivamente a ideia de dureza, opacidade, peso e, 

subjetivamente, se associa à ideia de violência, agressão, obtusidade, 

inflexibilidade, ao passo que a palavra praia sugere o contrário: 

objetivamente faz pensar em amplidão, mobilidade, suavidade e, 

subjetivamente, sugere a ideia de liberdade, prazer, alegria. A metáfora é 

orgânica, poder-se-ia dizer, posto que os paralelepípedos transformaram-se 

em símbolo da resistência estudantil diante da repressão policial: para 

defenderem-se, os estudantes arrancaram os paralelepípedos das ruas de 

Paris, especialmente os da rua Gay-Lussac, no 5ème arrondissement, 

transformada em praça de guerra, e na qual aconteceram os enfrentamentos 

mais violentos, durante as noites dos dias 14 e 15 de maio de 1968). A frase 

sugere que a conquista da liberdade, metaforizada pela praia, começa por 

destruir as pesadas e obtusas estruturas sociais, políticas, comportamentais 

etc., metaforizadas pelos paralelepípedos, transformados em objetos 

simbólicos e materiais da luta por uma sociedade mais justa e uma vida mais 

humana e feliz. A frase sugeria que o caminho em direção à felicidade, ao 

bem-estar (a praia) consistia em insurgir-se contra as pesadas e obtusas 

estruturas (o paralelepípedo) de uma sociedade que precisava se reinventar. 

Frases como essa não se assemelham aos slogans políticos tradicionais, que 

estimulam ideias e atitudes por um processo de repetição e redundância. 

Elas são mais sutis e demandam certo esforço de compreensão, pois podem 

surpreender o leitor pela formulação aparentemente enigmática ou 

hermética. 



 

  

Dito isso, pode-se propor uma denominação diferente para os 

slogans de Maio de 68. Sugerimos que ao invés de chama-los de políticos, 

talvez literários (ou poéticos) fosse uma denominação menos inapropriada, 

tendo em vista as características linguísticas e a literariedade latente delas. 

 

4. Retórica e cultura política 

 

Como se sabe, existe uma cultura política na França que se 

manifesta frequentemente na forma de contestação da ordem institucional, 

social, econômica e/ou política, através de uso da linguagem como forma de 

protesto e denúncia. Antes mesmo da Revolução francesa, houve as 

mazarinades da Fronde, depois os panfletos revolucionários, os escritos da 

Comuna de Paris, as publicações anarquistas do século XX etc. Há vários 

estudos sobre slogans e manifestações político-sociais, do ponto de vista 

linguístico e retórico. Entretanto, diz uma pesquisadora do tema no âmbito 

francófono, “existem poucas pesquisas sobre o slogans que se apoiem sobre 

um corpus atestado, recolhidos por ocasião de manifestações de contestação 

de envergadura”6. 

Maio de 68 foi um desses momentos históricos em que estudantes 

anônimos tornam-se agentes criativos, exercitando suas habilidades 

linguísticas de maneira performática e aguda, tanto quanto suas habilidades 

visuais, uma vez que os cartazes do movimento são igualmente criativos e 

graficamente impactantes. Estes estudantes possuíam um alto grau de 

preparação intelectual, uma vez que o movimento teve como “base 

operacional” as faculdades de Letras e Ciências Humanas, especialmente o 

                                                             
6 Grinshpun, Y. Art. cit., § 7. 



 

  

curso de Ciências Políticas (Science-Po), instalados na então relativamente 

nova Universidade de Paris-X, mais conhecida como Nanterre, inaugurada 

quatro anos antes (1964), e que se tornará o epicentro ideológico do 

movimento. Os estudantes protagonizaram um movimento de massas 

surgido quase espontaneamente, em parte graças às ações irreverentes e 

libertárias de seu líder, o estudante franco-alemão Daniel Cohn-Bendit, as 

quais geraram uma reação repressiva por parte das autoridades constituídas, 

deflagrando uma onda de solidariedade estudantil ao colega levado ao 

conselho disciplinar, o que resultou em uma onda de contestação à 

instituição universitária, à moral pequeno-burguesa, às condições de 

trabalho do operariado, aos direitos trabalhistas de setores profissionais, até 

desembocar na contestação do poder político instituído, na figura do 

General De Gaulle. O movimento estudantil, operário e intelectual dividiu a 

sociedade francesa, e provocou a reação de setores mais conservadores, que 

também manifestaram publicamente, em grandes passeatas, seu apoio 

político ao governo e à manutenção da ordem social e moral. Tão 

rapidamente quanto surgiu o movimento se dissolveu, enquanto conjunto 

de ações concretas, mas deixou um legado de mudanças comportamentais 

que renovaram simbolicamente a sociedade francesa e reatualizam sua 

cultura politica, através do uso crítico e criativo da linguagem, dando 

continuidade à tradição retórica e literária nacional, afinal a França tanto é o 

país das Revoluções quanto é uma República das Letras 

 

 

 

5. Conclusão  

 



 

  

Tentou-se nessa comunicação lançar as bases de uma reflexão em 

torno da dimensão literária de Maio de 68, um movimento que é mais 

estudado do ponto de vista sociológico e político. Nesse sentido, propôs-se 

uma nova nomenclatura para definir a natureza literária dos slogans 

classificados atualmente como políticos. Acreditamos que as frases de 68 

podem ser talvez melhor definidas como slogans literários, devido à função 

poética da linguagem e seu caráter aforístico. Espera-se que outros 

colaborem para aprofundar esta reflexão em torno de um assunto que 

interessa tanto à política quanto à literatura, vividas coletivamente como 

uma experiência libertadora.  
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AS MARCAS DO RELIGIOSO NAS CARTAS DO PERIÓDICO 
PERNAMBUCANO O CARAPUCEIRO 
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O império das carapuças 

 

Neste trabalho, analisaremos algumas cartas religiosas encontradas 

no periódico pernambucano O Carapuceiro, questão cara que exercia um 

papel importante na vida familiar da sociedade brasileira daquele momento, 

ademais, abordaremos nesses escritos a moral e os bons costumes dos 

clérigos. As relações entre a Igreja Católica e a sociedade nunca foram 

apaziguadoras, mas essa disparidade de ações e ideias aumentaram, 

principalmente, a partir do século XIX quando a igreja começa a perder 

forças dentro da política e, sobretudo, quando ela para de exercer 

determinadas influências às famílias brasileiras.  

Dessa forma, os jornais contribuem para a disseminação das ideias 

partidárias, como é o caso de alguns jornais, como o paranaense Synopsis 

Eclesiastica1 (1848), redigido apenas por cônegos, que circulou como um 

representante e defensor da instituição Igreja; o periódico pernambucano O 

Constitucional (1861), que se definia como um ‘Jornal politico, religioso, 

scientifico, litterario’ (sic); e, por fim, o Jasmim, jornal paraense cujo subtítulo 

é ‘folha religiosa, noticiosa e critica’ (sic); dentre outros. 

                                                             
1Todos os jornais mencionados neste trabalho estão disponíveis no site: 
www.hemerotecadigital.com.br 



 

  

Além dessa relação conflituosa com a Igreja, o Brasil estava 

passando por uma fase de transição política - a abdicação de Dom Pedro I 

do poder. É nesse contexto histórico, político e social que o corpus desse 

trabalho foi criado, no intuito de denunciar e apontar os descasos e 

“tropeços” cometidos pelos párocos tanto na província de Pernambuco 

como nas demais capitanias brasileiras. O Carapuceiro2, fonte desse estudo, 

circulou durante 10 anos na cidade de Recife, teve como redator o padre-frei 

Miguel do Sacramento Lopes Gama3 e foi publicado pela primeira vez em 

1832, apresentando-se como um ‘periódico sempre moral e so per accidents 

político’. De caráter retórico e satírico, a cada nova edição o periódico 

ilustrava o cabeçalho da primeira folha com uma caricatura que descrevia, 

por meio de chapéus, as autoridades que seriam alvo de chacota do padre-

jornalista. 

Distinguindo-se dos demais jornais da época, O Carapuceiro se 

sobressaiu pelas críticas contundentes e categóricas que fazia contra a Igreja 

e o Estado, pois apesar de ter um padre à frente da redação o periódico não 

poupava esforços para denunciar e apontar os erros dos clérigos, políticos e 

moças da sociedade oitocentista. Em sua primeira edição, datada de 

07/04/1832, Lopes Gama critica os jornais da época e os seus colegas 

jornalistas que utilizam os periódicos para tratar de assuntos políticos e, na 

                                                             
2Disponível em: <www.cchla.ufpb.br/jornaisefolhetins>.   
3 Miguel do Sacramento Lopes Gama nasceu em 1791 na cidade de Recife. Além de 
jornalista foi padre, professor e político; presbítero egresso da Ordem Beneditina; 
cônego honorário da Capela imperial do Rio de Janeiro; professor de retórica no 
Seminário episcopal de Olinda, jubilado em 1839; professor de eloquência nacional 
e literatura no Liceu do Recife; diretor do mesmo Liceu, e diretor geral dos estudos 
na província de Pernambuco; deputado na Assembleia geral legislativa pela 
província de Alagoas; condecorado ultimamente com a comenda da Ordem de 
Cristo etc. (INNOCENCIO, 1862).  



 

  

mesma edição, Lopes Gama já defende o seu Carapuceiro, informando aos 

leitores que tratará de assuntos neutros, voltados para a moral. Apesar de se 

apresentar como um jornalista de meio-termo, na realidade, o padre-frei 

assumia uma crítica social concernente com a sua posição política (MELLO, 

1996), principalmente quando o assunto era política e religião, “o empenho 

com que defendia os valores religiosos não o inibia de verberar acremente 

os padres e frades gamenhos4” (Ibidem, p. 25).  

Intelectual bastante ousado nas suas críticas, Lopes Gama queria 

moralizar os costumes de uma sociedade patriarcal e, para isso, ele não 

utilizou apenas de carapuças, pois o jornalista carregava nas entrelinhas dos 

seus escritos, uma artimanha retórica e satírica que faria toda a diferença na 

escrita e na construção de O Carapuceiro. O humor, a crítica e a ironia foram 

componentes primordiais na confecção de todas as edições do periódico, 

uma vez que através do tom jocoso o editor conseguiu tratar de assuntos 

relevantes para a época utilizando o que Hansen (2004, p. 305) chama de 

tripla articulação, na qual a “retórica, moral e política se integram para 

mover” a sátira. 

 

A veia satírica nas cartas religiosas d’O Carapuceiro 

 

A presença do gênero epistolar nos jornais do século XIX se deu, 

sobretudo, através da participação do leitor-escritor na elaboração desses 

periódicos, a ponto de alguns jornais oferecerem “gratuitamente as suas 

colunas a todas as inteligências que quiserem colaborar em assuntos de 

                                                             
4 Gamenhos, termo bastante utilizado no século XIX, era utilizado para falar dos 
“[...] bacharéis e doutores formandos nos princípios do século XIX, vários deles 
educados na Europa” (FREYRE, 2003). 



 

  

utilidade pública” (BARBOSA, 2007, p. 88). A participação dos leitores-

escritores incluía desde traduções, em várias das partes dos jornais a 

composição de poemas e romances, além de outras formas narrativas. 

Contudo, essa “comichão de escrever”, como a chamou pejorativamente 

Lopes Gama, se verificava principalmente na escrita das missivas, o que nos 

possibilita acrescentar às hipóteses de Lima Sobrinho (1960), com relação ao 

conto e Meyer (1996) no que se refere às crônicas e os folhetins, que esse 

gênero foi também constitutivo das práticas literárias responsáveis pela 

formação da literatura brasileira, uma vez que ficcional e retoricamente 

regrado. 

Segundo Barbosa (2011), a carta é um dos gêneros fundadores da 

escrita em jornais e periódicos e contava com manuais que regulavam a 

forma mais ou menos estável do gênero, que circulavam com grande 

prestígio até fins do século XIX. Esses manuais, ou mesmo os tratados de 

retórica, surgiram para regular a função secular de comunicação à distância 

que as cartas exerciam há muito tempo, pois essa escrita, tão necessária, 

deveria ter suas próprias regras que seriam do conhecimento de quem 

precisava escrevê-las, apesar de ser uma escrita restrita aos letrados, a escrita 

epistolar é considerada regrada devido à grande circulação de manuais que 

circularam como é o caso do novo secretário de Roquette (1860) e Freire 

(1823). 

Durante os dez anos de circulação d’O Carapuceiro encontramos um 

total de 32 cartas, sendo que dentre elas seis versam sobre o tema religioso5. 

Nessas missivas, constatamos características peculiares ao gênero epistolar 

do século XIX, a saber: o destinatário pode ser ao mesmo tempo um 

                                                             
5 Presentes nas publicações dos dias 01/09/1832; 31/05/1834; 19/08/1837; 
30/08/1837; 25/07/1838 e 02/11/1839. 



 

  

indíviduo, ao qual o remetente se dirige, mas é, ao mesmo tempo, também 

destinada ao público em geral, que participa como um “íntimo” daquele ato 

de enunciação. Outra particularidade do período oitocentista, muito 

recorrente no jornal pernambucano, é quanto ao uso de pseudônimos nas 

assinaturas das cartas, logo, temos uma prática de escrita característica dos 

oitocentos, pois o suporte jornal conferia a credibilidade necessária aos 

textos anônimos, e não na perspectiva do autor como instância subjetiva e 

pessoal (BARBOSA, 2007).  

De acordo com Valente (1969, p. 118), “Lopes Gama, para 

movimentar os assuntos, usava técnicas, atualmente muito em voga entre 

cronistas: responder a missivistas imaginários ou reproduzir diálogos que 

nunca se deram”. Vejamos, por exemplo, a primeira epístola que circulou 

n’O Carapuceiro, assinada com o pseudônimo “O Bringella”, segundo 

Nascimento (1983) um dos nomes utilizados por Lopes Gama em seus 

escritos, no intuito de dar visibilidade e conferir maior credibilidade as suas 

produções (BARBOSA, 2007). 

 
[...] Se elle cahe na [ ] de suspender d’Ordens a hum 
Reverendo, este immediatamenseappella para a 
Relação, e em quanto se esfrega hum olho sahe 
absolvido, e purificado com o simples Accordaò: 
assim dizem accontecera ([ ] que eu saiba) no tempo do 
Bispo D. Thomás de Noronha, quando suspendeo 
hum Padre por andar brincando publicamente entrudo 
com certa menina gamenha. 
Que importa tambem, que hum Bispo queira por 
cobro na [ ] dos Padres, se estes não achaõ no geral do 
pôvo (á que chamaõ dezabuzado) a mais pequena 
barreira, e reproche aos seos mãos habitos? Lisonge a 
dos seos desvarios pelos particulares; confiados na 
fraqueza das penas, que os possaõ conter, engolfados 
des d’o leito paterno nos vicios, mal educados nos 
Seminarios, tendo n’enhuma palavra as costas quentes, 



 

  

zombao de seos Prelados, como de pessoa, donde lhes 
naõ pode vir mal visivel, e vaõ continuando na sua 
carreira. 
Ah! meo caro Redactor, assente no que agora lhe digo: 
Em moral, assim como em Fizica, quando o bom 
êxito de hum negocio depende de muitas pessoas, ou 
coisas, e estas naò procedem com uniformidade, já 
mais será possivel consegui-lo vantajozamente. Antes 
se humativea audacia de querer por em pratica sua 
missaõ resulta d’ahi desordem em lugar de ordem. He 
o mesmo que acontece, quando, em huma maquina, 
cujas [ ] devem todas trabalhar em armonia, huma 
d’ellas unicamente gira, e as outras ficaò emperradas: 
tudo he raso. Trabalhe Vm. nas suas carapuças: vá por 
meio d’ellas cardando a la esquálida dos Brazileiros á 
fim [ ] tornar mais nivea; vá dando suas lancetadas nas 
Authoridades em geral, que por fim conseguiremos o 
bom, e o melhor sem páo nem pedra. 
Adeos, meoRedactor. Vou depedir-me de Vm. á 
gamenha; quero dizer em Francez: Jus qu’a a nous revoir. 
Seo assignante, que o ama 

O Bringella.(O CARAPUCEIRO, 01/09/1832, n. s/n)6 
 

A presença de pseudônimos no jornal pernambucano era assídua, 

esse recurso consta nos mais variados gêneros – folhetim, romance, poesia, 

etc. – presentes no periódico. Nesta carta, além do uso de pseudônimo, 

notamos uma representação religiosa dos padres e bispos “gamenhos”, 

autoridades que ao invés de dar exemplo para a sociedade, são nitidamente 

criticados e expostos ao constrangimento. Observa-se também que a 

instituição religiosa como um todo e sua burocracia são, ao mesmo tempo, 

criticadas, uma vez que através da metáfora de uma peça boa trabalhando 

em maquinário ruim acaba mais por atrapalhar, desarmonizar a “harmonia” 

das más peças. 

                                                             
6As epistolas transcritas mantêm a grafia original, bem como eventuais erros 
tipográficos e ortográficos da época. 



 

  

Notamos também que a missiva procura estabelecer uma espécie de 

diálogo entre o leitor-escritor e o redator do jornal – “Ah! meo caro 

Redactor”, mas, de modo geral, acredita-se que os leitores da folha 

compreendiam que a missiva era, na verdade, uma dissimulação, já que fora 

escrita pelo próprio redator, o que conferia outro viés satírico ao texto 

através dessa nova atribuição de sentido. A segunda despedida enunciada 

pelo leitor-escritor em francês – “Jus qu’a a nous revoir”7, aparece como mais 

um instrumento retórico, uma vez que era comum o uso de trechos escritos 

em latim nas epístolas, mas nesse caso também satírico, pois a língua 

escolhida, o francês, renova as artimanhas dos doutores gamenhos que 

concluíam os estudos na Europa e, ao mesmo tempo, critica o sucesso que a 

cultura francesa encontrava em terras brasileiras. 

Como destacamos anteriormente, a igreja estava perdendo forças 

em meados do século XIX com relação ao temor e o respeito que a 

sociedade mantinha pelos padres, por exemplo. Segundo Freyre (2008) a 

causa dessa falta de postura e de entrega a vida religiosa é reflexo de uma 

vocação forçada, pois muitos padres professavam sem aptidão alguma. 

Observemos no trecho que segue: 

 
Como nos esponsais das moças, a escolha de profissão 
ou de carreira do filho, que, geralmente, era a do pai 
ou da família. A tendência era para espalhar os 
meninos em escolas diferentes, de modo que a família 
patriarcal pudesse ser representada nas diversas 
profissões então importantes. Um era escolhido para 
estudar Direito ou Política ou Diplomacia em 
Pernambuco ou em São Paulo; outro, para entrar 
numa das Escolas de Medicina – a da Bahia ou a do 
Rio de Janeiro; um terceiro para ser cadete na Escola 
Militar; um quarto para ingressar no Seminário. Entre 

                                                             
7 Pode ser traduzido como – nos vemos em breve. 



 

  

as famílias mais religiosas, não ter filho religioso ou 
padre constituía omissão ao mesmo tempo social e 
moral. Algumas vezes, o filho mais moço, mesmo sem 
nenhuma inclinação para a vida religiosa, era, nesse 
particular, uma espécie de bode expiatório. A família, 
de qualquer modo, tinha que ter um padre. (FREYRE, 
2008, p. 100) 
 

No século XIX a educação religiosa era tida como um modelo a ser 

seguido, pois só as famílias detentoras de posse tinham as condições 

necessárias para mandar o(s) filho(s) para as escolas católicas. Como estes 

não tinham direito a escolha, eram os pais que decidiam toda a vida 

educacional e profissional dos filhos. A eles cabiam as profissões de médico, 

advogado ou padre; já as meninas, ou eram educadas desde cedo para cuidar 

da casa, do marido e dos filhos ou iam para o convento, além disso, as 

famílias que possuíam um filho na vida religiosa, na concepção místico-

religiosa do século XIX, estariam menos exposta às leis e castigos do céu 

(VALENTE, 1969).  

Em muitos casos, o filho seguia a carreira contra a sua vontade, e 

alguns hábitos que deveriam não pertencer a um religioso, como vaidade e 

amores, o acompanhavam em sua caminhada religiosa. Ainda na carta 

datada de 01/09/1832, observamos um fragmento em que Lopes Gama 

explicita, de maneira jocosa, uma crítica a um padre que “anda brincando 

publicamente entrudo com certa menina gamenha”, assim nota-se mais uma 

crítica ao perfil religioso do momento, pois os padres comportavam-se de 

modo contrário aos dogmas da Igreja.  

Esta epístola também atenta para a importância que os Bispos 

ocupam dentro da igreja, eles são os responsáveis pelo acompanhamento e 

ensinamento religioso dos padres e, principalmente, pela consagração 

sacerdotal. De acordo com Valente (1969, p. 73), “há uma lei eclesiástica 



 

  

que diz que nenhum bispo deve a pessoa alguma conferir ordens sagradas 

sem ter a certeza moral, fundada em razões positivas, de sua aptidão 

canônica”, isso nos faz pensar na quantidade de padres que os bispos 

permitem professar sem vocação, na ansiedade de tornar os homens padres, 

para preencher as disponibilidades do clero, os bispos acabam por esquecer 

os preceitos fundamentais da instituição religiosa negligenciando, assim, a 

sua responsabilidade. 

O redator d’O Carapuceiro não aceitava “uma sociedade que renegava 

os valores e símbolos da moral cristã” (VALENTE, 1969, p. 96), logo, o 

desrespeito a essa moral o tornava agressivo. Em outra carta datada de 

19/08/1837, assinada ‘O sacristão jubilado’, nota-se a aversão à ideia de que 

um padre, em plena casa de Deus, não utilize a indumentária exigida dos 

clérigos. Vale salientar que, a indumentária religiosa é mais do que um 

simbolismo religioso, pois é através da vestimenta que o sacerdote será 

identificado e respeitado – enquanto representante legal da Igreja – durante 

todo o ritual. Essa falta de decoro e compostura é duramente repreendida, 

constatemos: 

 
Vm. seguramente não vai á nossa Igreja Cathedral de 
Olinda; por que se fôra alguma vez, não deixaria de 
talhar carapuças para alguns Snrs. Cônegos, que se 
appresentão no Côro, e atè no Altar calçados de botas. 
Ora isto parece-me muita sem-ceremonia com as 
cousas Sagradas. Até já vi ali hum Sacrista de 
tamancos, cantando na muzica. Que exemplo nos dão 
a nós outros leigos Suas SS. Prebendadas? Aposto eu, 
que esses Snrs. Conegos não irião, de botas á casa d 
Exm. Prezidente da Provincia. A caza de Deos sim, 
pode-se ir à fresca. Nada, Sr. Redactor, carapuças 
nesses Snrs., a ver, se se corrigem. Hum Padre de 
batina, e de botas, já não he decente, quanto mais na 
Igreja, e no Altar! Sou Snr. Redactor, seu constante 
leitor (O CARAPUCEIRO, 19/08/1837, n. 36). 



 

  

 

A moda e as mudanças na maneira de trajar não agradavam muito 

Lopes Gama, um padre que saísse pelas ruas, ou melhor, que atuasse nas 

funções sacerdotais, trajando ‘botas’ ou ‘tamancos’, não era digno de servir 

de exemplo para os leigos. Mais incisivo em suas declarações, o ‘sacristão 

jubilado’ afirma que se o redator do jornal comparecer a igreja de Olinda, 

este terá motivos de sobra para gozar com suas carapuças. Outra 

característica também muito criticada e mencionada nas missivas d’O 

Carapuceiro é a vaidade dos sacerdotes, bem como a inaptidão no púlpito. 

Ademais, também são acusados de outros comportamentos inapropriados 

para a vocação religiosa, pois são galanteadores, curiosos, dentre outros 

aspectos. A vaidade dos jovens sacerdotes, por exemplo, preocupava 

sobremaneira os bispos e a igreja, pois no século XIX a imagem da Igreja 

Católica deveria ser ostentada, e não denegrida. Em consonância com 

Hauck, os costumes e hábitos estranhos destes padres afastavam os fiéis da 

igreja: 

 
Parecia grande a influência dos padres e frades na alma 
do povo, profundamente religioso; mas, em 
consequência do comportamento dessacralizado da 
maioria do clero, o povo fazia diferença entre o padre 
na igreja, em sua função sagrada, e na vida profana, 
vivendo como todo mundo. (HAUCK, 1980, p.86) 
 

Notamos que as críticas presentes no jornal O Carapuceiro não 

tinham um destinatário fixo, os seus alvos eram sempre aqueles que 

resvalavam nos maus hábitos. Lopes Gama poderia até se exceder em seus 

textos morais, mas todas as suas críticas de costumes tinham como base a 

sátira e o tom jocoso. Segundo Hodgart (2010, p. 08), “although women as a 

topic seem to have largely disappeared from modern satirical literature they 



 

  

were of vast interest to classical and medieval writers”, e para Lopes Gama 

não foi diferente, as mulheres eram as personagens preferidas para os 

escritos satíricos dos homens, mas na ausência de alguma mulher para tecer 

suas carapuças, o redator do jornal satirizava as autoridades religiosas. 

Vejamos: 

 
Sr. Redactor, que cousas não observo eu por esta terra 
de Jezus Christo! E posto que pouco, ou nada me 
importe com o que se passa, com tudo exaspera-me o 
ver a [ ] rapida, [ ] que a immoralidade pertende [ ] do 
nosso Brazil, e reduzilo ao estado de selvagismo. Ora 
diga me, Sr. Redactor, sendo a Religiaò; como o 
entendem todos os sabios, e a razaò, e [ ] da sociedade, 
e dos Estados; como He possivel, se consinta pelos 
nossos matos huma praga de Padres, de Vigarios, e 
Frades amancebados de publico, como se 
estivessemos no estado da primitiva natureza? Que 
quer dizer ir hum Padre fazer num Baptizado a 
qualquer distancia, d’onde mora, levando adiante de si 
huma carga de cassuáschêa de mulatinhos, seus filhos? 
E note Vm., que este he hum dos que diz que o 
mundo está para se acabar; que o castigo de Deos esta 
sobre os homens, e que pede, se faça huma procissao 
de penitencia, como se alguem cresse nesse [ ] 
impostor, e escandaloso. Outro, ajustando-se de 
Capelaô, diz logo ao Sr do engenho – Veja, que tenho 
mulher, e filhos: sendo queira, he assim – E que diremos dos 
nossos Pastores? Misericórdia!!![ ] podendo elles 
passar-lhe a gadanha, naò levem ao sacrifício, posto 
que tenhaò de reserva comida [ ] que processamos, 
fundada nesses principios de [ ], e brutalidade? Bem ao 
contrario julgo, que sendo a Religiaò Catholica firmada 
em boa moral, só Ella póde conduzir-nos ao estado de 
verdadeira felicidade. 
He para admirar, que no tempo do Rei Velho, que 
Deos conserve em sua gloria para nosso descanso, 
ajuntavaò-se certos Padres velhacos, ou estupidos[ ] 
fanatismo propagavaò huma doutrina de terror, e 
medo, faziaò de hum Deos Justo hum tyranno; 
quando queriaò, espalhavaò entre o pôvo rude certas 



 

  

beatices, certas benzeduras [ ] e oraçòes contra feitiço, 
etc., tudo a fim de sustentarem-se a si e n throno ao 
seu Rei absoluto, e despótico cercado [ ] de parazytas, 
aduladores, e zangòes do Estado: então occultavaõ do 
povo, suas perversidades, para que estes os naò 
imitasse, e perdesse o respeito ao Rei, cujo poder era 
delegacia immediata de Deos. Hoje que [ ] Ministros 
do Altar, com poucas concepçòes, se prostituem no [ ] 
. Em summa Sr. Redactor, como mal exemplo; e a 
libertinagem [ ] sempre, que destuiraõ os Imperios; 
queira trovejar, quanto poder, contra esses verdadeiros 
inimigos da nossa Santa Fé, e da nossa prosperidade [ ] 
: acorde ao Snr. Bispo, e lembre á nossa Augusta 
Assembléa, que em vez de [ ] aos Srs. Vigarios, cuidem 
primeiro em obstar á depravaçaò de muitos, e fazer 
com que seja a Religiaò mais respeitada, como deve 
ser, castigando severamente a esses Sardanapalos, e 
escolhendo Sacerdotes instruidos, bem educados, e de 
melhores costumes para hum Ministerio de tanto 
pezo, consideraçòes e importancia. Nisso fará [ ] 
grande serviço á Patria. Sou [ ]Redactor (O 
CARAPUCEIRO, 31/05/1834, n. 18). 
 

Observa-se que através da acumulação gradativa de termos como 

‘velhaco’, ‘estúpidos’, ‘parasitas’, ‘aduladores’ ‘zangões’ dentre outros, o 

enunciado é amplificado numa intensificação crescente, com palavras ou 

grupos de palavras de significados relacionados denotando o estado de total 

dissolução dos valores religiosos por parte de seus sacerdotes. A crítica 

denunciada no gênero satírico tem como alvo primeiro o restabelecimento 

da moral e dos bons costumes por parte dos clérigos.  

Assim, o leitor-escritor da missiva conseguiu denunciar o que estava 

acontecendo na igreja daquela época, sem perder a veia cômica, pois o 

redator utiliza o que deveria ser considerado um estereótipo moral para 

ridicularizar e caricaturar os padres. Oferece um espetáculo aos leitores não 

só como objeto de chacota, diversão e, provavelmente, vingança, mas, de 

acordo com Hansen (2004), a caricatura também se propõe como um dos 



 

  

artifícios da sátira, pois é através dela que se pode alfinetar e desconstruir 

um estereótipo, nem sempre é humorística, por vezes chegando a ser 

trágica. 

Em nova carta publicada em 30/08/1837, observa-se outra 

denúncia referente ao “dia 30 do mez de Julho proximo passado em a Igreja 

de N. Sra. da Penha pelas 7horas e meia da noite”, sobre uma cerimônia de 

casamento realizada pelo “Reverendo Padre Joaquim Joze de S. Anna” e 

presenciada por “não menos de 60 pessoas” em que findo o ritual “mudou-

se o Templo no mais turbulento lugar de profanação: a casa de Deos 

tornou-se huma praça de farcistas, e mas arados, ou praça de festança de 

entrudo.” (O CARAPUCEIRO, 30/08/1837, n. 39, sic). Novamente o 

leitor-escritor critica o comportamento apresentado no lugar concebido 

como ‘casa de Deus’, uma vez que a etiqueta necessária estava sendo outra 

vez desrespeitada. Essa carta é assinada por “Sou seu affectuoso leitor. O 

christão zangado”, em que podemos observar como o comportamento dos 

sacerdotes da igreja desagradavam sobremaneira os fiéis, que denunciavam 

situações específicas de aviltamento da ordem religiosa, inclusive citando 

nomes, com certeza na espera de providências do próprio alto escalão 

eclesiástico. 

No dia 02/11/1839 constatamos a continuação de uma epístola 

publicada anteriormente (a qual não conseguimos localizar), intitulada 

“Resposta de Sempronio, continuada do N. antecedente.”, em que 

observamos uma espécie de justificativa da falta da Igreja como um todo, 

com o exemplo dos Concílios, “para emendar costumes geraes”, 

defendendo a contribuição dos “Poderes políticos” na manutenção das 

regras da Igreja. Nesse momento o leitor-escritor revela o paradoxo que 

acompanhou toda a existência da instituição Católica, pois, em especial no 



 

  

Brasil, os padres eram considerados, ainda nessa época, funcionários do 

governo: “Se os Clerigos por huma parte pertencem mui estreitamente á 

Igreja, por outra saõ subditos do Estado, se a Religiaõ lhes impõe a 

obrigação d’huma vida pura, austera, e exemplar, o seculo, em que de força 

nasceraõ, e foraõ educados lhes embebe no coraçaõ as suas maximas, os 

seus principios, as suas seduções” (O CARAPUCEIRO, 02/11/1839, n. 49, 

sic). Assim, como membro da Instituição religiosa, Lopes Gama se 

posiciona, 

 
Eu sou o primeiro a confessar, e a lastimar o estado de 
degradaçaõ do nosso Clero: conheço a necessidade de 
huma reforma radical; mas esta em meu fraco juizo 
deve vir primeiramente do Poder temporal, já na 
escolha de [ ] sabios, e virtuosos, já na confecçaõ de 
leis, que restituaõ ao Clero a sua antiga concideraçaõ, e 
respeito, já na promoçaõ de Seminarios, onde [ ] 
criados com o leite das doutrinas Ecclesiasticas, e na 
solida piedade os mancebos, que se destinaõ para o 
Ministerio do Altar, já concorrendo efficazmente para 
a restricta observancia dos Canones da Igreja, já 
finalmente promovendo, e acoroçoando o Culto 
Divino. Feito isto, meu Papiro, tudo mudaria de face: 
naõ faltariaõ familias honestas, que fossem offerecer 
seus filhos para o serviço do Senhor, ao que hoje quasi 
todas se recusaõ por ver o desprezo, e aviltamente, em 
que se tem o estado Clerical. (O CARAPUCEIRO, 
02/11/1839, n. 49) 
 

A tomada de posição por um agente clerical confere nova 

credibilidade às denúncias anteriormente realizadas pelo periódico, bem 

como a luta encampada pelo mesmo contra os ‘vícios’ que, na época, 

tomavam conta do corpo religioso. Ao mesmo tempo, o leitor-escritor 

também oferece modos de se tentar recuperar essa instituição composta por 

homens que devem, através de uma doutrina mais rigorosa, atuar como 



 

  

símbolos de toda uma congregação secular, através da obediência e 

submissão aos dogmas católicos. Observando que a vida dos padres 

também deve servir de exemplo para os fiéis.  

Essa última missiva encontrada no periódico, sobre o tema 

religioso, acaba por funcionar como uma espécie de conclusão, de 

fechamento das críticas até então apregoadas, reconhecendo os erros 

cometidos, mas também estabelece novos modos de pensar a vida clerical 

na sociedade brasileira oitocentista. Desse modo, observa-se que o leitor-

escritor, ou mais precisamente o próprio Padre Lopes Gama procurou 

estabelecer um desfecho nessa linha de críticas e denúncias que, de acordo 

com o próprio padre, tantas carapuças levantou – uma vez que “Contestar o 

que se contem nos seos Carapuceiros he ser incoherente” (O 

CARAPUCEIRO, 01/09/1832, n. s/n, sic) 

 

Considerações Finais 

 

Em nosso trabalho buscamos compreender como os discursos 

veiculados pelas cartas publicadas no periódico O Carapuceiro forjaram a 

construção do tema religioso na folha, por um viés crítico e satírico, em 

busca da edificação da moral e do comportamento do corpo religioso da 

instituição Católica. Observamos que a linguagem corroborou na 

constituição desse discurso através do desempenho de argumentos retóricos 

utilizados pelos leitores-escritores, ou mesmo pelo Padre Lopes Gama 

enquanto autor anônimo, inerentes a língua, com a intenção de instaurar no 

público leitor, com ampla receptividade, uma sensibilidade e uma 

representação sobre os homens representantes da categoria religiosa. 



 

  

Segundo Chartier (1991, p. 31), na representação “o real assume 

assim um novo sentido: aquilo que é real, efetivamente, não é (ou não é 

apenas) a realidade visada pelo texto, mas a própria maneira como ele a cria, 

na historicidade da sua produção e na intencionalidade da sua escrita”. Nas 

cartas aqui examinadas, perceberemos que a conduta do editor e Padre 

Lopes Gama é criticar, por meio de representação, os costumes morais das 

autoridades clericais e, para isso, ele usa dos mais diversos artifícios, mesmo 

o de, explicitamente, citar nomes, apontando falhas para que, por meio da 

sátira, possa moralizar. 

Nesse processo enunciativo muitos fatores ganham destaque na arte 

de demonstrar, provar, agradar e comover, ou seja, persuadir. A escrita 

baseada em recursos retóricos inerentes as cartas, gênero à época também 

considerado literário, publicadas no periódico sobre o assunto permaneciam 

na tradição da escrita epistolar no século XIX que, segundo nos informa o 

cônego Fernandes Pinheiro em seu Curso Elementar de Literatura Nacional, de 

1862, - “Constituí[a] o gênero epistolar pela universalidade dos assuntos que 

pode abranger verdadeira pedra de toque do talento do escritor.” 

(PINHEIRO, 1862, p. 137). 

Concluindo, observamos que o editor do jornal, como homem de 

seu tempo, utilizou dos mais diversos recursos disponíveis na época para 

criticar e ironizar o mau comportamento dentro de seu próprio grupo, ou 

seja, o religioso, com o fim último de moralizar e edificar a classe, 

dinamizando a polêmica na sociedade, afim que os sujeitos se posicionassem 

perante a postura desses religiosos. 
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O OBSERVADOR NO ESCRITÓRIO: RASTROS DE UM TEMPO 
NO DIÁRIO DE DRUMMOND 

 

Juliana Ribeiro Silva 
                   

O DIÁRIO 

 

Carlos Drummond de Andrade, considerado um dos mais 

importantes representantes da literatura brasileira, é reconhecido pela 

qualidade de sua vasta produção literária e, em especial, por traduzir com 

seu olhar atento e sensível a história do país e as aflições humanas. Em sua 

poesia, percebemos um sujeito que não ignora o tempo vivido e, por isso 

mesmo, deseja registrá-lo a fim de apresentá-lo ao leitor futuro.                          

Essa relação com o tempo, esse desejo de recortar da história aquilo 

que acredita ser essencial para traduzir uma época, identificamos também 

em seu diário intitulado O observador no escritório. Nesse diário, ele apresenta 

registros de fatos políticos, literários e da vida pessoal datados de 1943 a 

1977.  Parte das anotações feitas neste período foi publicada em uma coluna 

no Caderno B do Jornal do Brasil em 1980-1981. Drummond manteve o 

diário durante anos, mas só decidiu publicar alguns trechos, no jornal, 

quando já não se dedicava mais aos registros. A decisão de reunir suas 

anotações em livro (diário) só aconteceu em 1985, quando o autor parece ter 

percebido que ao oferecer ao leitor “o eco de um tempo abolido” também 

estaria “resgatando sua nostalgia e fornecendo matéria para conversa de 

pessoas velhas e novas” (1985, p.5). Além dos trechos anteriormente 

publicados no Jornal do Brasil, há, no diário, trechos que até o momento da 

seleção eram inéditos.  



 

  

No diário de Drummond, o leitor encontrará dois prefácios escritos 

pelo próprio diarista. No primeiro, o autor conta que manteve o diário por 

muito tempo, mas destaca que não escrevia com a regularidade característica 

dos textos de escrita íntima. Suas anotações não estavam submetidas “à 

cláusula aparentemente leve”, apontada por Blanchot (2005, p. 270): o 

respeito ao calendário. Dessa forma, podemos dizer que o que temos no 

livro/diário é um conjunto de fragmentos selecionados pelo próprio diarista, 

sendo que alguns desses registros foram salvos de um incêndio provocado 

pelo autor e, só depois, reunidos e organizados por ele. Trata-se de um 

diário que foi se constituindo por meio dessa reunião das anotações 

pessoais, dos registros de fatos políticos e literários que interessavam ao 

“observador” no calor da escrita e que, segundo as escolhas feitas por ele 

após o “capricho da destruição”, também interessariam ao leitor. 

No segundo prefácio, denominado “poema-prefácio” por Rodrigo 

Jorge em seu artigo “Retratos, espelhos e outras faces no diário de 

Drummond” (2011), Drummond tenta explicar o que o motivou a escrever 

essas anotações sobre o dia a dia. Vejamos o texto na íntegra:  

 
Por que se escrevem diários? Por que notadamente os 
escritores gostam de escrevê-los, dissipando o tempo 
que deveria ser consagrado a viver ou a produzir 
escritos públicos? Admite-se que o político e, de modo 
geral, o homem de ação se empenhem em manter 
registro continuado de fatos e conversações que 
possam justificá-lo no futuro, se tiverem em conta o 
julgamento histórico. Neste caso, o diário valerá como 
documento de arquivo. Mas o escritor não precisa 
justificar-se, a não ser pela obra. Ninguém o obriga à 
anotação íntima, a esse mirar-se no espelho do 
presente. Então, se escreve o diário, há de ser por 
força de motivação psicológica obscura, inerente à 
condição de escritor, alheia à noção de utilidade 
profissional. Não pensei nisto, anos a fio, ao encher 



 

  

cadernos com anotações sobre o meu dia a dia, que 
jamais pretendi viessem a ter importância documental, 
como não têm. O impulso de escrever para mim 
mesmo, em caráter autoconfessional, ditou os feixes 
de palavras que fui acumulando e que um dia... destruí. 
Mas a própria destruição tem caprichos. Do conjunto 
sacrificado salvaram-se algumas páginas que hoje 
reúno em livro, depois de tê-las, na maior parte, 
colocado em minha coluna no Caderno B do Jornal do 
Brasil. Animou-me a ingênua presunção de que 
possam dar ao leitor um reflexo do tempo vivido de 
1943 a 1977, menos por mim do que pelas pessoas em 
volta, fazendo lembrar coisas literárias e políticas 
daquele Brasil sacudido por ventos contrários. Fui, 
talvez, observador no escritório. (ANDRADE, 1985, 
p.7 e 8). 
  

Este trecho mostra que as palavras acumuladas no espaço íntimo do 

diário que, segundo o autor, só serviam para atender ao impulso de escrever, 

tornaram-se um livro de importância documental e literária. O observador vale 

como documento e como literatura, pelo registro que faz daquela época, 

pelo registro de um país, por apresentar não só aspectos da vida íntima de 

Drummond, mas em grande parte, as personalidades literárias e históricas, 

as tentativas daquela geração de escritores de organizarem o “momento 

literário”, as discussões sobre as produções daquele período, a repercussão 

das publicações, a maneira engajada dos escritores modernistas e ainda por 

fazer esses registros fugindo à objetividade do texto jornalístico e contando 

os fatos por meio de um cuidado ao elaborar o “dizer” que é próprio do 

texto literário. 

 

 

 

 



 

  

OBSERVAÇÃO E REFLEXÃO NO DIÁRIO DE DRUMMOND  

 

Desde o título, o diário de Drummond destaca-se por uma de suas 

características: a observação. Como bom cronista, a qualidade de seu olhar 

atento prende o diarista aos fatos, aos amigos e à história. Tratando-se de 

um diário, o leitor espera encontrar registros íntimos, confissões e, 

examinando a obra, podemos avançar nessa primeira impressão, pois o que 

há no diário são mais que registros da intimidade do poeta mineiro, não é só 

o narrar e o registrar fatos, a capacidade de observar e, em especial, a de 

refletir sobre o que vê permeiam toda sua obra. 

A tentativa de “apreender a qualidade evanescente da vida” (Arfuch, 

2010), a busca pela perpetuação do instante, o desejo de apresentar ao leitor 

o contexto e os homens daquele tempo ficam evidentes na luta travada pelo 

diarista ao registrar os dias. Sobre esse registrar a fim de sobreviver à 

passagem do tempo, Leonor Arfuch comenta: 

 
A simples menção do ‘biográfico’ remete, em primeira 
instância, a um universo de gêneros discursivos 
consagrados que tentam apreender a qualidade 
evanescente da vida opondo, à repetição cansativa dos 
dias, aos desfalecimentos da memória, o registro 
minucioso do acontecer, o relato das vicissitudes ou a 
nota fulgurante da vivência, capaz de iluminar o 
instante e a totalidade. Biografias, autobiografias, 
confissões, memórias, diário íntimos, 
correspondências dão conta, há pouco mais de dois 
séculos, dessa obsessão por deixar impressões, rastros, 
inscrições, dessa ênfase na singularidade, que é ao 
mesmo tempo de busca de transcendência. 
(ARFUCH, 2010, p. 15). 
 

De sua mesinha no escritório, Drummond parece não querer deixar 

escapar nada. Registra o que vê acontecer em seu país, os encontros com os 



 

  

amigos, as coisas banais do dia a dia e acrescenta ao que conta, aquilo que 

ele pensa sobre tudo isso, usando em sua narrativa a ironia e o humor que 

lhe são característicos. Lendo o diário de Drummond, nota-se que mesmo 

com todo o ceticismo característico do poeta mineiro, ele escolhe um tom 

ameno para narrar o cotidiano. É possível perceber que, ao escolher o que 

registrar, ele parece ter sido  movido não só pela observação, mas também 

por uma sensibilidade que transforma até um acontecimento banal em 

matéria importante que deve ser registrada. Quando medita sobre esses 

pequenos acontecimentos, o diarista registra não o simples fato, mas uma 

espécie de disparo sentimental despertado pelo momento vivido. O 

momento, o instante, o acontecimento banal faz com que o Drummond 

dispare um processo que se inicia com a observação e caminha para a 

reflexão. Sobre essa capacidade do autor de transformar o que parece 

irrelevante em algo grandioso e deslizar do papo para a reflexão, 

especialmente na prosa, Candido (1996) no texto “Poesia e ficção na 

autobiografia” diz: 

 
É em Montaigne que penso quando vejo Drummond, 
numa prosa que se apresenta como algo irrelevante, 
deslizar do papo para as reflexões de um alcance e 
densidade que nos fazem incluí-lo na família mental 
dos que ensaiam o pensamento, a pretexto de motivos 
inesperados; mesmo quando ele volta de repente a 
algo que parece insignificante, como se quisesse, por 
meio desse particular corriqueiro, quebrar o ‘ensaio’ e 
refazer a ‘crônica’. (CANDIDO, 1996, p. 17). 
 

A capacidade de observação é algo que deve ser notado desde o 

título do diário, no qual é o próprio Drummond quem se define como um 

“observador” e quem também destaca e apresenta o lugar de onde ele 

observa: “o escritório”. O espaço, onde o diarista trabalhou como 



 

  

funcionário público por muitos anos, faz lembrar a monotonia das tarefas 

burocráticas e a atitude reflexiva de quem vive na solidão de um escritório. 

Esse espaço era também o lugar do escritor, ou seja, do intelectual no Brasil 

daquele momento. Já no título, o diarista parece querer deixar claro que seus 

registros não são apenas sobre o que ele vê acontecer. A ação de observar 

ultrapassa o sentido de ver e a escolha vocabular do diarista pretende deixar 

evidente essa diferença. Observar, segundo o dicionário (2001), é um 

examinar miudamente, espiar, notar, examinar atentamente as pessoas e/ou 

o ambiente que as cerca, vigiar as próprias ações e a dos outros também. E é 

assim que ele anota os fatos, como quem, ao espiar e vigiar a vida, sente a 

necessidade de fazer um registro que seja testemunho de sua incompreensão 

do outro e também reflexo de sua identidade reflexiva e desencantada. O 

vigilante da vida, mesmo descrente, não parece querer revelá-la de forma 

dura e triste, e sim, narrar até mesmo o que nos parece insignificante, de 

maneira mais sensível e leve. Ao observador o que resta é registrar a 

“dureza” e também a simplicidade de viver com um olhar e uma linguagem 

poética que abrandem o quadro da realidade descrita por ele. 

 

REGISTRO DO COTIDIANO, NA FRONTEIRA ENTRE A 

CRÔNICA E O DIÁRIO 

 

A ligação de Drummond com o jornalismo fez com que esse 

registrar o cotidiano se tornasse um hábito. Sua trajetória como cronista lhe 

rendeu além de publicações em jornais de grande circulação, a conquista dos 

leitores e o título de “companheiro da hora do café”, como ele próprio se 

definiu no trecho da entrevista a seguir: 

 



 

  

Eu fui mais um cronista, um amigo e companheiro da 
hora do café da manhã que um escritor. Um homem 
que registrava o cotidiano e o comentava com o 
possível bom-humor para não aumentar a tristeza e a 
inquietação das pessoas. Considerava o jornal um 
repositório de notícias tremendas. Então, o meu 
cantinho do jornal era aquele cantinho em que 
procurava distrair as pessoas dos males, dos 
aborrecimentos, das angústias da vida cotidiana.  
(DRUMMOND apud BARRETO, 1985 p. 31). 
 

O registro do cotidiano feito com bom-humor podia ser visto nas 

crônicas escritas durante toda sua carreira, pois, segundo ele, a função do 

cronista era “distrair as pessoas dos males, dos aborrecimentos, das 

angústias da vida cotidiana”. Seu cantinho era para falar da vida de forma 

mais leve, já que grande parte do jornal se encarregava de fazer relato das 

tristezas do dia a dia. Muitas crônicas publicadas nos jornais (Diário de Minas, 

Minas Gerais, A manhã, Correio da manhã, Folha Carioca, Tribuna Popular e Jornal 

do Brasil) foram selecionadas e reunidas em livros, entre esses, estão Confissões 

de Minas (1944), Passeios na ilha (1952) e o diário O observador no escritório 

(1985). No período de 1934 a 1984, que coincide com parte das anotações 

encontradas no O observador (1943 a 1977), Drummond foi cronista no Rio 

de Janeiro e só em 1985, selecionou textos para reuni-los no diário. 

Diferente das crônicas escolhidas para o livro Confissões de Minas que 

apresentavam experiências pessoais, registros mais íntimos; no Observador, a 

atenção do cronista volta-se mais para o outro, para os fatos históricos e, 

menos para suas próprias vivências.   

A necessidade de salvar o tempo e de se fazer literatura que não 

fique à margem desse tempo ou contra ele é reiterada por Drummond no 

prefácio do livro de crônicas Confissões de Minas. A preocupação com o 

registro de um tempo faz o cronista confessar que “As páginas (de Confissões 



 

  

de Minas) foram-se escrevendo mais para contar ou consolar o indivíduo das 

Minas Gerais, e dizem pouco das relações desse indivíduo com o formidável 

período histórico em que lhe é dado viver” (2011, p. 13), ao contrário do 

que notamos no diário O observador. 

É importante destacar que os textos encontrados no Observador 

foram deslocados do espaço do jornal para o diário e, portanto, sofrem 

mudanças relacionadas à classificação. As anotações reunidas no diário 

ficam entre a crônica e o diário, entre a literatura e o jornal. Diferente do 

diário, a crônica é escrita com a intenção de torná-la pública, escreve-se para 

um outro e para um suporte específico, o jornal. Já o diário apresenta o 

registro do cotidiano de um “eu”, trata-se de anotações e reflexões que estão 

atreladas ao campo do privado. No diário de Drummond, misturam-se 

registros de si, do outro e de uma época, tudo feito à maneira de conversa, 

modo que faz lembrar as crônicas publicadas pelo “companheiro de todas as 

manhãs”. Um ponto em comum é a consciência do tempo e a necessidade 

de furtar do cotidiano o que merece registro.  

O observador no escritório estaria, portanto, nessa fronteira entre a 

crônica e o diário devido a uma combinação de características desses dois 

gêneros e também a mudança do meio de publicação. Como cronista, 

Drummond escrevia sem se desprender da linguagem poética; como poeta 

também não escapava da visão por vezes mais objetiva e atenta de um 

cronista; e como diarista, continuava revelando a presença do cronista e do 

poeta em suas anotações. Candido (2004), em “Drummond prosador: 

singularidade do traço”, ao falar sobre essa miscelânea de gêneros, afirma 

que “Na sua poesia há ficção e crônica; na sua crônica, poesia e ficção; na 

sua ficção, crônica e poesia – tudo formando o que para ele decerto são 

tentativas, mas para nós são realizações completas e exemplares”. 



 

  

A fim de demonstrar a presença do “observador cronista” e do 

“observador diarista”, o registro do tempo e a narrativa do cotidiano feita 

com leveza por Drummond em O observador no escritório, selecionamos 

trechos do diário, nos quais ficam evidentes tais características.  

Anotando seu dia a dia, Carlos Drummond narra fatos que não 

pertencem ao campo do extraordinário. Ao traçar um quadro do que 

observa, ele o faz por meio de anotações e reflexões que representam o 

cotidiano ora de um homem comum, ora de um grande escritor. O homem 

comum aparece nos registros que faz da vida doméstica. As conversas com 

a empregada, o carinho pelo animal de estimação, a relação afetuosa com a 

filha e os encontros com a família são momentos anotados para lembrar ao 

leitor e a ele mesmo que, por trás do poeta mineiro, há um homem 

semelhante aos outros. Sobre o cachorrinho Puck, o diarista anota: 

 
Janeiro, 7 – 1945: Puck, tosquiado no último dia do 
ano, ficou horrendo com a perda de seus longos 
complementos sedosos. Senti remorso. Mas o 
remorso, como verifiquei, cede com o hábito de 
contemplar o seu objeto. (ANDRADE, 1985, p. 19). 
  

Nesse registro de sete de janeiro de 1945, um acontecimento banal 

ganha espaço na narrativa de sua vida. Sua observação ganha tom 

humorístico, quando o leitor pensa na imagem do cachorro tosquiado e, em 

seguida, vê o diarista confessar que apesar de o cachorrinho ter ficado 

“horrendo”, o dono não se arrependeu do que fez.  A subjetividade fica 

evidente no uso da primeira pessoa e, especialmente, na revelação de seu 

pensamento e sentimento em relação ao animal. Drummond aparece aqui 

como o “observador diarista”, fazendo suas confissões e revelando sua 

intimidade, a partir de um evento cotidiano que leva o narrador a se mostrar 



 

  

com determinado cinismo, quando fala sobre o remorso e o apagamento 

deste a partir da curiosidade e do hábito. Esta é uma questão moral 

levantada no registro de um fato sem importância, que implica em uma 

crítica de um tempo e de um sistema social. O acontecimento que pertence 

ao campo da vida íntima do autor é contado em tom de anedota. No anotar 

o cotidiano, encontramos o homem comum que critica, sofre, se emociona, 

mas também se diverte com os acontecimentos do dia a dia. Na anotação 

sobre a empregada Jurema, Drummond, mais uma vez, parece um contador 

de causo e um vigilante de seu tempo: 

  
Março, 10 – 1976: A boa Jurema, secretária da pasta da 
cozinha, pede adiantamento de salário. Declara que 
está na pior, com as despesas crescentes dos filhos. 
Rapazes e moças que bem podiam trabalhar, mas que 
preferem viver sob o guarda-chuva materno de uma 
doméstica. Ao receber as notas de quinhentos 
cruzeiros, mostra-se enleada, vacila em falar, e afinal 
explica-se:  
_ Não podia ser notas de cem? Lá onde eu moro 
ninguém troca quinhentos cruzeiros, nem nunca viu 
eles. (ANDRADE, 1985, p. 18). 
 

Já no início do registro, o diarista graceja usando o aposto 

“secretária da pasta da cozinha” para definir sua empregada, como se falasse 

da organização burocrática dos cargos políticos. O tom de humor escolhido 

para narrar o episódio em que a empregada lhe pede um adiantamento de 

salário, passa a ser tom de crítica quando ele registra o motivo do pedido. 

Além da circunstância, o observador vê e julga o comportamento dos filhos 

da empregada que, segundo ele, são “rapazes e moças que bem podiam 

trabalhar, mas que preferem viver sob o guarda-chuva materno de uma 

doméstica”. Mais uma vez, nota-se o deslizar do papo para a reflexão, a 

transformação do fato banal em assunto que merece registro.  



 

  

O que se percebe n’ O Observador no escritório é um Drummond 

sempre se esforçando para interpretar os outros e, consequentemente, o 

mundo. Desse combate entre a sensibilidade e a inteligência do poeta, 

surgem os comentários irônicos daquele que está sempre em atitude 

reflexiva. Nesse constante processo de observar e ir deslizando do papo 

para a reflexão, encontram-se registros sobre o comportamento das pessoas 

de sua época, alvo de suas críticas e, portanto, de seu jogo irônico. Vejamos 

mais um trecho: 

 
Janeiro, 2, 1975– Reflexão do dia. Não existem mais 
crianças. Todas são terrivelmente adultas. A televisão 
conferiu-lhes maioridade, à revelia das leis e do 
desenvolvimento natural. Também quase não existem 
mais mulheres. A maioria acha que, imitando os 
homens, conquistam independência. Sacrificaram 
graças específicas e não alcançaram independência. 
Muitas são objetos sexuais que veem nos homens 
objetos sexuais. Valeu a pena? (ANDRADE, 1985, p. 
183). 
 

             O poeta ao criticar a sociedade, denuncia seu ponto de vista sobre a 

vida presente, os homens presentes e o tempo presente. Seu registro deixa 

de ser apenas anotação do dia, revela-se como resultado de seu pensar os 

valores morais, o comportamento das pessoas de seu tempo. Neste trecho, 

Drummond comporta-se como um vigilante moral quando julga o 

comportamento das crianças e também das mulheres de seu tempo. Além 

disso, faz críticas em relação à TV, meio de entretenimento que também 

servia ao governo autoritário como forma de manipulação e controle 

ideológico. 

  Revelando aspectos sociais, o diarista segue transformando instantes 

aparentemente simples em motivos geradores de reflexão. E é desta forma 



 

  

que Drummond anota os “fatos” e desnuda a transformação no 

comportamento social vivenciada por ele naquele período. De sua mesinha 

de escritório, o “observador” enxerga o seu tempo e, como cronista, como 

poeta ou diarista, não consegue escapar do “impulso de escrever” e da 

presunção de dar ao leitor reflexo do tempo vivido” (Andrade, 1985). Em 

“CIAO”, sua crônica de despedida, publicada no Jornal do Brasil, Drummond 

descreve o que foi seu trabalho como cronista e o que afirma a respeito de 

como viu e anotou o tempo vivido com riso e zanga vale também para o 

que encontramos nas anotações de seu diário. 

 
Assistiu, sentado e escrevendo, ao desfile de 11 
presidentes da República, mais ou menos eleitos 
(sendo um bisado), sem contar as altas patentes 
militares que se atribuíram esse título. Viu de longe, 
mas de coração arfante, a Segunda Guerra Mundial, 
acompanhou a industrialização do Brasil, os 
movimentos populares frustrados, mas renascidos, os 
ismos de vanguarda que ambicionavam reformular 
para sempre o conceito universal de poesia; anotou as 
catástrofes, a Lua visitada, as mulheres lutando a braço 
para serem entendidas pelos homens; as pequenas 
alegrias do cotidiano, abertas a qualquer um, que são 
certamente as melhores. Viu tudo isso, ora sorrindo 
ora zangado, pois a zanga tem seu lugar mesmo nos 
temperamentos mais aguados. Procurou extrair de 
cada coisa não uma lição, mas um traço que 
comovesse ou distraísse o leitor, fazendo-o sorrir, se 
não do acontecimento, pelo menos do próprio 
cronista, que às vezes se torna cronista do seu umbigo, 
ironizando-se a si mesmo antes que outros o façam. 
(ANDRADE, 1984). 
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A CRÍTICA DE ARTE COMO EXPRESSÃO INDIVIDUAL DE 
JOAQUIM CARDOZO 

 

Maria da Guia Silva dos Santos 
 

INTRODUÇÃO  

 

Neste trabalho pretendo mostrar que Joaquim Cardozo não 

escreveu apenas poemas, mesmo sendo considerado majoritariamente como 

poeta, Cardozo foi também dramaturgo, prosador e crítico de arte e 

literatura. Deste modo investigaremos como a crítica de literatura e arte de 

Joaquim Cardozo remete a ele mesmo, isto é, como a imagem do dele 

aparece, quando ele fala de outros artistas ou de suas respectivas obras. 

Nesta perspectiva, selecionamos algumas de suas críticas sobre poesia, 

contidas no volume Poesia completa e prosa publicada pela editora Nova 

Aguilar em 2007, a exemplo de “Um poeta pernambucano: Manuel 

Bandeira”, “Toda América”, “Nota sobre Mateus de Lima” e “Memorial do 

errante”.  

 

Crítico de arte e literatura 

 

Mário Barata, no ensaio “Joaquim Cardozo, crítico de arte”, 

publicado na fortuna crítica de Joaquim Cardozo, no livro Poesia completa e 

prosa afirma que “A critica de arte de Cardozo é vocacional- como a de seu 

conterrâneo Gilberto Freyre [...]” (BARATA, apud CARDOZO, p 85). O 

autor afirma que na região Nordeste e no país Joaquim Cardozo foi [...] “um 

elo entre gerações na sua crítica de arte conscienciosa que fez e faz. 

Rompendo com o academismo, não rompia com o passado. Sendo pioneiro, 



 

  

não renegava os precedentes lúcidos na escassa bibliografia artística do 

país.” (BARATA, 2007, P. 86). Barata ainda diz que além de homem do 

Nordeste, é também homem do Brasil, e a partir de Brasília torna-se homem 

do mundo. Na sua concepção Cardozo é um dos maiores exemplos de 

equilíbrio, de estruturação e de sensibilidade estética, em sua espetacular 

geração, generosa, inteligente e muito dedicada à humanidade e a nossa 

nacionalidade. 

Joaquim Cardozo é dono de quarenta e três críticas de arte e 

literatura coligidas no seu livro Poesia completa e prosa, publicado em 2007, 

pela editora Nova Aguilar. Destes quarenta e três ensaios publicados neste 

volume, apenas nove são sobre poesia. E dentre esses nove selecionamos 

quatro para servirem de objeto de investigação de nossa pesquisa. 

 

“Um poeta pernambucano: Manuel Bandeira” 

 

Publicado pela primeira vez no Livro do Nordeste, em 1925, “Um 

poeta pernambucano: Manuel Bandeira”, de Joaquim Cardozo foi escrito a 

pedido de Gilberto Freyre para compor a edição centenária do diário de 

Pernambuco. Nesta publicação contam lado a lado o poema de Manuel 

Bandeira “Evocação do Recife”, e a crítica de Cardozo a respeito da poesia 

de Bandeira. A crítica encontra-se coligida também no seu livro Poesia 

completa e prosa. 

De acordo com o ensaio, na sua obra transparece um poeta 

angustiado, desencantado e amargurado. Tais características acabam 

denominando Manuel Bandeira de poeta melancólico. Segundo o crítico, a 

sua força emotiva é o que caracteriza seus três primeiros livros Cinza das 

horas, Carnaval e O ritmo dissoluto, contidos em um mesmo volume. 



 

  

Em Cinza das horas, 1917 o poeta pernambucano apreciado por 

Cardozo busca a consolação no amor e na paisagem. “As grandes mãos da 

sombra evangélicas pensam / As feridas que a vida abriu em cada peito” (Bandeira, 

1917, p 159). Segundo Joaquim Cardozo, Manuel Bandeira escreve este livro 

com a ternura e nostálgica lembrança do tempo de criança, sentindo sangrar 

tudo que possui de infantil a exemplo do que ocorre na “Elegia para minha 

mãe”. Mesmo não estando presente no ensaio elaborado pelo crítico, 

acreditamos ser conveniente ilustrar a elegia com a estrofe a seguir para 

evidenciar o sentimento infantil com que o autor escreve: 

 
“Nesta quebrada de montanha, donde o mar 
Parece manso como em recôncavo de angra, 
Tudo o que há de infantil dentro em minh'alma sangra 
Na dor de te ter visto, ó Mãe, agonizar!” 
(BANDEIRA, 1917, p. 174) 
 

 Entretanto, o poeta nem sempre consegue o alívio triste e vago 

desejado. Muitas vezes deixando de lado a sensibilidade interior, ele tenta se 

tornar feliz como em “O inútil luar”. Por outro lado, o humorismo usado 

nessa obra não esconde a mágoa que o sujeito poético carrega na alma. De 

acordo com o critico, neste seu primeiro livro está repleto de fina 

espiritualidade e de vivo contato com a natureza, como podemos observar 

na estrofe seguinte retirada do poema Um sorriso:  

 
Vinha caindo a tarde. Era um poente de agosto. 
A sombra já enoitava as moitas. A umidade 
Aveludava o musgo. E tanta suavidade 
Havia, de fazer chorar nesse sol-posto. (BANDEIRA, 
1917, p. 184) 
 

A alegria tão desejada por Bandeira nesta primeira obra se amplia 

no seu livro seguinte “Carnaval”, no qual ele possui maior liberdade de 



 

  

técnica para descrever o amor material. Por outo lado, o poeta não faz deste 

livro uma festa de alegria coletiva como era o esperado, muito pelo 

contrario, nele vagam as sensações brutas e imprevistas. Segundo Cardozo, 

em CarnavaI,  Manuel Bandeira tem um caráter analítico e fragmentário 

mostrando prazeres artificiais e almas postiças. De acordo com o critico, 

este livro demonstra uma alegria mentirosa. 

Depois de Carnaval, obra que revela a artificialidade de sentimentos, 

surge O ritmo dissoluto, desta vez retomando o espiritualismo do seu primeiro 

livro, de modo que nesta terceira obra, o poeta emprega uma feição mais 

comovente. Nele existe também o sentimento infantil, que segundo o autor 

enchem as páginas de O ritmo dissoluto. Com essa espiritualidade infantil, 

muitas das poesias de Manuel Bandeira estão carregadas de prazer de ser 

triste, de sofrer e prazer amargo de viver. Cardozo afirma que muito antes 

de deixar de lado a rima e a métrica, em sua poesia, Bandeira já tinha um 

estilo independente desde seu primeiro livro. Há neste ultimo um trabalho 

intuitivo, no qual se caracteriza em virtude de uma visão infantil, sem o 

recurso de ideias eruditas e quase sem o recurso metódico das inteligências 

cultivadas. Entretanto, isso não significa dizer que Manuel Bandeira não 

possua método e nem inteligência cultivada.  A incoerência em seus poemas, 

as oscilações de sentimentos, as novas associações do adjetivo demonstram 

o trabalho em conjunto da inteligência e da intuição do poeta.  

 

 

 

 

“Toda América” 

 



 

  

“Toda América”, ensaio publicado no livro Poesia completa e prosa, 

2007 de Joaquim Cardozo, relata a princípio a ilustração perfeita do livro, 

criada por De Garo, um pintor estranho segundo ele mesmo, mas, por 

outro lado, um artista bastante expressivo. Observando sua poesia, Cardozo 

afirma que o poeta foge por vezes, do gênero lírico, haja vista que ele deixa 

explicito a ideia revelada pelo poema, quando na verdade uma poesia deve 

ser escrita de maneira mais elegante, mais elaborada, ou simplesmente 

implícita. Por outro lado, segundo o crítico, em alguns momentos sua poesia 

ganha um destaque não esperado, a exemplo do poema “Brasil”, no qual 

Cardozo afirma que nele ouvem-se os barulhos da nossa natureza, ou seja, 

no poema estão implícitos barulhos de alguns dos animais que constituem a 

nossa natureza (Grilos, pássaros e etc.). Ele diz ainda que no livro, ao lado 

deste poema consta uma ilustração de De Garo em forma de pintura, que 

ilustra e facilita o entendimento do poema, de modo a dialogar 

harmoniosamente poema e pintura. 

 
Eu ouço o chiar das caatingas 
- Trilos, pios, pipios, trinos, assobios, 
zumbidos, bicos que picam, bordões que 
ressoam retesos, tímpanos que vibram, 
límpidos, papos que estufam,asas que 
zinem, zinem, rezinem cris-cris, cicios, 
cismas, cismas, longas, langues 
- caatingas de debaixo do céu!  
(CARVALHO apud CARDOZO, 2007, p. 507) 

 

 

 

 

“Nota sobre Mateus de Lima” 

 



 

  

No ensaio, “Nota sobre Mateus de Lima”, publicado também no 

mesmo volume Poesia completa e prosa, Joaquim Cardozo afirma que todos 

tem dentro de si algo poético, por outro lado, ele acredita que esta poesia 

não é preservada na transcrição de um poema, o que torna a poesia ainda 

mais pura. Segundo ele expressar um sentimento abstrato é algo impossível, 

ou que não se haja muito sucesso em sua elaboração. É isso que o autor 

define como puro, algo que não possa ser expresso totalmente, por causa de 

sua abstração. De uma maneira geral, Cardozo afirma que a leitura de um 

poema não necessariamente remete ao sentimento do poeta. Todavia, de 

acordo ele, “Acalanto”, de Mateus de Lima, o mostrou que é possível 

representar certos sentimentos mesmo que transfigurados pelo som de seus 

versos. Segundo o crítico, neste poema ele utiliza um tema banal, que 

poderíamos supor que não teria nada de mais interessante a ser exposto - 

que não estivesse sido abordado por outros autores. Por outro lado, 

Cardozo se surpreende com a pureza de como o autor tratou de um tema 

tão banal, tornando-o uma forma de sentimentos profundos.  

 

“Memorial do errante” 

 

Na crítica, “Memorial do errante”, publicada no livro Poesia completa 

e prosa, Joaquim Cardozo fala da poesia de Afonso Félix de Sousa. A respeito 

deste poeta, ele afirma que é um poeta de nova geração cujos poemas 

possuem pouca especulação, pois sua poesia foi pouco proficiente e até que 

são diferentes da verdadeira poesia. Por outro lado, segundo o crítico, em 

seu livro O amoroso e a terra o poeta consegue atingir o domínio de elaborar 

verdadeiras poesias. Afonso Félix não se detém apenas as estruturas 

convencionais, sua poesia é antes de tudo um canto, largo e livre cheio de 



 

  

valores emocionais vinculados a sua terra natal e os lugares onde esteve. 

Neste livro, de acordo com Cardozo existe um ritmo de romance, 

ressonâncias de poesia popular e cadencia natural de lirismo ibérico. 

Segundo ele, o livro O amoroso e a terra é um livro que segue a 

convenção, porém seus versos encontram-se bem individualizados, não 

existe a disseminação da matéria poética e não há nem reproduções e nem 

paralelismos de planos emocionais. Todos os poemas do livro são de origem 

popular e foram escritos com segurança, sensibilidade, além de seus versos 

demonstrarem grande conhecimento do fenômeno poético a mobilidade e a 

ondulação musical de metros populares. 

Sobre Memorial do errante, último livro de Afonso Félix, Cardozo 

afirma que o poeta amplia as fronteiras de seus temas, de sua métrica e 

também os limites da própria rítmica. Segundo Cardozo neste livro contém 

belíssimos sonetos de meditação, que possuem certa harmonia para os 

versos de abertura (Várzea invisível seja o pão dos tristes). Com seus sonetos de 

Olinda, com seus poemas ritmos variados, não se difere muito de O amoroso 

e a terra, muito embora seja ele bem mais variado, e contenha uma 

transformação ou um progresso no qual os poemas são guiados por uma 

visão mais ampla de mundo, uma visão formada por uma magia que nos dão 

as viagens, sensações de coisas que passam mais rápido, dos acontecimentos 

que se implicam numa sucessão quase simultânea.  

Para a realização deste trabalho utilizamos o livro Poesia completa e 

prosa, do poeta brasileiro Joaquim Cardozo. O livro serviu de objeto de 

análise para a nossa pesquisa, entretanto as investigações restringiram-se 

apenas em uma parte da obra contida neste volume, suas críticas sobre 

poesia. Utilizamos textos teóricos sobre poesia, a exemplo de Anatol 

Rosenfeld e Antonio Candido, para confirmar as afirmações de Cardozo em 



 

  

alguns de seus ensaios e observar como suas afirmações interferem em sua 

poesia. Como ocorre na posição do crítico a respeito da poesia de Ronald de 

Carvalho, na qual ele afirma que não se tratava de poesia verdadeira, haja 

vista que o poeta deixava claro, ou explicito a ideia principal do poema, 

quando na verdade segundo Rosenfeld, o poema precisa ser bem elaborado 

- não podendo seu conteúdo ser exposto de maneira explicita - e precisa ser 

escrito de maneira elegante considerando as escolhas lexicais. 

Feita a investigação de suas críticas de poesia, notamos que essa 

parte de sua obra dialoga diretamente com a outra parte, a poesia, haja vista 

que ao mesmo tempo em que o autor faz críticas a poetas ou suas poesias 

ele demonstra certas peculiaridades que remetem a suas próprias 

composições e a seu estilo. O primeiro traço encontrado nos ensaios de 

Cardozo que revelam seu “eu” encontra-se no seu ensaio, “Um poeta 

pernambucano: Manuel Bandeira”, pois o próprio título desta obra remete 

ao crítico, haja vista que ele também era pernambucano. O segundo traço 

está presente no ensaio citado a cima, de Ronald de Carvalho, no qual ele 

acredita que só é poesia se for bem elaborada, o que se confirma na 

observação das suas próprias poesias, pois elas são bem complexas. Em 

“Nota sobre Mateus de Lima”, o terceiro traço aparece quando o crítico diz 

que existe algo de poético em todas as pessoas, mas isso não se concretiza 

na transcrição de versos, pois esse algo se trata de algo tão abstrato que é 

impossível transcrever sem cometer o erro de tornar a poesia impura, isso 

que ele diz sobre Mateus de Lima certamente aparece em seus poemas. Em 

“Memorial do errante” notou-se uma quarta característica muito recorrente 

em Joaquim Cardozo, que são as experiências vividas e viagens relatadas em 

forma de poesia ou prosa. 

 



 

  

CONCLUSÕES 

 

Com base em nossas pesquisas e os textos apontados observou-se 

que Joaquim Cardozo não é apenas poeta, mas ainda dramaturgo, prosador 

e ainda crítico de arte. Observando a sua critica de literatura e arte, 

constatou-se que nas quatro críticas investigadas “Um poeta pernambucano: 

Manuel Bandeira”, - um ensaio que fala dos três primeiros livros de Manuel 

Bandeira e de uma maneira geral de sua poesia - “Toda América”,- crítica 

onde Cardozo fala do livro, da poesia de Ronald de Carvalho e ainda da 

ilustração do livro feita pelo pintor De Garo - “Nota sobre Mateus de 

Lima” e  - ensaio onde ele reconhece que Mateus de Lima consegue 

transcrever sentimentos abstratos que revelam a pureza de sua poesia- e 

“Memorial do errante”- falando de Afonso Félix na condição de poeta- 

foram encontrados elementos que caracterizam a poesia do crítico sejam 

eles de ordem estrutural, interpretativa ou até mesmo de estilo.  

Conclui-se que a investigação destas obras, e da vida de Joaquim 

Cardozo é sem dúvida de grande importância para a literatura, haja vista que 

a fortuna crítica do autor é escassa. O aprofundamento das análises dessas 

obras serviria de apoio e de impulso para que o poeta receba o merecido 

reconhecimento não apenas como poeta, mas também na condição de 

dramaturgo, prosador e crítico de literatura e arte como já constatado. Além 

disso, o aprofundamento das investigações iria confirmar e certamente 

apontar outros traços presentes na produção crítica do autor que dialogam 

diretamente com o restante de sua produção, notadamente em sua poesia.  
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DA IDEALIZAÇÃO À MELANCOLIA: FIGURAÇÕES DA DOR 
EM MADAME BOVARY 
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Introdução 

 

Os conflitos internos e externos que o ser humano facea-se 

frequentemente provocam mudanças que em alguns casos pode ser um 

caminho sem volta. As perdas que são suscetíveis pelo percurso da vida 

buscam uma tentativa de se reestruturar na estrutura psíquica do indivíduo, 

para abarcá-las (as perdas). Porém, mediante as experiências arcaicas, o 

sujeito pode não conseguir alcançar essa reestruturação, tornando a perda 

do objeto, uma incompletude de si. 

Com as inferências psicanalíticas, recorrer aos estudos de Sigmund 

Freud é de caráter primordial, visto que o autor desenvolveu importantes 

pesquisas e teorias acerca do assunto descrito neste artigo como melancolia. 

Há um intermédio ao que considera-se depressão e melancolia, porém, 

constata-se que Freud nunca considerou a depressão uma de suas estruturas, 

apenas os sintomas depressivos. 

Discorreremos aqui acerca das características Freudianas que 

envolvem o luto, luto patológico e a melancolia. Traços que permeiam dor e 

sofrimento ao indivíduo que está preso a esse quadro. Perder a liberdade de 

si confunde e conflita-se com o mundo exterior, mas acima de tudo, o 



 

  

mundo interno e particular, esfacelando o que era considerado intocável e 

inteiro. 

À vista disso, usaremos como suporte de análise a personagem 

Emma Bovary, descrita de forma peculiar por Gustave Flaubert. Ao 

investigar os traços viventes por Emma nota-se meticulosamente como se 

dá a desenvoltura dessa patologia e em como o Ser humano pode 

desvincular-se de antigos preceitos em torno de possibilidades que embora 

insatisfatórias acabam por tornar e tomar parte do centro de si.  

 

As características do luto e da melancolia descritas pelas teorias 

Freudianas 

 

A melancolia possibilita indagar-se acerca do que compõe as 

(trans)formações psíquicas do sujeito. Nesta patologia, o indivíduo inibe a 

realidade mediante a amarras consideradas manifestações psicóticas. Para 

isso, os estudos Freudianos encontram-se previamente em torno os 

conflitos entre a neurose e a psicose, em que estes (conflitos) adentram-se 

entre o ego e o id; ego e realidade externa, respectivamente, visto que 

posteriormente a melancolia encontraria-se no intermédio destas, através do 

ego e superego, o que Freud chamaria de neurose narcísica. Para o autor, há 

um processo de luto anterior a caracterização da melancolia. 

O luto estaria presente como um processo a ser vivido pelo sujeito. 

Quando este indivíduo perde o objeto amado irrevogavelmente deve-se 

passar por essa etapa, pois sua reelaboração é de caráter saudável. Ao 

retomar Freud(1917), Coser (2003) afirma que o luto: 

 



 

  

É então um trabalho, doloroso trabalho de reconhecer 
que o objeto não mais está disponível como objeto de 
amor. Mas não basta reconhecer que o objeto falta. 
Para que se concretize o trabalho do luto, Freud 
agrega, será necessário desfazer todos, e um por um, 
os laços libidinais que o prendiam ao objeto perdido. 
Essa é a razão do tempo que demanda para ser 
efetivado. Trata-se, portanto, para o sujeito enlutado 
de uma dupla tarefa, a de reconhecer ter perdido 
alguém que amava, primeiro, e que nesta perda ele 
perde também algo que estava neste alguém. (FREUD, 
1917:243 apud COSER, 2003: 110) 
 

No processo de luto, em seu princípio, o sujeito deve reconhecer 

que perdeu o objeto como objeto de amor/ideal, ou seja, que este (objeto) 

não estará mais presente como aquele que abarcava as necessidades 

(re)conhecidas pelo sujeito enlutado, por tanto, quebrar os laços 

afetivos/emocionais (libidinais). Dessa forma, ao findar o processo de luto, 

o ego estará preparado para reestruturar-se, reelaborar-se, estando assim, 

livre, como afirma o autor. Nesse processo, o indivíduo poderá trazer à tona 

através do inconsciente algumas perturbações psíquicas, sem perder a noção 

de realidade. 

 Logo, não se pode afirmar que há uma morte do objeto em si, pois 

ao fazê-lo refletiria em dizer que este processo poderia facilmente ser 

solucionado. Sendo assim, implica-se na morte de algo material e consciente, 

pois o objeto é o ideal, ou seja, um referencial do enlutado.  

A negação em realizar esta “morte” causa também a negação de 

uma realidade, sendo assim, recaindo no inconsciente e em um processo de 

luto patológico, em que o enlutado acredita ser àquele que causou a morte 

do objeto perdido. Freud acreditava que esse processo patológico seria a 

premissa da melancolia. Em que o sujeito massacra-se, critica-se, rejeita-se. 

O Eu, que antes era considerado objeto primordial de apego e valorização, 



 

  

torna-se desvalorizado e inestimado. Sendo assim, o indivíduo traz para si 

sentimentos hostis e depredadores, emergido dos conflitos das energias 

psíquicas (ambivalência). Ou seja, confrontos entre as pulsões de morte e 

vida. Segundo Cintra (2011): 

 
Na melancolia dá-se um impasse, algo para: o objeto 
se foi e o Eu se condena a não poder mais ser, a não 
poder fazer mais nada. A sombra do objeto cai sobre o 
Eu e ele se vê imobilizado. Ao ver-se assim julgado e 
condenado, o Eu patina em uma inércia longa, 
desesperadora. O sentimento de inferioridade esmaga 
o desejo de ir em frente. A sensação de não poder ser 
cria um enclave no Eu: já não é possível amar, nem 
trabalhar e os traços do luto – desânimo, perda de 
interesse pelo mundo e perda da capacidade de amar – 
tornam-se longos, eternos, intermináveis. (CINTRA, 
2011: 26) 
 

Isto é, o sujeito na melancolia idealiza de forma excessiva o objeto, 

o que não ocorre no luto. A libido recorre ao ego e este por sua vez, 

identifica-se com o objeto perdido. Adentrando ao superego e sendo assim, 

“o ego então passa a ser julgado pelo superego como se fosse um outro 

objeto”. (Mendlowicz, 2000)  

Sabe-se, por tanto, que a melancolia descrita por Freud abarca três 

aspectos principais dos quais se dá pela perda do objeto, ambivalência e 

regressão da libido ao eu, logo, considera-se aqui o questionamento: Quais 

as características que diferem o luto da melancolia?  

Desânimo extremo, tal qual, penoso; a perca do interesse pelo 

mundo exterior, regressão da auto-estima, auto-rejeição, auto-punição; a 

inibição de amar o outro, perca da vontade de exercer atividades das quais 

outrora se via completamente capaz e satisfeito, são traços de cunho 

melancólico, porém, estes também encontram-se no processo de luto.  



 

  

Então, o que nos levaria dentre esses traços, diferenciar o luto da 

melancolia? O único traço distinto à melancolia recai acerca da regressão da 

auto-estima, auto-rejeição, auto-punição, pois, no luto há um 

empobrecimento do mundo exterior, em que sente que o mundo é vazio, ao 

passo que na melancolia o empobrecimento refere-se ao ego e este estará 

vazio. 

Considera-se então que mediante o processo (e o fim dele) do luto é 

possível recuperar-se e voltar a enxergar o mundo externo, com 

possibilidades e escolhas. Adentrando a (re)conhecer novos objetos, tais 

como pessoas ou materiais. Reconstruindo a catexia libidinal que dá ênfase a 

esse exterior necessário ao ser humano. Enquanto na melancolia, devido a 

essa perca de valores, o ensejo da auto-punição e da regressão da auto-

estima; tal processo não é possível, pois, como citado, o ego esvazia-se, 

tornando impossível reelaborar-se. 

 

Madame Bovary: A melancolia de Emma 

 

Emma era uma moça de uma cidade pequena, que desde os treze 

anos foi levada ao convento por seus pais. Neste, a menina teve a educação 

necessária para a sua formação através da literatura e preceitos religiosos. 

Com esse ensejo, visualizava e sonhava com os romances que lia nos livros, 

imaginando-os para a sua vida.  

Após o luto pela morte de sua mãe, Emma voltou para casa, 

deixando o convento de vez. Gostava do ambiente, porém, em pouco 

tempo sentia tédio e vontade de voltar ao local onde fora educada.  

 



 

  

Emma, voltando para casa, começou por se comprazer 
em dar ordens aos criados; depois aborreceu o campo 
e sentiu saudades do convento. (FLAUBERT, 2002: 
41) 
 

Com a doença do seu tio, conheceu Charles Bovary, médico e 

viúvo, do qual envolvera em seus laços e finalmente, casou. Nossa 

protagonista possuía a ideia de um casamento dos sonhos, como aqueles em 

que vislumbrava em suas leituras literárias por tantos e tantos anos. Porém, a 

vida matrimonial a trouxe ainda mais tédio e arrependimento.  

 
[...]sentada na relva, que ia escavando lentamente com 
a ponta da sombrinha, repetia consigo mesma: "Oh, 
meu Deus! Mas porque me casei eu?" E perguntava a 
si própria se não poderia ter havido meio de, por 
outras combinações do acaso, encontrar outro 
homem; procurava imaginar como teriam sido esses 
acontecimentos não sobrevindos, essa vida diferente, 
esse marido que não conhecia. (FLAUBERT, 2002:46)  
 

A partir desse tédio aparente, Emma perde o interesse pelo mundo 

externo e inibi-se da vontade de realizar tarefas. Pode-se notar traços de um 

sujeito com tendências melancólicas, visto que, considerava sua vida fria e 

silenciosa.  Pois ficava todo o tempo; toda a noite numa poltrona e não dizia 

uma só palavra. 

Charles compadecido do estado de sua mulher resolve atender ao 

pedido da esposa e muda-se para Tostes, uma cidade maior, da qual Emma 

sempre quisera. Lá, nossa protagonista conhece León, amigo do médico. 

Este se apaixona por sua esposa.  

Emma tem desejos aparentes pelo rapaz, mas não leva o caso 

adiante e em algum tempo este vai para Paris. Ao decorrer da obra, ela 

conhece Rodolphe e tem por ele uma paixão avassaladora.  



 

  

Havia qualquer coisa de subtil espalhada na sua pessoa 
que a transfigurava. Repetia consigo mesma: "Tenho 
um amante! Um amante!", deleitando-se nesta ideia 
como se fosse a da chegada de uma nova puberdade. 
Ia então possuir finalmente aquelas alegrias do amor, 
aquela febre de felicidade de que havia já desesperado. 
Entrava no que quer que fosse de maravilhoso, em 
que tudo seria paixão, êxtase, delírio; sentia-se 
circundada por uma imensidão de azul, os píncaros do 
sentimento cintilavam-lhe na imaginação e a existência 
ordinária só lhe aparecia muito ao longe, lá em baixo, 
na sombra, pelos intervalos daquelas eminências. 
Lembrou-se então das heroínas dos livros que lera, e 
toda aquela lírica legião de mulheres adúlteras 
começou a cantar-lhe na memória, com vozes de irmãs 
que a seduziam. Tornava-se ela mesma agora parte 
autêntica dessas imaginações e realizava o longo 
devaneio da sua juventude, enquadrando-se naquele 
tipo de mulher apaixonada que tanto invejara. Além 
disso, Emma sentia uma satisfação de vingança. Já 
sofrera bastante! Mas agora triunfava, e o amor, por 
tanto tempo reprimido, jorrava livremente em alegre 
efervescência. (FLAUBERT, 2002: 152) 
 

Pode-se revelar aqui, o processo de identificação com o objeto. 

Emma tem Rodolphe como seu objeto de amor, do qual posteriormente, 

seria o de perda. Na melancolia, o objeto do qual terá o investimento é 

abarcado pela identificação. O sujeito melancólico enxerga no objeto de 

amor o seu ego, que por sua vez, tomado pela absorção do objeto em si, 

oportuniza compreender as mediações desse amor, em seu caráter mais 

elevado ou regressor.  

A protagonista mantém um relacionamento intenso com seu 

amante, do qual se sente entregue de forma completa. Porém, ao receber 

deste uma carta de despedida enxerga o fim de seu novo romance:  

 
Emma encostara-se ao peitoril da água-furtada e relia a 
carta com risadas de cólera. Mas, quanto mais fixava 



 

  

nela a atenção, mais as ideias se lhe confundiam. 
Continuava a vê-lo, a ouvi-lo, a estreitá-lo nos braços, 
no peito, as pulsações do coração causavam-lhe a 
sensação de fortes pancadas de aríete, acelerando-se 
umas após outras, com intermitências desiguais. 
Lançava o olhar em redor, sentindo o desejo de que o 
mundo se desmoronasse. Porque não acabar com 
tudo? Quem a impediria? Era livre. E avançou, olhou 
para a calçada e disse para consigo: "Vamos! Vamos!" 
O raio luminoso que vinha directamente debaixo 
atraía-lhe para o abismo o peso do corpo. 
(FLAUBERT, 2002: 190-191) 
 

 Ela não come, mal dorme; permanecer em casa é corriqueiro, a 

desenvoltura de suas tarefas cotidianas é inexistente, esquecendo-se até 

mesmo de sua filha e adentrando em um processo de luto, vivenciando os 

sintomas da perda. Para tanto,  

 
A perda de um objeto amoroso constitui excelente 
oportunidade para que a ambivalência nas relações 
amorosas se faça efetiva e manifesta. Onde existe uma 
disposição para a neurose obsessiva, o conflito devido 
a ambivalência empresta um cunho patológico ao luto, 
forçando-o a expressar-se sob forma de auto 
recriminação, no sentido de que a própria pessoa 
enlutada é culpada pela perda do objeto amado, isto é, 
que ela a desejou. (FREUD, 1856-1939:4 – vol. XIV) 
 

Emma sente-se culpada por Rodolphe abandoná-la e acredita que 

findar sua vida seria a melhor forma de se auto-recriminar e fazer uma 

justiça aparente para consigo e com o mundo; mundo este que não permitira 

que sua felicidade se concretizasse. O melancólico assume a culpa pelo que 

foi perdido, é como se invadisse o centro do seu âmago e tomasse conta do 

seu ser. À vista disso, o Eu torna-se vazio e impossibilitado de preencher-se 

mesmo que haja uma infinitude de promessas ao seu redor. 



 

  

Mediante a desenvoltura da obra, a personagem reencontra sua 

primeira paixão pós-conjugal, León, revivendo uma paixão negada de 

outrora. E nos faz transparecer que seu Eu possa vir a ser reelaborado, 

recaindo no período final do luto, sendo capaz de novos investimentos.  

Porém, essa autonomia forte que a envolveria em novos laços libidinais não 

ocorre. Ela tem no rapaz uma fonte de luxúria, do qual pudesse ser capaz de 

realizar suas próprias fantasias criadas de experiências passadas que não são 

suficientes para fazê-la sentir-se uma mulher completa. Pois não obtinha o 

objeto que completaria o seu ego. 

 
“Paciência! Não era feliz, nem nunca o fora. Donde 
provinha então aquela deficiência da vida, aquela 
instantânea decomposição de todas as coisas a que se 
agarrasse?” (FLAUBERT, 2002: 262) 
 

O indivíduo melancólico perde a noção da realidade mas reconhece 

que perdeu algo, porém, não sabe o que se perdeu dele junto ao objeto, 

acarretando a sensação de um empobrecimento do Eu. Emma perdeu o 

controle da sua vida, adquirindo elevadas dívidas para cobrir seus luxos ao 

que dizia respeito a joias e vestimentas. Sem condições de domínio acerca 

das mesmas se ver obrigada a pedir empréstimo àquele homem do qual lhe 

causou imensa dor.  

 
“Lembras-te dos nossos projectos de viagem? Ah!, a 
carta, a tua carta! Despedaçou-me o coração!... E 
agora, quando me volto para ele, para ele, que é rico, 
feliz, livre!, para lhe implorar uma ajuda que qualquer 
pessoa daria, suplicando e trazendo-lhe toda a minha 
ternura, repele-me, porque lhe custaria três mil 
francos”! (FLAUBERT, 2002:287-288) 
 



 

  

Neste momento a auto-censura e o rebaixamento toma conta de si e 

a faz desistir de viver. Percebendo que não há mais motivos para manter 

presente sua vida, pois, não tinha o objeto desejado de toda uma vida: O 

amor. Encontra no suicídio um caminho sem volta e este seria a cura para o 

vazio de sua alma pobre, pois para ela “A morte é uma coisa insignificante! 

Ao adormecer estaria tudo acabado!” (FLAUBERT, 2002: 290) (Grifo 

nosso). 

Ao que retoma as palavras de Flaubert: 

 
Emma reflectia que tinham acabado todas as traições, 
as baixezas e as inumeráveis concupiscências que a 
torturavam”. (FLAUBERT, 2002: 292) 
 

Emma desenvolveu um quadro melancólico mediante a falta que 

sentia de um preenchimento notório de paixão, não haveria nenhum 

homem que pudesse reverter. Carneiro et al., 2006 ao retomar Freud 

(1917/1976a) afirma que: 

 
O suicídio é uma forma de autopunição que estaria 
dirigida ao outro, que se volta contra o próprio sujeito. 
Na melancolia, ocorre uma identificação narcísica com 
o objeto. O suicídio seria então realizado, quando o 
sujeito está sob estado melancólico ou por um 
transtorno narcísico grave, fatores que potencializam a 
angústia decorrente do que não foi simbolizado. 
(Freud 1917/1976a apud Carneiro et al., 2006) 
 

A dor e o sofrimento, o sentimento de incompletude em não 

conseguir encontrar o que tanto almejava, engendrou um processo de 

desapego à vida, isto é, a sua existência.  

 

 



 

  

Considerações finais 

 

Nesse estudo não objetivamos compreender todo o processo que 

desencadeia a melancolia, nem tampouco proceder uma análise profunda 

acerca desse estudo. Nosso intuito é demonstrar como a idealização 

veemente de um objeto amado pode recair em algo bem mais profundo que 

uma simples insatisfação temporária. Unindo literatura e as teorias 

psicanalíticas, podemos perceber que as doenças que afetam os seres 

humanos e estão envoltas ao meio social, também podem ser visualizadas na 

arte como uma forma de mostrar e demonstrar traços que compõem a “vida 

real”.  

Sabe-se que desde o renascimento as artes vêm designando traços 

de perdas fazendo alusões à morte, tais quais, retratando personagens que 

morriam de amor. A solução aparente para essas perdas amorosas se via 

deslumbrar no suicídio. Pois “a morte é um remédio para todos os males, 

um ponto de inteira segurança”. (MONTAIGNE, p. 41 apud SCLIAR, 2003 

p. 18). Diante disso, entende-se que a melancolia difere da tristeza em que 

essa é considerada saudável e por assim dizer, normal. O estado de um 

melancólico eleva-se ao ponto de acreditar que a inexistência é a cura, ou 

seja, o amor pela vida se esvai e a ambição pela a morte toma conta do Eu.  

No caso de Emma, a culpa que sentia se fazia de maneira 

exacerbada e diante disso ocorreram duas mortes: A psíquica e a física. Para 

se esconder da dor do abandono buscou vivenciar o mundo a sua maneira. 

Adquirindo bens materiais e usando de pessoas e objetos que pudessem, em 

seu imaginário, ser uma válvula de escape para o que lhe esmagava 

internamente. Sendo assim, obtendo o Eu fragilizado e traumatizado, 

desencadeando uma incansável guerra entre o amor e o ódio sob o embate 



 

  

das decepções, do sofrimento, das angústias, da perda das estimas e do amor 

por si e pelo o outro, perdendo assim, a atração pela vida. A partir disso, 

para uma melhor compreensão, remetemos então a célebre frase “morrer 

por/de amor”, que ao relacionarmos a melancolia, tomamos por caracterizar 

um contraponto: Morrer por [falta de] amor, traduzindo o sentimento de 

um sujeito recaído na melancolia. 

Essas artes podem nos aproximar do real estado de um ser 

melancólico, que muitas vezes, ouvimos relatos, mas não presenciamos. 

Ajuda-nos a visualizar e adentrar em como o sofrimento e a dor são tão 

fortes ao ponto de inibir àquele que mais amamos, nós mesmos.  
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O LUGAR DO TEXTO LITERÁRIO NA OLIMPÍADA DE 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Regina Lúcia de Medeiros  
UFRN) 

 
“Longe de ser um simples entretenimento, uma distração 
reservada às pessoas educadas, [a literatura] permite que cada 

um responda melhor à sua vocação de ser humano.”1  

 

Introdução 

 

Este artigo é fruto das discussões realizadas no âmbito da disciplina 

“Literatura Comparada e Ensino de Literatura”, oferecida pelo Programa de 

Pós-graduação em Estudos da Linguagem (da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte) no primeiro semestre do ano de 2014 e vinculada à linha 

de pesquisa “Leitura do Texto Literário e Ensino”. Nele lançamos um olhar 

crítico sobre as orientações que estruturam a Olimpíada de Língua Portuguesa – 

Escrevendo o Futuro, a fim de analisar o espaço ali destinado à literatura. Vale 

ressaltar que esse propósito não é o objeto da pesquisa de doutoramento, 

que ora desenvolvemos junto ao programa citado. O que motivou essa 

investigação foi a necessidade de refletir acerca de uma prática docente, 

sobre a qual não tivemos a oportunidade de discutir ao longo da nossa 

formação: ensino de literatura. 

Limitadas anteriormente à esfera da Pedagogia, as questões de 

ensino têm sido colocadas em pauta, nas últimas décadas, pelos estudiosos 

da literatura. Regina Zilberman, Marisa Lajolo e Rildo Cosson, por exemplo, 

são pesquisadores reconhecidos que se preocupam em discutir, em seus 

                                                             
1 TODOROV, 2009, p.24. 



 

  

estudos, a situação da obra literária na sala de aula. Esse é um avanço que 

nos permite sonhar com futuras mudanças na formação dos professores e 

no modo como a leitura literária é considerada nos diferentes níveis da 

educação formal.  

 Observando o espaço dado à literatura na escola, Cosson (2010, 

p.56) recorda a formação humanista, nascida na Antiguidade Clássica, que 

perdurou por muito tempo no mundo ocidental: “o espaço da literatura na 

sala de aula era o mesmo do ensino da leitura e da escrita e da formação 

cultural do aluno”. Voltada para as elites, essa educação tomava a literatura 

como elo entre “escola”, “língua” e “sociedade”. Voltando-se por completo 

para a tradição, suas práticas favoreciam a emulação e a imitação, pelos 

alunos, dos textos literários a partir de exercícios de leitura e escrita. 

Entretanto, com o passar do tempo e com as modernizações ocorridas nas 

sociedades, a formação técnica e científica sobrepôs-se à formação 

humanística. 

A falência da educação elitista foi definida pela expansão dos 

sistemas de ensino e pela heterogeneidade dos alunos oriundos de diferentes 

classes sociais. O ensino de literatura, porém, não conseguiu acompanhar 

essas mudanças. Segundo Cosson, o ensino de língua passou a se valer de 

paradigmas estritamente lingüísticos, e o ensino de literatura fixou-se no uso 

“didático” do texto literário, isto é, a obra literária passou a ser utilizada 

como pretexto para ensinar a gramática esterilizada da língua. A leitura de 

uma obra na escola começou a ser guiada pelas célebres fichas de leitura, e o 

conhecimento literário foi confundido com o reconhecimento de temas e 

estilos de época e com a fixação dos dados biográficos de escritores 

canônicos.  



 

  

Por fim, com o avanço dos estudos linguísticos, marcado 

recentemente pelo estudo dos gêneros textuais, e por falta de um suporte 

teórico-metodológico literário voltado para a pedagogia, os textos poéticos 

passaram a ser substituídos por diferentes gêneros pragmáticos (jornais, 

receitas, por exemplo). Desse modo, o espaço destinado à literatura nos 

currículos escolares diminuiu ainda mais. A leitura literária na escola foi 

reduzida à mera fruição desorientada, confundida com o “prazer de ler”, ou 

tão somente ao exercício de ilustração de temas e características de época. 

Após essa breve exposição histórica, Rildo Cosson reivindica um 

espaço próprio para a literatura, no qual a obra poética mereça uma leitura 

atenta às suas especificidades, apta para promover a formação de leitores 

capazes de fruir a obra de arte literária e conscientes das significações 

múltiplas dessa obra em relação ao mundo e a outras artes. Cosson defende, 

portanto, para a literatura, um espaço, na escola, que leve em consideração 

ao mesmo tempo o texto, o contexto e o intertexto. 

Voltando-se para os programas e para as práticas de literatura na 

sala de aula brasileira, Cosson (2014, p.70) observa dois modos de ler 

frequentes na escola. O primeiro deles é aquele destinado aos primeiros 

anos do Ensino Fundamental, a leitura ilustrada, destinada à mera fruição 

das obras. O segundo é aquele desenvolvido nos anos finais desse mesmo 

período, a leitura aplicada, que utiliza o texto literário para ampliar e 

consolidar a competência da leitura e da escrita, buscando somente o 

desenvolvimento cognitivo do aluno. Naquele, afirma Cosson, a leitura não 

se insere num processo propriamente educativo; neste, o processo é 

reduzido ao preenchimento das fichas de leitura ou ao debate em torno do 

tema abordado no livro. No Ensino Médio, por sua vez, a literatura ganha o 



 

  

status de “disciplina”. Porém, o que prevalece nesse espaço é o ensino da 

história da literatura, restrito à delimitação dos períodos literários.  

Tendo em mente essas características do espaço em que se dá o 

ensino da literatura no contexto brasileiro, observemos as orientações que 

organizam a Olimpíada de Língua Portuguesa. 

 

1 Conhecendo a Olimpíada 

 

A Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro é fruto de uma 

parceria entre o Ministério da Educação (MEC), que a coloca como uma das 

ações do Plano de Desenvolvimento da Educação, e a Fundação Itaú Social 

(FIS), com a coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em 

Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec). Trata-se de um concurso 

de textos que ocorre nos anos pares. O concurso é voltado para o Ensino 

Básico (do 5° ano do Ensino Fundamental ao 3° ano do Ensino Médio).  

Com o objetivo declarado de fortalecer o processo de ensino-

aprendizagem no país, o concurso premia, com medalhas, tablets e 

computadores, as melhores produções dos alunos de escolas públicas, de 

acordo com as seguintes categorias: Poema, 5° e 6° anos do Ensino 

Fundamental; Memórias literárias, 7° e 8° anos do Ensino Fundamental; 

Crônica, 9° ano do Ensino Fundamental e 1° ano do Ensino Médio; Artigo 

de Opinião, 2° e 3° anos do Ensino Médio. Embora as categorias sejam 

definidas de acordo com os gêneros textuais citados, o tema da produção é 

o mesmo em todas as categorias – “O lugar onde vivo”.  

A Olimpíada oferece formação para os professores por meio do 

ambiente virtual de aprendizagem (www.escrevendoofuturo.org.br) e 

materiais orientadores, assim como materiais didáticos (Coletânea de textos, 



 

  

CD-ROM) a serem utilizados em sala de aula sob a forma de oficinas. No 

Caderno do Professor, a orientação para a realização das oficinas é apresentada 

por gênero, seguindo uma sequência didática. Esse material aborda 

explicitamente os conteúdos de língua portuguesa previstos nos currículos 

escolares, focalizando o desenvolvimento da leitura e da escrita.  

Na “Carta ao Professor”, presente nesse Caderno, a organização da 

Olimpíada lembra que os princípios metodológicos presentes nessas 

orientações viabilizam o trabalho de modo uniforme em todo o Brasil. É 

ressaltado ainda que o programa não está à procura de talentos, mas espera 

que os alunos possam vivenciar toda a sequência didática proposta de modo 

que, ao final do processo, tenham “aprendido a se comunicar com 

competência no gênero estudado.” (LAGINESTRA, PEREIRA, 2014, p.3)   

Na leitura que propomos, analisaremos o Caderno do Professor, 

intitulado “A ocasião faz o escritor”, referente ao gênero Crônica. 

Escolhemos esse Caderno como corpus desta breve análise justamente por ser 

essa a categoria que se volta, ao mesmo tempo, para uma turma do Ensino 

Fundamental e uma turma do Ensino Médio. Veremos, no tópico seguinte, 

qual o espaço destinado à literatura nessas sugestões de oficinas.   

 

2 O texto literário como pretexto 

 

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), quando 

apresentam o modo como os conhecimentos de literatura devem ser 

discutidos em sala de aula, considera a concepção dialógica da linguagem na 

recepção de uma obra de arte pelo leitor. O documento parte igualmente 

das obras de Umberto Eco para defender a incorporação de uma leitura 



 

  

ativa do texto literário na sala de aula. Desse modo, as Ocem definem que o 

papel da escola é: 

 
levar o jovem à leitura de obras diferentes desse 
padrão [da linguagem cotidiana] – sejam obras da 
tradição literária, sejam obras recentes, que tenham 
sido legitimadas como obras de reconhecido valor 
estético –, capazes de propiciar uma fruição mais 
apurada, mediante a qual terá acesso a uma outra 
forma de conhecimento de si e do mundo (BRASIL, 
2006, p.70) 
 

Fica evidente, portanto, que o processo de ensino-aprendizagem 

referente ao texto poético nas turmas de Ensino Médio deve propiciar aos 

leitores em formação o contato com obras literárias reconhecidas por suas 

qualidades estéticas, a fim de que esses jovens possam não somente 

desenvolver a capacidade de fruição estética, mas também compreender a 

arte literária como “forma de conhecimento de si e do mundo”. Vale 

ressaltar que essa concepção de ensino ressalta as tensões envolvidas na 

relação entre Literatura e Sociedade.  

O documento também registra a preocupação com os métodos que 

têm sido utilizados: 

 
A prática escolar em relação à leitura literária tem sido 
a de desconsiderar a leitura propriamente e privilegiar 
atividades de metaleitura, ou seja, a de estudo do texto 
(ainda que sua leitura não tenha ocorrido), aspectos da 
história literária, características do estilo, etc., deixando 
em segundo plano a leitura do texto literário, 
substituindo-o por simulacros, como já foi dito, ou 
simplesmente ignorando-o (BRASIL, 2006, p.70). 
   

Como podemos ver, os dois trechos citados comentam 

explicitamente os objetivos e as metodologias que devem orientar a prática 



 

  

escolar referente ao texto literário. Partimos, pois, dessas observações para 

analisar como a Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro –, cujo 

programa, lembremos, é reconhecido pelo MEC – trata a questão da leitura 

literária, uma vez que toma, como ponto de partida para a escrita dos 

alunos, três gêneros literários (Poema, Memórias literárias, Crônica) entre as 

quatro categorias propostas.  

O Caderno do Professor – orientação para produção de textos é apresentado 

por Joaquim Dolz, precursor do trabalho com gêneros textuais. Logo no 

início do prefácio, as finalidades da olimpíada são definidas: a 

democratização dos usos da língua portuguesa; o aprimoramento do ensino 

da leitura e da escrita dos alunos e a contribuição para a formação docente 

(DOLZ, 2014, p.9). Trata-se de um concurso de escrita com filiação teórica 

definida – aquela que defende o ensino de uma língua por meio de 

atividades com os diferentes gêneros textuais. Sendo assim, o Caderno 

oferece aos professores que desejam trabalhar com seus alunos o 

cronograma da olimpíada uma sequência didática com um conjunto de 

oficinas e atividades escolares sobre determinado gênero textual. Ora, 

curiosamente, o material privilegia a escrita de um gênero literário, sem 

definir como uma das finalidades, por exemplo, o aprimoramento da leitura 

de um texto literário. Dessa maneira, concluímos que o gênero Crônica é 

visto apenas como um gênero textual entre os demais. 

Os comentários acerca das especificidades de uma Crônica surgem 

na introdução do Caderno. Essas páginas sobre o gênero são poucas e 

tomam, como ponto de partida, uma leitura de “Sobre a crônica”, de Ivan 

Ângelo. Essas páginas introdutórias ressaltam brevemente a flexibilidade da 

Crônica; seu interesse pela observação do cotidiano; seu nascimento em 

meio ao ambiente jornalístico; seu tom humorístico e a experiência brasileira 



 

  

do século XIX, empreendida por grandes cronistas como José de Alencar e 

Machado de Assis. Logo, pressupõe-se que o professor de escola pública 

possui um conhecimento já organizado acerca do trabalho com gêneros 

textuais e conhece previamente as características de uma crônica. Caso 

contrário, encontrará problemas na proposta do Caderno. 

Nos capítulos seguintes, são apresentadas 11 oficinas que podem 

ser trabalhadas de acordo com a realidade de cada sala de aula. Para essas 

oficinas, uma seleção de textos é disponibilizada. Os textos escolhidos são 

crônicas que se destacam por serem representativas do gênero. Textos de 

Fernando Sabino, Machado de Assis e Moacyr Scliar, por exemplo, constam 

nos livretos da Coletânea de textos e, com leituras dramáticas, na mídia CD-

ROM (que contém igualmente jogos e vídeos). No passo-a-passo das 

oficinas, são sugeridos exercícios e perguntas que o professor deve lançar à 

turma em relação às obras. Sobre esses exercícios, o Caderno salienta: as 

atividades procuram trabalhar os conteúdos de ensino da língua portuguesa. 

Vejamos, pois, como são propostas as atividades no tocante ao 

trabalho com o texto literário. Ao longo dessas propostas, percebemos a 

ênfase em atividades de metaleitura, tais como aquela presente na quarta 

oficina, que se inicia com a seguinte indicação: “Faça um cartaz bem 

colorido com as principais figuras de linguagem e afixe-o no mural. Utilize 

como sugestão o quadro da página ao lado, para analisar as crônicas a partir 

desta Oficina 4” (LAGINESTRA;PEREIRA, p.50).  

À exposição das figuras de linguagem, segue-se a leitura do texto 

“Peladas”, de Armando Nogueira. Na leitura proposta, “Peladas” surge 

como pretexto para o estudo dos conteúdos de língua. O professor é 

orientado a fazer explanações sobre o conteúdo gramatical para, em seguida, 



 

  

guiar os alunos na identificação dos recursos utilizados pelo autor. A leitura 

do texto literário é, neste caso, tão somente uma metaleitura. 

Outro exemplo digno de ser citado é a sugestão presente na quinta 

oficina. Na primeira etapa, pede-se que o professor promova a leitura do 

texto “Um caso de burro”, de Machado de Assis. São fornecidos, ainda, 

alguns dados biográficos do escritor. Na segunda etapa, é recomendado ao 

professor guiar uma conversa analítica que confronte o título ao texto, 

questionando seus alunos sobre o assunto do texto, o cenário e as 

personagens apresentadas. Na terceira etapa, o objetivo colocado é o de 

“‘ouvir’ melhor o autor da crônica” (p.70). É curioso observar o título que 

nomeia essa etapa: “O que Machado queria mesmo dizer?”. Atentemos 

também para as perguntas que devem ser respondidas por escrito pelos 

alunos:  

 
O texto correspondeu às expectativas levantadas pelo 
título? 
Qual é o foco narrativo? O autor é personagem, usa a 
primeira pessoa ou não se envolve, apenas conta o que 
aconteceu com outros? 
Que ideias e emoções foram despertadas pela leitura? 
Para Machado, o burro é metáfora de quem ou de 
quê? 
Onde Machado emprega o recurso da prosopopeia? 
(LAGINESTRA; PEREIRA, 2014, p.70) 
 

Observando essa atividade, percebemos certo engessamento na 

leitura de um texto tão rico. Primeiramente, o título da etapa, “O que 

Machado queria mesmo dizer?”, revela uma compreensão da linguagem 

como materialização do pensamento, que compreende a língua como 

homogênea e estática e desconsidera o contexto de produção do enunciado. 

Para Travaglia (1998, p.38), essa visão desencadeia um ensino prescritivo e 



 

  

formativo da língua. De fato, as perguntas sugeridas nesse tópico indicam, 

em sua maioria, uma compreensão da língua, e da literatura, como sistema 

fechado. Ao modo dos exercícios típicos da década de 60, desconsidera o 

caráter interacional da linguagem, contradizendo a concepção bakhtiniana.  

Ao focalizar somente os elementos estruturais do gênero e os 

recursos estilísticos utilizados pelo autor, o exercício não proporciona uma 

leitura ativa e de fruição da obra, assim como não direciona o leitor em 

formação para uma compreensão da obra literária como patrimônio e como 

forma de conhecimento de si e do mundo. Ao contrário disso, o texto 

literário passa a ser apenas pretexto para o estudo formal dos tópicos 

curriculares da língua, tais como foco narrativo, elementos da narrativa, 

figuras de linguagem. 

Como vimos, a Olimpíada põe à disposição de alunos e professores 

boas crônicas de escritores renomados e possui o mérito de propor 

atividades diferenciadas (leitura coletiva, trabalho com fotografias, escrita 

individual, escrita coletiva, reescritura), assim como de oferecer um material 

esteticamente rico e bem diagramado, que gera, a partir da estimulação 

visual, o interesse nos alunos. 

No entanto, seus exercícios não consideram as especificidades do 

texto literário. Com espanto, verificamos que Candido (1981, 1992) é citado 

nas referências do Caderno. Ora, a presença desse crítico literário nas 

referências poderia indicar a devida atenção, nesse material, para as tensões 

existentes na relação ficção e realidade, para a função humanizadora da 

literatura e para sua compreensão como fruto do diálogo entre autor-obra-

leitor (cf. CANDIDO, 1995). Pelo contrário, percebemos uma forte 

orientação linguística e uma contraditória tentativa de inserção do trabalho 

com gêneros textuais na escola. Resta-nos uma dúvida: como utilizar o 



 

  

conceito de gênero e, ao mesmo tempo, privilegiar uma concepção de 

linguagem que desconsidera o seu caráter social? 

 

Algumas considerações  

   

Neste artigo, apresentamos uma breve leitura do material que 

orienta as oficinas da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, 

atentando para o espaço realmente destinado, nesse concurso, ao texto 

literário. Ao longo dessas páginas, observamos que, apesar de dedicar três 

das quatro categorias do concurso a gêneros literários, a leitura literária não 

recebe a devida atenção nas suas sugestões de atividade.    

Ao analisar o caderno de orientações voltado para o 9° ano do 

Ensino Básico e para o 1° ano do Ensino Médio, percebemos que o modo 

de leitura sugerido é aquele que Cosson denomina de “leitura aplicada”, uma 

vez que o texto literário se configura, no ambiente escolar, como pretexto 

para o estudo dos conteúdos de língua e para o desenvolvimento das 

competências da leitura e da escrita.  

Portanto, concluímos que, se por um lado, a Olimpíada cria um 

espaço para a leitura literária, por outro, suas orientações limitam o alcance 

dessa leitura por explorarem os textos de modo insuficiente. Não será fácil, 

pois, para um professor fielmente atento a essas orientações, cumprir a 

missão de “transmitir às novas gerações essa herança frágil, essas palavras 

que ajudam a viver melhor” (TODOROV, 2009, p.94) 
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FRAGMENTOS DA MEMÓRIA: LITERATURA, CULTURA E 
TRADIÇÃO 

 

Renata Pinto Uchôa de Araújo  
UFPB76 

 

1. Embasamento teórico 

 

A significação, considerada como uma função semiótica, revela 

uma relação de dependência entre conteúdo e expressão no interior de um 

signo verbal, não verbal e sincrético (BATISTA, 2001). Logo, o percurso 

gerativo da significação é formado por três níveis: fundamental, tido como 

profundo, o narrativo, localizado no âmbito intermediário, e discursivo, 

considerado o superficial. 

O nível discursivo estabelece as relações entre o Sujeito 

enunciador com seu enunciado e com o enunciatário, apresentando uma 

sintaxe e uma semântica discursivas. A primeira compreende as relações 

estabelecidas entre os sujeitos discursivos com o enunciado e com a 

enunciação. A última compreende os investimentos de tematização e 

figurativização. 

 

2. Análise do corpus 

 

No texto, o discurso apresentado pelo enunciador é informativo, 

ou seja, retrata a vida de um famoso cangaceiro, o Lampião, que ganhou 
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destaque nacional pela sua bravura. Para uns, o cangaceiro foi um 

criminoso digno de uma severa punição, para outros, era um herói. Mesmo 

sendo um discurso informativo, o enunciador deixa transparecer na 

tessitura do texto suas marcas ideológicas, o que denotam uma posição 

favorável à figura de Virgulino pelo enunciador que, estabelecendo seu 

enunciatário, o leitor, constrói seu discurso envolto de elementos que 

visam comprovar a veracidade de sua opinião. Para isso, transmite a voz a 

cinco atores, são eles: Lampião; os cangaceiros do bando, representados 

por dezenove figuras: Antônio, João, Livino e Ezequiel, Coruja, Corisco, 

Quinta-feira, Açu, Peitica, Criança, Bentevi, Lavandeira, Xexéu, Pinto 

D’água, Cajazeira, Beija-flor, Andorinha, Pedro Cândido e Tananjeira; as 

mulheres do bando, nomeadas por Enedina, Cila, Maria Bonita e Bentinha; 

o Tenente João Bezerra e um “cabra”.  

Lampião, por se tratar o texto de uma descrição breve de sua vida, 

corresponde ao ator em que os acontecimentos da narrativa se constroem 

em torno. Ele aparece como o maior representante do cangaço, um 

fenômeno que ocorreu no Nordeste brasileiro entre os séculos XIX e XX, 

cujas raízes de seu surgimento estavam em questões sociais e econômicas, 

que acometiam moradores do sertão a uma vida de dificuldades e 

privações. Era um movimento caracterizado por ações violentas de 

assaltos, sequestros e outros crimes. Comprove o que foi dito no trecho 

abaixo: 

 

“Os seus dezessete anos 
Virgulino completou 
não queria ser perverso 
mas o destino o obrigou 
nunca mais teve alegria 



 

  

quando no cangaço entrou”. 
 

Na narrativa, o ator Lampião encontra-se na maior parte debreado 

do enunciado em tempo, pessoa e espaço, uma vez que é projetado pelo 

enunciador num tempo passado, em terceira pessoa e num espaço lá, 

representado pelos estados nordestinos que percorreu ao longo de sua 

vida.  

Eis os textos que asseveram: 

 
“Lampião foi nordestino 
famoso rei do cangaço 
que dominou sete Estados 
e nunca achou embaraço 
Tinha destreza nas armas 
quando manajeva o braço” 
“Nasceu em noventa e oito 
a doze de Fevereiro 
sua vida no cangaço 
assombrou o mundo inteiro 
já nasceu predestinado 
para ser um cangaceiro” 
 

Em outros momentos no texto, o enunciador delega a voz a 

Lampião, que se manifesta através de falas diretas, o que marca a fusão do 

ator com o enunciado. Observe-se: 

 
“Sempre dizia: - Não faço 
herezia nem besteira 
tenho que honrar meu nome 
sou Virgulino Ferreira 
e também tenho direito 
nesta terra brasileira” 
“Lampião sempre dizia: 
- Serei um homem valente 
brigarei enquanto vivo 
não nasci para semente 



 

  

por causa de uma vingança 
brigarei eternamente” 
“Fugiu para uma fazenda 
Para melhor se tratar 
Com um alicate, o espinho 
Conseguiram arrancar 
Disse ele: - Só com um olho 
Ficou melhor de atirar.” 
 

Assim como Lampião, os cangaceiros, atores representados pelos 

componentes do bando do sertanejo, possuem a mesma características do 

chefe do grupo, eram bravos e violentos e também foram instigados pela 

situação de penúria em que se encontravam a entrarem no cangaço. Esses 

atributos tornaram o bando de Virgulino um dos mais afamados e 

perseguidos na história do cangaço no Nordeste. Por serem esses atores 

mencionados em terceira pessoa e num tempo passado, estão debreados 

do enunciado. 

 
“Era ele e quatro irmãos 
Antonio, João e Livino 
Ezequiel o mais moço 
Tinha o coração ferino 
Foram eles os primeiros 
Do grupo de Virgulino” 
“Tinha o valente Coruja, 
Corisco e Quinta-feira, 
Açu, Peitica e Criança, 
Bentevi e Lavandeira 
E o valente Xexéu, 
Pinto D’água e Cajazeira 
Beija-flor e Andorinha” 
“Homens de gênio cruel 
O valente Pedro Cândido 
Sempre fez um bom papel 
E o Tanajura falado 
Que nunca foi infiel” 
 



 

  

O bando de Lampião não era composto apenas por valentes 

homens, existiam também quatro mulheres corajosas que acompanhavam 

esses cangaceiros. Elas desempenhavam papéis de esposas e faziam as 

tarefas dignas de tal posição, que eram o companheirismo e os próprios 

afazeres domésticos. No cordel em questão, esse ator representado pela 

presença feminina no bando não aparece manifestado por uma fala, mas 

sim mencionado pelo enunciador em terceira pessoa. Eis os fragmentos: 

 
“E tinham quatro mulheres 
Uma delas, Enedina 
Cila e Maria Bonita 
De Lampião concubina 
E Bentinha que morreram 
Cumprindo uma triste sina” 
“Eram todas corajosas 
Andavam na companhia 
Do bandido Lampião 
Porque sempre ele dizia: 
- Para o homem sem mulher 
A vida não tem valia” 
 

Mais um papel atoral emerge na narrativa na figura do Tenente 

João Bezerra, que aparece no texto para representar todos aqueles que 

viam Lampião como um criminoso digno de uma ríspida penalidade. Por 

pertencer à milícia, viu-se mais responsável ainda em prender ou matar o 

malfeitor sertanejo e, aliado à sua valentia e determinação, inicia uma 

incansável busca ao cangaceiro em todo o território nordestino. É um ator 

que ora está debreado ora embreado do enunciado, pois em certos pontos 

do texto é citado em terceira pessoa, com verbos no passado, e em outros, 

a voz lhe é delegada, é quando se instaura através de um diálogo com o 

“cabra”, ator que informa ao tenente a localização de Lampião e seu 



 

  

bando. Este último ator aparece como aquele que intermediou a morte de 

Virgulino, pois foi através de sua informação que o ator João Bezerra 

consegue matar o cangaceiro juntamente com seu bando e ter a fama 

dissipada em todo Brasil. Os excertos comprovam: 

 
“No ano de trinta e oito 
um batalhão reforçado 
do Tenente João Bezerra 
chefe forte e respeitado 
já andava no encalço 
desse batalhão malvado”. 
“Percorreram Alagoas 
entraram pela Bahia 
depois foram a Pernambuco 
e João Bezerra dizia: 
-Deixe está bandido velho 
eu hei de pegar-te um dia!” 
“Na cidade de Piranhas 
ficou Bezerra hospedado 
até que um certo dia 
alguém trouxe-lhe um recado 
o qual dizia: - Tenente 
Lampião está acampado”. 
“O tenente perguntou-lhe: 
- Me conte certo o roteiro 
me diga se sabe mesmo 
onde está o cangaceiro?! 
o cabra disse: - Eu conheço 
onde vive o bandoleiro”. 
 

Na organização da narrativa, a temporalização do cordel em 

análise apresenta as marcas que evidenciam tanto o sistema temporal 

linguístico, quanto o sistema temporal crônico. No que diz respeito ao 

tempo linguístico, existe a presença de verbos que ordenam a narrativa, são 

verbos no passado, presente e futuro.  



 

  

Por relatar uma história que se encontra no âmbito da memória, o 

enunciador a coloca num tempo passado e mantém-se afastado do 

enunciado. Por relatar a história de vida de um famigerado cangaceiro, o 

enunciador faz uso desse tempo verbal para destacar o caráter verossímil 

do que enuncia e, assim, convencer seu enunciatário da credibilidade de 

seu discurso.  

 
“Lampião foi nordestino 
famoso rei do cangaço 
que dominou sete Estados 
e nunca achou embaraço 
Tinha destreza nas armas 
quando manajeva o braço” 
 

No final da narrativa, a presença de verbos no pretérito perfeito 

assinala a fusão do enunciador com a enunciação e, ao mesmo tempo, seu 

distanciamento em relação ao enunciado, uma vez que esse marco verbal 

foi utilizado para chamar atenção para a importância histórica da trajetória 

do cangaceiro Lampião. 

 
Já terminei a história 
do famoso bandoleiro 
o homem que ganhou fama 
na arte de cangaceiro 
seu nome imortalizado 
e também ficou lembrado 
até pelo estrangeiro 
 

O presente do indicativo aparece no texto para marcar um 

distanciamento do enunciador em relação ao enunciado. É quando 

transfere a voz aos atores. Afirmação comprovada nas falas do tenente, do 

informante e do próprio Lampião. Os trechos a seguir demonstram: 



 

  

“-Me conte certo o roteiro / me diga se sabe mesmo 
/ onde está o cangaceiro?!” 
“Eu conheço onde vive o bandoleiro” 
“Fica daqui a três léguas 
onde existe um riachão 
uma fonte, um enorme grutilhão 
é lá que está acampado 
o bandido Lampião” 
“Para o homem sem mulher a vida não tem valia” 
 

Esse distanciamento também é detectado nos verbos no futuro do 

presente, que aparecem para assegurar a bravura do homem sertanejo, que 

não teme perigos nem inimigos. Por causa dessa qualidade, o nordestino 

ficou conhecido nacionalmente pela sua masculinidade, pela sua virilidade. 

A fala do ator Lampião atesta: 

 
“Lampião sempre dizia: 
-Serei um homem valente 
brigarei enquanto vivo 
não nasci para semente 
por causa de uma vingança 
brigarei eternamente” 
 

No que concerne ao tempo crônico, responsável pela organização 

da narrativa através de expressões de tempo, o cordel em análise apresenta 

uma ordenação dos fatos narrados por meio de datas, idade e horas. Todos 

os acontecimentos ali registrados são situados historicamente. Podemos 

perceber essas demarcações temporais na data do nascimento de Lampião: 

noventa e oito a doze de Fevereiro; na idade em que Virgulino se inicia 

no cangaço: desessete anos; no tempo em que o cangaceiro permaneceu 

na vida de crimes: 23 anos; no ano de sua morte: ano de trinta e oito; e 

na hora em que o Tenente João Bezerra e seu batalhão chegaram ao 

esconderijo de Lampião e fizeram uma cilada que culminou na 



 

  

exterminação do mais temerário cangaceiro do Nordeste e seu bando: 

quatro da madrugada. Todas essas expressões temporais são utilizadas 

para oferecer maior veracidade ao que é narrado, pois corresponde a uma 

história verídica e de grande notoriedade. 

Na espacialização, o espaço linguístico do texto em questão é 

determinado por uma debreagem do enunciador em relação ao que 

enuncia, visto que os fatos por ele narrados estão mnemonicamente 

situados.  

Na expressão: Vamos ler o relatório / do famoso Lampião, 

constata-se uma proximidade, uma identificação do enunciador com o 

espaço da enunciação, é quando estabelece um diálogo com o leitor, seu 

possível enunciatário, pois fazendo isso, ele, mais uma vez, intenciona 

convencer sobre a veracidade do que vai expor. 

O espaço tópico é constituído pelo Nordeste, correspondendo aqui 

ao metaespaço, uma vez que esse espaço compreende as demais 

demarcações espaciais que aparecem no enunciado.  

O Nordeste do Brasil é uma região conhecida pelo seu clima 

semiárido, principalmente no sertão, área muito castigada pelo forte sol e 

pela escassez de chuvas, o que acarreta numa longa estiagem promovendo, 

assim, a seca, que leva muitos nordestinos a buscarem em outras regiões 

suas subsistências. Esse fenômeno migratório é percebido desde tempos 

longínquos, não advém da atualidade, é comum encontrar nordestinos 

espalhados pelas demais regiões do país. Por outro lado, outros sertanejos 

não viam essa mudança de estado como a única solução para sair da 

situação de miséria em que viviam, optavam por outra alternativa: a vida de 

crimes. É o caso dos cangaceiros, homens que andavam errantes pelo 



 

  

sertão saqueando fazendas, armazéns, carros que viajavam com 

mantimentos.  Por causa disso, eram pessoas que conheciam bem os 

territórios nordestinos, principalmente a caatinga, por isso que era difícil a 

captura desses malfeitores. No texto, esses espaços são representados pelos 

estados e cidades nordestinos que o ator Tenente João Bezerra percorre 

em busca de Virgulino: Alagoas, Bahia, Pernambuco e cidade de 

Piranhas. E também pelo lugar em que o cangaceiro estava escondido, 

Angico / aquele lugar deserto / já nas águas sergipanas / de Piranhas muito 

perto. Toda a narrativa se processa na região Nordeste, além dessas 

demarcações territoriais, o lugar onde nasceu Lampião também representa 

essa localidade: nascido em Águas Belas / lá nas plagas do sertão / do famoso 

Pernambuco / onde só deu valentão.  

 

3. Conclusão 

 

No folheto analisado, o enunciador transmite um fato muito 

marcante do Nordeste, o cangaço, e, por representar o povo nordestino, 

torna-se um sujeito defensor desse histórico movimento. Em todo o texto, 

Lampião aparece como uma figura respeitada e representante do Nordeste, 

pois todos os seus atos, mesmo que infringissem as leis, eram eufóricos, 

porquanto seus crimes eram motivados por uma existência marcada pela 

miséria. A escassez de alimentos e de dinheiro impulsionavam-no a 

cometer tais delitos.   

Para defender tal posicionamento, o enunciador aparece, no 

primeiro momento, próximo do enunciado quando se apresenta como um 

Sujeito de um saber sobre os valores dos atores no enunciado. No segundo 



 

  

momento, ao narrar uma história que se encontra em sua memória, ele se 

mantém afastado, debreado do espaço do enunciado. 
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A CRISE DA LINGUAGEM TEATRAL, SEGUNDO IONESCO 
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1. Introdução 

 

Criador do termo, o crítico inglês Martin Esslin (1968) chamou de 

Absurdo a um teatro cujas peças se caracterizavam por colocar em cena 

situações humanas insólitas e histórias que não obedeciam à lógica do bom 

senso; além disso, esse tipo de teatro buscava desconstruir a lógica da 

encenação teatral tradicional, subvertendo um gênero literário com 

princípios claramente definidos desde Aristóteles. Segundo este autor, o 

Teatro do Absurdo conheceu seu apogeu na década de 1950 e 1960, e seus 

nomes mais representativos são dois dramaturgos que curiosamente eram 

de nacionalidades e línguas estrangeiras, mas que adotaram o francês como 

língua literária: o franco-irlandês Samuel Beckett (1906-1989) e o franco-

romeno Eugène Ionesco (1909-1994).  

Embora Esslin acrescente o nome do russo Arthur Adamov 

(1908-1970) à esta lista, os dois dramaturgos anteriormente citados 

permanecem sendo os autores emblemáticos do movimento. O crítico 

sugere que a irracionalidade das peças desses autores fixa suas raízes numa 

visão filosófica da existência humana como algo destituída de qualquer 

sentido metafísico. Diz ele: “O Teatro do Absurdo procura expressar a sua 

noção da falta de sentido da condição humana e da insuficiência da atitude 



 

  

racional por um repúdio aberto dos recursos racionais e do pensamento 

discursivo” (ESSLIN, 1968, p. 20). 

O propósito dessa comunicação é tratar do conceito de anti-peça 

forjado pelo dramaturgo Ionesco para qualificar A cantora careca (1950), 

uma de suas peças mais conhecidas, ao lado de A lição (1951), As cadeiras 

(1952), O rinoceronte (1960), e, O rei está morrendo (1962).  

 

2. Surrealismo e teatro do absurdo 

 

O surrealismo surgiu como movimento artístico e literário em 

Paris na década de 20, e se desenvolveu entre as duas grandes guerras 

mundiais. Em sua essência o surrealismo preza pela liberdade de expressão 

espontânea do subconsciente, ao mesmo tempo em que condena a lógica e 

os padrões de ordem moral e social a origem do termo. Surgiu em 1917 

através de Guillaume Apollinaire e significa “o que está acima do 

realismo”; em 1924 o escritor, poeta e teórico do surrealismo André 

Breton lançou o Manifesto do Surrealismo, no qual observamos a influência da 

psicanalise de Freud no manifesto do surrealismo a partir do trecho à 

baixo: 

 

Com justa razão Freud dirigiu sua crítica para o 
sonho. É inadmissível, com efeito, que esta 
parte considerável da atividade psíquica (pois 
que, ao menos do nascimento à morte do 
homem, o pensamento não tem solução de 
continuidade, a soma dos momentos de sonho, 
do ponto de vista do tempo a considerar só o 
sonho puro, o do sono, não é inferior à soma 
dos momentos de realidade, digamos apenas: 



 

  

dos momentos de vigília) não tenha recebido a 
atenção devida. A extrema diferença de atenção, 
de gravidade, que o observador comum confere 
aos acontecimentos da vigília e aos do sono, é 
caso que sempre me espantou. É que o homem, 
quando cessa de dormir, é logo o joguete de sua 
memória, a qual, no estado normal, deleita-se 
em lhe retraçar fracamente as circunstâncias do 
sonho, em privar este de toda conseqüência 
atual, e em despedir o único determinante do 
ponto onde ele julga tê-lo deixado, poucas horas 
antes: esta esperança firme, este desassossego. 
Ele tem a ilusão de continuar algo que vale a 
pena. O sonho fica assim reduzido a um 
parêntese, como a noite. (BRETON, 1924, p. 
180)  
 

Como se pode ver na citação acima, os princípios Freudianos 

compõem parte do surrealismo no que diz respeito a parte da criação 

inconsciente. 

Nas artes o movimento surrealista se expandiu pelas obras do 

pintor catalão Salvador Dalí. No cinema temos obras como Um chien 

andalou (1929), L’âge d’or (1930) e Le charme discret de la bourgeoisie. Este 

último em questão marcou o cinema surrealista sendo uma das últimas 

obras cinematográficas do surrealismo. Na literatura os escritores 

surrealistas rejeitaram o romance e a poesia tradicionais que marcam parte 

os valores sociais da burguesia, sendo Paul Éluard e André Breton alguns 

dos representantes da literatura surrealista. 

Nos palcos vimos nascer o Teatro do absurdo em Paris na década de 

50, termo esse criado pelo crítico inglês Martin Esslin (1968) autor do livro 

O Teatro do Absurdo. Em sua definição este autor buscou reunir teatrólogos 



 

  

cujas obras desconstruíam a lógica da encenação teatral tradicional, cujas 

peças tinham em cena situações humanas insólitas e histórias que não 

obedeciam à lógica do bom senso. Sobre o Teatro do absurdo, Esslin 

(1968, p. 19) aponta traços do existencialismo:  

 
O declínio da fé religiosa foi disfarçado até o fim da 
Segunda Guerra Mundial pelas religiões substitutas 
como a fé no progresso, o nacionalismo e várias 
outras falácias totalitárias. Tudo isso foi estraçalhado 
pela Guerra. Já em 1942, Albert Camus 
tranquilamente indagava por que razão, já que a vida 
tinha perdido toda a sua significação, o homem não 
haveria de buscar uma saída no suicídio.  
 

Na representação do Teatro do absurdo encontramos nomes e 

obras teatrais não só parisienses como o romeno Eugène Ionesco (1950) e 

a sua A Cantora Careca, o russo de origem armênia Arthur Adamov (1947), 

autor de A paródia, o espanhol Fernando Arrabal (1953), autor de O Triciclo, 

o irlandês Samuel Beckett (1953), autor de Esperando Godot, sendo essa 

última uma das obras chaves do teatro do absurdo. Ambos os autores 

citados acima produziram peças com semelhantes características numa 

época de pós-guerra, colocando em cena uma nova forma de expressão se 

desvinculando do teatro tradicional através de peças que, segundo Esslin 

(1968, p. 19), são “tão estranhas e perturbadoras”. 

 

3. Peça e antipeça 

 

Dividida em onze cenas, sem atos, a peça põe em foco uma família 

inglesa padrão, os Smith, representados como a encarnação mesma da vida 

pequeno-burguesa, com seus comportamentos previsíveis, sua vida 



 

  

rotineira, moldada pela repetição de hábitos que traduzem uma ausência de 

vida interior, resultando em personagens sem densidade psicológica e 

vivendo em uma espécie de vacuidade existencial. A escolha do nome de 

família revela a intenção de criar uma caricatura do inglês médio, uma vez 

que o sobrenome Smith é um dos mais comuns nos países de língua 

inglesa, o equivalente, poder-se-ia dizer, de Silva, Santos ou Souza, no 

Brasil, por exemplo, ou Dubois ou Dupont, na França, e assim por diante.  

Utilizando-se de recursos estilísticos, como a palavra inglês/inglesa 

usada como adjetivo e sendo universalmente aplicada a todos os aspectos 

da vida do casal (sala, jornal, cachimbo, decoração etc.), Ionesco (1950) 

cria um efeito cômico, que será amplificado pela introdução de outro casal 

igualmente caricatural que porta outro sobrenome popular, os Martin. 

Moldados pelos costumes e pelas convenções sociais e morais, a 

comunicação interna do casal Smith é conseqüentemente tão vazia quanto 

suas vidas; a linguagem que falam serve basicamente para expressar 

lugares-comuns, ideias-prontas e banalidades.  

O dramaturgo reforça esse efeito que é ao mesmo tempo cômico e 

inquietante, criando diálogos em que as personagens não dizem, por assim 

dizer, coisa com coisa, mantendo conversações desconexas, fragmentadas, 

sem outra finalidade senão preencher o silêncio e fazer passar o tempo. A 

chegada dos Martin intensifica a sensação de que a vacuidade é coletiva, 

pois esses são igualmente ocos; a conversação entre os casais degenera em 

paroxismo linguístico, evidenciando a desumanidade que caracteriza tais 

personagens, que são caricaturas da vida pequeno-burguesa e da alienação 

existencial das mesmas. Em depoimento, Ionesco diz que teria se inspirado 

em um famoso método de aprendizagem da língua inglesa, o Assimil, para 



 

  

compor seus diálogos, pois ele próprio teria feito a experiência de querer 

aprender o idioma inglês, sem sucesso. Os diálogos supostamente 

convencionais desse método teriam lhe fornecido a inspiração para criar as 

falas de suas personagens. 

Desde a primeira cena, percebe-se a incoerência das falas das 

personagens, a qual aumenta progressivamente à medida em que as demais 

cenas vão se sucedendo, provocando no leitor/espectador um efeito de 

vertigem. É emblemática a cena IV em que os Smith conversam 

timidamente e com as falas monótonas e arrastadas, no aconchego de seu 

lar, como se fossem dois estranhos, embora sejam um casal; a conversação 

não poderia ser mais absurda, pois falam da coincidência de serem da 

mesma cidade, morarem na mesma rua, na mesma casa e dormirem na 

mesma cama até “concluírem” que são casados. Vejamos o desfecho da 

cena IV:  

 
SRA. MARTIN: Que estranha coincidência! Eu 
também tenho uma filhinha, ela tem dois anos, 
um olho branco e um olho vermelho, é muito bonita 
e também se chama Alice, meu caro 
senhor. 
SR. MARTIN: (com a mesma voz arrastada, 
monótona) Que curioso e que coincidência! E 
estranho! Talvez seja a mesma, minha cara senhora! 
SRA. MARTIN: Que curioso! É bem possível, meu 
caro senhor. 
(Um momento de silêncio bem longo. O relógio bate 
vinte e nove vezes) 
SR. MARTIN: (após refletir longamente, levanta-se 
lentamente e, sem se apressar, dirige-se 
até a Sra. Martin que, surpresa com o ar solene do Sr. 
Martin, também se levantou, muito 
suavemente; o Sr. Martin fala com a mesma voz 
singular, monótona, vagamente cantante) 



 

  

Então, minha cara senhora, creio que não há duvida, 
nós já nos vimos e a senhora é minha 
própria esposa… Elisabeth, eu reencontrei você! 
(aproximando-se do Sr. Martin sem se apressar. Eles 
se abraçam sem expressão. 
SRA. MARTIN: Donald é você, Darling! 

 
Nota-se em ambos a monotonia e total invisibilidade entre si.  

Além dos dois casais, há mais dois personagens, a empregada 

Maria que trabalha para os Smith, que aparece inusitadamente no início da 

cena II, e apresenta-se de forma mecânica, sua participação é curta mas o 

suficiente para compor o cenário absurdo com a seguinte indagação: 

 
MARY (entra): Eu sou a empregada. Passei uma 
tarde muito agradável. Fui ao cinema com um  
homem e assisti a um filme com mulheres. Quando 
acabou a sessão. Fomos beber leite com aguardente. 
Depois ficamos lendo o jornal.  
 

A fala da personagem Maria, ao longo da peça revela-se intrigante, 

pois a personagem muitas vezes faz revelações absurdas, e se diz ser 

“Sherlock Holmes” sendo que algumas de suas falas aparecem como plano 

de fundo, executando a função de narradora. O outro personagem é o 

capitão do corpo de bombeiros e sua participação na peça é de 

fundamental importância, pois seu personagem tem a função de denunciar 

ao público a vida medíocre e entediada que levam ambas as famílias 

burguesas ali presentes, pois esta personagem está sempre em busca de um 

“fogo” para apagar, e ao perguntar numerosas vezes se há algum incêndio 

no ambiente, a resposta surge com um “infelizmente não”.  

O capitão fica à espera de um incêndio por menor que seja, o que 

deixa claro que este “fogo” trata-se da ação que permanece ausente. 



 

  

Ambos irrompem nas cenas inesperadamente, com o intuito de mostrar o 

vazio e a ausência de ação. No final da cena XI a linguagem esvaziada e 

desumanizada das personagens degenera em paroxismo, pois a própria 

linguagem deixará de portar qualquer sentido, até transformar-se em 

grunhidos irracionais, configurando o processo de animalização pelo qual 

elas passam. Há repetições de sons desarticulados e onomatopéicos, 

configurando a falência da linguagem humana no universo pequeno-

burguês.  

 
CENA 11 
SR. SMITH: O papa derrapa! O papa não tem 
papada! A papada está no papo. 
SRA. MARTIN: Bazar Balzac, Bazaine. 
SR. MARTIN : Bizarro, bezerro, besouro! 
SR.SMITH: A,e,i,o,u,a,e,i,o,u,a,e,i,o,u! 
SRA.MARTIN: B,c,d,f,g,l,,m,n,o,p,r,s,t,v,w,x,z! 
SR. MARTIN: Do alho ao óleo, do olho ao alho! 
SRA. SMITH (Imitando um trem): 
Tuf,tuf,tuf,tuf,tuf,tuf,tuf,tuf,tuf,tuf,tuf.  
(IONESCO, 1993, p.145-146). 
 

 Segundo uma comentadora do texto (OLIVEIRA, Patrícia da 

Silva, 2010, p. 47), “[Em A cantora careca] de Ionesco, não se pode falar 

com precisão da existência de um conflito dramático, pois a peça não tem 

história. O público não tem algo certo por esperar”. Existe uma 

circularidade na peça, pois, a cena final retoma à inicial, sugerindo que o 

universo no qual vivem é repetitivo: do jeito como começara, a peça 

termina com a Sra. Smith falando da última refeição consumida segundo os 

costumes ingleses, enquanto seu marido age da mesma maneira, lendo seu 

jornal inglês e fumando seu cachimbo inglês. É uma representação da 



 

  

repetição monótona de hábitos que constituem a rotina em um lar 

pequeno-burguês. 

 Segundo o próprio Ionesco, sua antipeça fora escrita impulsionada 

pela “vontade de ruptura e de inovação dos novos dramaturgos dos anos 

50” (IONESCO,1993, p. 138). A ideia de antipeça, portanto, postulava a 

desconstrução da mímeses e da estrutura do gênero dramático. A esse 

propósito, Esslin observa que: 

 
“Os Smiths e os Martins não conseguem mais falar 
porque não conseguem mais pensar; e não 
conseguem pensar porque nada mais os comove, 
porque não podem mais sentir paixão. Não podem 
mais existir; podem “virar” qualquer pessoa, qualquer 
coisa, pois ao perderem sua própria identidade 
assumiram a identidade dos outros...” (ESSLIN, 
1968, p. 128) 
 

 As personagens perdem a capacidade de comunicarem-se umas 

com as outras, evidenciando a falência da linguagem enquanto atributo 

humano, gerando perda da identidade e desumanização. Em A cantora 

careca critica e satiriza não exclusivamente a mediocridade da vida da 

pequena-burguesia inglesa, mas de toda ela, a “pequena burguesia 

universal”, nas palavras de Esslin (p. 128). O título da peça é expressão do 

absurdo, pois seu enredo nada tem a ver com uma cantora, muito menos 

careca. Ou seja, o título não reflete o conteúdo da peça, mas essa é 

naturalmente a intenção do autor, reforçando o efeito de desconexão. 

 

 

 

 



 

  

4. Conclusão 

 

Em A cantora careca, escrita como sátira grotesca da vida pequeno-

burguesa, Ionesco (1993) buscou dar coerência à sua crítica, rejeitando o 

modelo do drama burguês, o teatro convencional, com suas regras e 

unidades (ação, tempo e espaço), propondo o conceito de “antipeça”. 

Dessa maneira, ela incorreu em uma contradição inevitável, pois a 

“antipeça” não deixa de ser uma peça teatral. Para além das questões de 

gênero, a (anti)peça permanece como uma crítica mordaz da vida pequeno-

burguesa, cujas limitações e mediocridade favorecem um processo de 

desumanização. Parafraseando o escritor mexicano Otavio Paz (1914-

1998) “Quando uma sociedade se corrompe, a primeira coisa que gangrena 

é a linguagem.”Eugène Ionesco assim como Otavio paz, discorrem com 

clareza a respeito de uma sociedade “corrompida” resultando na falência 

da comunicação presente na A cantora careca como um reflexo de 

representação de uma sociedade e a sua linguagem. 
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OS MÚLTIPLOS RECONHECIMENTO EM OTELO 
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1 Preâmulo 

 

Os enredos das tragédias gregas passaram por uma delimitação 

temporal quando foram concebidas no gênero tragédia. Assim, todo o 

conhecimento de um mythos, tal como o de Édipo, era abreviado para que 

os espectadores pudessem assistir ao espetáculo em quanto houvesse luz 

natural. Devido a esse fator, a peça Édipo aborda somente o último dia do 

reinado do personagem homônimo ao título da obra. Outro fator 

preponderante concernente à estruturação do enredo da tragédia grega diz 

respeito à categoria do reconhecimento, suas variadas modalidades e 

ausência.  

Em uma tragédia como Prometeu acorrentado, percebemos a ausência 

de reconhecimento no enredo. No Édipo, temos um reconhecimento que 

prefigura uma peripécia e catástrofe. Em Hipólito, já observamos um duplo 

reconhecimento. Todavia, na tipologia aristotélica não observamos um 

entrecruzamento das tipologias de reconhecimento nos enredos das 

tragédias gregas. Outro fator, peripécia e catástrofe estão somente 

relacionadas ao último modelo de reconhecimento, o denominado clássico.  

  No capítulo XVI da Poética, temos os desdobramentos sobre a 

categoria aristotélica do reconhecimento. Nesse trecho do texto, 

observamos a criação de uma tipologia ou como são estruturados os 



 

  

reconhecimentos nas tragédias gregas. Façamos uma ponderação sobre 

essa categoria teórica.  

A primeira espécie de reconhecimento concerne à ciência dos 

fatos em uma história por meio de sinais. Estes sinais, segundo Aristóteles, 

podem ser interpretados de diversas formas, uma das exemplificações diz 

respeito à cicatriz de Ulisses.  Em sua volta à cidade de Ítaca, após ausência 

de vinte anos, este personagem foi reconhecido por Euricléia, no canto 

XIX da Odisséia, através dessa cicatriz. Aristóteles é deveras crítico no que 

se refere a esse tipo de reconhecimento, segundo o autor, “é a menos 

artístico” (ARISTÓTELES, 2005, p.36).  Entendemos essa crítica do autor 

quando levamos em consideração os tipos de conhecimento. Para 

Aristóteles, essa modalidade de reconhecimento concerne ou 

conhecimento sensorial, factual, logo não há uma necessidade intelectual 

para desvendar um fato. 

O segundo tipo de reconhecimento é informado espontaneamente 

pelo poeta, sendo assim, pouco elaborado esteticamente. Os personagens 

não necessitam de qualquer esforço ou raciocínio para trazer a luz algo que 

está obinubilado. Desse modo, Aristóteles resume esse tipo pontuando que 

o personagem “diz o que o poeta deseja, não o que a fábula requer” 

(ARISTÓTELES, 2005, p.36). 

Já na terceira modalidade de reconhecimento, o desconhecido 

emerge na diegese através de uma rememoração, “quando a vista de algum 

objeto causa sofrimento”. Segundo o autor, um exemplo significativo 

desse tipo de reconhecimento ocorre na ilha dos Feácios, quando 

Demódoco canta a história de um viajante que erra por várias terras, nesse 



 

  

ínterim, Ulisses se emociona e é reconhecido como essa personagem 

errante. 

O uso do silogismo é outro artifício que está intrinsecamente 

relacionado aos modos de reconhecimento. Aristóteles propõe que a 

relação de três proposições afirmativas sobre um tema, sendo que as duas 

primeiras são premissas, é possível atingir uma conclusão satisfatória ou 

uma dedução sobre um assunto. Seu maior exemplo é: todo homem é 

mortal, Sócrates é homem, logo ele é mortal. Agindo por meio do 

silogismo, as personagens das tragédias poderiam chegar ao conhecimento 

de alguma ação inquietante. 

No quinto caso dessa tipologia, temos o reconhecimento por parte 

de um paralogismo, ou seja, um reconhecimento falso. O método utilizado 

na estruturação desse modo de reconhecimento é o silogismo, porém uma 

das premissas será inverossímil, logo, teremos uma dedução equivocada1.   

A última categorização de reconhecimentos converge para o modo 

perfeito, segundo a visão de Aristóteles. O autor destaca que: 

 
O melhor de todos os reconhecimentos é o 
decorrente das ações mesmas, produzido-se a 
surpresa por meio de sucessos plausíveis, por 
exemplo, no Édipo de Sófocles (...) Somente esses, 
com efeito, dispensam artifícios, sinais e colares. Em 
segundo lugar, os sugeridos dum silogismo 
(ARISTÓTELES, 2005, p. 37). 
 

 A preferência aristotélica por esse último tipo de reconhecimento 

envolve pelo menos duas explicações. Primeira, ele ocorre proveniente dos 

                                                             
1 A referência aristotélica concernente a esse reconhecimento é desconhecida, 
porém buscaremos evidenciá-la textualmente baseada em Otelo. 



 

  

desdobramentos fábula. Segundo, ao citar Édipo, uma tragédia perfeita na 

visão aristotélica, condensa no momento de reconhecimento por parte do 

herói a peripécia e a catástrofe. Disto isto, apliquenos três modalidades de 

reconhecimento ao texto shakespeariano. 

 

2 Considerações preliminares sobre Otelo: o enredo da vingança 

 

“O céu é meu juiz; não sinto respeito, nem obediência pelo 

mouro; mas se assim aparento, é para chegar a meus fins particulares” 

(SHAKESPEARE, 1979, p. 333). Essa é uma das primeiras frases 

relevantes proferidas por Iago no inicio de Otelo. A partir dessa revelação, o 

leitor se depara com uma fábula ardilosamente arquitetada pelo 

personagem em questão, cujos objetivos concernem a uma ascensão 

hierárquica/militar e uma vingança de honra, pois alguns comentários que 

circulam em Veneza indicam uma suposta relação entre o mouro e Emília. 

Essa duas inferências são comprovadas textualmente no decorrer do 

primeiro ato da peça. O desejo inicial de Iago é o anseio em ascender 

militarmente. Observamos essa ânsia de Iago, principalmente, quando esse 

descobre que Cássio é elevado ao cargo de tenente de Otelo. No diálogo 

com Rodrigo, percebemos o rancor de Iago em relação ao seu superior. 

 
Despreza-me, se não for verdade! Três grandes da 
cidade foram, em pessoa, pedir-lhe, de chapéu na 
mão, que me fizesse seu tenente; e, pela fé de 
homem, conheço meu preço, sei o que valho e 
menor posto não é digno de mim. Porém ele, cego 
pelo próprio orgulho e pelas próprias decisões, 
esquiva-se deles com um palavreado ridículo, 
horrivelmente recheado com epítetos de guerra; e, 



 

  

em conclusão desembaraça-se de seus intercessores. 
“Certamente”, diz ele, “já escolhi quem será o meu 
oficial”, E quem será ele? Por minha fé, um grande 
matemático, um tal Miguel Cássio. 
(SHAKESPEARE, 1979, p. 331)  
 

A animosidade de Iago tem seu princípio com a nomeação de 

Cássio, a não resiliência por ter sido preterido ao cargo de tenente instaura 

o primeiro conflito interno do personagem, essa desordem, na visão de 

Iago, só poderá ser purgada por meio da vingança, ou seja, a ruína de 

Otelo. 

A segunda faceta da vingança perpetrada por Iago está relacionada 

à honra. No epílogo do primeiro ato, temos o conhecimento de um boato 

que circula na cidade de Veneza, uma referência ao suposto envolvimento 

incestuoso entre o mouro e Emília, esta é a mulher de Iago. Temos acesso 

ao conteúdo desses fatos através de um dos solilóquios de Iago. 

 
Odeio o mouro. Acredita-se por ai que ele cumpriu 
meu dever de marido entre meus lençóis. Ignoro se 
seja verdade; porém eu, por uma simples suspeita 
dessa espécie, agirei como fosse coisa certa. O meio 
consiste em enganar, depois de algum tempo, os 
ouvidos de Otelo, sussurrando-lhe que Cássio tem 
familiaridade com a mulher dele. O mouro é de 
natureza franca e livre, julgando honradas as pessoas 
só pela parecença e deixar-se-á guiar pelo nariz com 
tanta facilidade quanto os burros... Já tenho o plano! 
Já está engendrado. (SHAKESPEARE, 1979, p. 
353). 
 

 O acesso que temos ao interior da personagem, sua consciência, 

inferimos a ampliação substancial no que diz respeito ao ódio que inflama 

Iago, em ipsis litteris temos acesso à animosidade, a suposta traição da 

esposa com o mouro e o subterfúgio encontrado para a vingança será uma 



 

  

suposta relação amorosa entre Cássio, fiel amigo, e Desdêmona, a esposa 

do mouro. Simetricamente, uma revanche permeada pelo suposto mal 

praticado pelo mouro em relação à sua pessoa. O modus operandi utilizado 

por Iago será uma série de insinuações em que o tema principal será a 

amizade entre Cássio e Desdêmona. A estratégia adotada por Iago difere 

da bravura citada pelo próprio personagem, desse modo, conjecturamos 

que há um temor em relação ao mouro. Todavia, a arma utilizada por Iago, 

a tessitura da traição, será deveras letal quanto um florete. Como esse 

trecho, acima citado, faz parte do final do primeiro ato, é necessário uma 

leitura retroativa do primeiro ato, pois é imprescindível ressaltar o 

ambiente que propicia o relacionamento de proximidade entre Otelo, 

Desdêmona, Iago, Emília, Cássio, Rodrigo. 

 Obedecendo a sucessão dos fatos que ocorrem no primeiro ato da 

obra, pontuaremos de forma diacrônica três eventos que tornaram possível 

os procedimentos astuciosos de Iago. 

1) Iago e Rodrigo alertam Brabâncio, pai de Desdêmona, 

sobre o rapto de sua filha. Esta cena ocorre em Veneza. “Um velho bode 

negro está cobrindo vossa ovelha branca” (O, p. 334). 

Brabâncio sai em busca da filha, encontra Desdêmona casada com 

Otelo, credita esse casamento repentino ao uso de encantamentos por 

parte de Otelo. O Doge convoca Otelo para uma reunião urgentemente, 

Brabâncio acompanha Otelo até o local da reunião, os otomanos vão 

atacar o Chipre, Brabâncio expõe o caso entre Otelo e Desdêmona ao 

Doge, Desdêmona se pronuncia. Suas palavras tencionam convencer seu 

pai. 

 



 

  

Meu nobre pai, percebo aqui um duplo dever. A vós, 
devo a vida e a educação, e minha vida e minha 
educação me ensinam, igualmente, que devo 
respeitar-vos. Sois meu senhor segundo o dever. Até 
aqui, fui vossa filha. Mas, aqui está meu marido e a 
mesma obediência que vos mostrou minha mãe, 
preferindo-vos ao próprio pai, reconheço e declaro 
devê-la ao mouro, meu senhor. (O, p. 346). 
 

2) Essa declaração da filha é suficiente para Brabâncio. 

Porém, este deixa um alerta para o mouro: “Vela por ela, mouro, se tiveres 

olhos para ver. Enganou o pai e pode perfeitamente enganar-te” (O, p. 

350). 

Brabâncio cede ao desejo da filha, porém a mensagem endereçada 

a Otelo tem a função de prolepse, ou seja, antecipa os fatos que sucederão.  

3) Iago é colocado como guardador de Desdêmona por 

Otelo. “Minha vida, por sua fé!... Honrado Iago, preciso confiar-te minha 

Desdêmona. Por favor, põe tua mulher a serviço dela e leva-as no primeiro 

momento favorável...” (O, p.350) 

Nesse momento do enredo, todos esses personagens estão de 

partida para o Chipre, todos estão, de certa forma, relacionados pelo 

pretexto da proeminente guerra, o ambiente está preparado para que Iago 

realize seus ardis objetivos, assim como, a organização de sua armadilha, 

analisaremos a disposição do triplo reconhecimento. 

 

3 Análise textual 

3.1 O reconhecimento paralógico de Otelo 

  



 

  

O segundo ato tem em seu início com a queda de posto de Cássio. 

Após saber que as tropas otomanas submergiram no mar, Otelo permite 

um momento de celebração na cidade e entre seus homens. Nessa 

celebração, Cássio é embriagado e briga com Rodrigo, essa situação foi 

esquematizada por Iago. Otelo ao saber desse problema destitui Cássio da 

função de tenente. Desse momento em diante, Iago instaurará sua ação 

vingativa.  

 O primeiro passo tomado por Iago é aproximar Cássio e 

Desdêmona. Essa relação de proximidade entre ambos é fundamental para 

que seus planos vingativos sejam executados plenamente. Iago aconselha 

Cássio a pedir a intercessão de Desdêmona em seu favor junto a Otelo. 

Cássio concorda: “creio francamente e amanhã, bem cedo, irei suplicar a 

virtuosa Desdêmona que interceda por mim” (O, p. 374). Esse é o anseio 

de Iago, pois, a partir desses encontros entre o tenente e a esposa do 

mouro, ele terá embasamento para apresentar a suposta traição de Cássio. 

O plano é exposto em um dos solilóquios de Iago. 

 
Pois enquanto esse honrado imbecil suplicar o apoio 
de Desdêmona, para reparar sua fortuna, e ela 
advogar calorosamente a causa dele junto do mouro, 
insinuarei nos ouvidos de Otelo o pensamento 
pestilencial de que ela só intercede por Cássio pela 
luxúria do próprio corpo. (O, p. 375). 
 

Após essa reflexão de Iago, em algumas cenas, Otelo surpreende 

Cássio conversando com Desdêmona, nesse momento o plano é 

deflagrado, Otelo é insistentemente questionado sobre a amizade de Cássio 

e Desdêmona, até o momento em que Iago abandona o artifício da 

especulação e afirma o caso extraconjugal da esposa do mouro. 



 

  

Selecionamos a cena peculiar em que o reconhecimento paralógico é 

visualizado. No quarto ato da peça temos o seguinte diálogo: 

 
Iago – Importunai bem Desdêmona que 
conseguireis a coisa. Agora, se o caso dependesse de 
Bianca, como não teríeis conseguido depressa! 
Cássio – Ai, pobre coitada! 
Otelo – Vede! Como já está rindo! 
Iago – Nunca vi mulher amar um homem tanto 
assim. 
Cássio – Ai, pobre malandra! Por minha fé, acho 
que me ama. 
Otelo – Agora, está negando francamente e está 
rindo! 
Iago – Estais escutando Cássio? 
Otelo – Agora, ele o importuna para que conte 
tudo... Continua! Bem dito! Bem dito! 
Iago – Garante que casareis com ela. Tendes essa 
intenção? 
Cássio – Ah, ah, ah! 
Otelo – Estais triunfando, romano? Estais 
triunfando? 
Cássio – Casar-me com ela? Como? Uma mulher 
que se vende! Por favor, tem alguma caridade com 
meu espírito. Não penses que seja assim tão 
desequilibrado... Ah, ah, ah! 
Otelo – Sim, sim, sim! Ao vencedor, o riso (O, p. 
405). 
 

 Na primeira fala de Iago, observamos a inferência falsa de Otelo, 

pois este acredita que a conversa aborda a relação amorosa entre Cássio e 

Desdemona, porém o diálogo tem como figura central Bianca2, a partir das 

frases proferidas por Cássio, Otelo reconhece erroneamente sua esposa 

como uma mulher adultera. Essa é a essência do reconhecimento 

paralógico, ele está alicerçado em um silogismo em que uma das premissas 

                                                             
2 Bianca é amante de Cássio. 



 

  

é falsa, logo, a dedução será errônea. A teia de insinuações mesclada com 

as revelações do próprio Cássio dão a Otelo o subsídio necessário para 

perpetrar sua vingança intempestiva, o assassinato de Desdêmona. Porém, 

se faz necessário uma ponderação sobre a descrição heróica e militar de 

Otelo. O mouro é descrito como um grande homem de guerra, um gênio 

na arte de vencer inimigos, entretanto é sobrepujado facilmente pela 

astúcia de um inimigo íntimo. Não há um momento em que Otelo apure 

ou faça uma investigação pormenorizada sobre as insinuações de Iago 

sobre Desdêmona. Estabelecendo uma comparação entre Otelo e Hamlet, 

este quando tem conhecimento da real morte de seu pai, através da 

aparição do espectro, não procede de forma célere na instauração do 

processo vingativo, pois é necessário averiguar se o que foi dito pelo 

espectro é verdadeiro. Desse momento em diante, Hamlet projeta uma 

série de estratégias para analisar a veracidade das palavras proferidas pelo 

fantasma de seu pai, a estratégia hamletiana parte da observação, não 

somente por parte de Hamlet, Horácio também participa desse plano, uma 

situação é criada para que essa observação seja melhor apurada, a ratoeira, 

desse modo, Hamlet pode estabelecer uma comparação significativa entre 

as palavras do espectro e as reações de Cláudio.  

Em Otelo, o grande estrategista militar é conduzido 

cuidadosamente por seu alferes a um entendimento obnubilado da 

realidade, somente um lado da pseudo realidade é vislumbrado por Otelo, 

desse modo, o raciocínio do mouro é limitado e suscetível de falha.   

O silogismo instaurado pelo mouro tem uma premissa verdadeira 

–  sou casado com Desdêmona – a segunda premissa, a inferência da 

traição – Cássio é amante de Desdêmona – está é uma premissa falsa, pois 



 

  

Cássio é amante de Bianca e no trecho utilizado como exemplificação, 

todas as falas de Cássio dizem respeito ao seu relacionamento com Bianca. 

Entretanto, a ardilosa armadilha de Iago permite que o mouro identifique 

Desdêmona como adultera, logo, sua dedução é: sou um homem traído. As 

conseqüências relativas desse falso reconhecimento são peripécia e 

catástrofe. Destacamos que a tríade reconhecimento, peripécia e catástrofe 

são elementos próprios do reconhecimento clássico, aquele visto no Édipo 

e tido por Aristóteles como perfeito. Em Otelo, esse primeiro tipo de 

reconhecimento, o paralogico, já é constituído ou arquitetado de uma 

forma distinta daquela observada na Poética. Não estamos cobrando de 

Aristóteles um conhecimento do teatro shakespeariano, pois seus corpora 

são as tragédias e a epopéias gregas, observamos que o reconhecimento 

paralógico em Otelo parte da tradição grega, mas assume uma nova forma 

no teatro shakespeariano. 

 

3.2 O reconhecimento paralógico agregado ao de sinais de Otelo 

 

Como vimos anteriormente, o reconhecimento de sinais, na 

tipologia aristotélica, é o que menos requer dos personagens um esforço 

cognitivo. O exemplo selecionado por Aristóteles é a cicatriz de Ulisses, 

esse tipo de reconhecimento é extremamente simples, pois na Odisséia, até 

o cão de Odisseu reconheceu seu dono. Em Otelo, o reconhecimento por 

meio de sinais está fundido ao reconhecimento paralógico do mouro, 

assim como, será significativo para o reconhecimento por parte de Emília.  

No que concerne ao reconhecimento através de sinais por parte de 

Otelo, temos acesso a esse tipo aristotélico no decorrer da mesma cena em 



 

  

que Iago conversa com Cássio, ou seja, a cena em que Otelo tem seu 

reconhecimento paralógico. Durante a conversa, Bianca aparece 

subitamente com uma queixa. 

 

Bianca – Que o diabo e a mãe dele vos 
persigam! Que queríeis com este lenço que me 
destes ainda há pouco? Fui uma grande tola em 
aceitá-lo. Vou ter que fazer cópia, não é? (...) 
Daí-o à vossa boneca. Venha de onde vier, eu 
nada copiarei. 
Cássio – Que há, minha encantadora Bianca? 
Que há? Que há? 
Otelo – Pelo céu, deve ser meu lenço! (O, p. 
407). 
 

 Esse reconhecimento por parte de Otelo faz com que o leitor faça 

uma nova leitura retroativa da obra com a finalidade de identificar a origem 

desse lenço. Otelo indica a origem do lenço de duas formas distintas. 

Observemos sua primeira descrição: 

 
Esse lenço foi dado à minha mãe por uma egípcia... 
Era uma feiticeira que quase podia ler os 
pensamentos das pessoas. Ela lhe disse que, 
enquanto minha mãe conservasse o lenço, teria o 
dom de agradar e de submeter inteiramente meu pai 
a seu amor; mas, se ela o perdesse ou desse de 
presente, os olhos de meu pai se afastariam dela com 
desgosto e sua alma se lançaria a caça de novos 
amores. Ao morrer, entregou-me o lenço e 
recomendou-me que, quando o destino me unisse a 
uma esposa, eu desse a ela. Foi o que fiz. Assim, 
tende cuidado; que ele seja vós tão ternamente 
apreciado quanto vossos preciosos olhos. Perdê-lo 
ou dá-lo seria desgraça que nada teria de semelhante! 
(O, p. 397). 
 



 

  

 A segunda referência é evidenciada no epílogo da peça, Otelo diz: 

“Era um lenço, recordação antiga que meu pai dera a minha mãe” (O, p. 

437). Evidenciaremos a posse do lenço por parte de Bianca. Desdêmona 

havia perdido o lenço, Emília encontrou o lenço e o repassou 

ingenuamente ao seu marido. Iago coloca o lenço no quarto de Cássio, este 

entrega o lenço para Bianca tendo como objetivo a confecção de uma 

cópia. Quando Bianca apresenta o lenço no momento em que Otelo 

observa o diálogo entre Iago e Cássio, O mouro tem a segunda percepção 

da traição de sua Desdâmona, assim como, o reconhecimento por meio de 

sinais. 

 Com essa leitura retroativa, entendemos a tessitura duplicada de 

reconhecimentos por parte de Otelo. O paralógico é reiterado pelos de 

sinais confirmando as suspeitas proferidas por Iago. Esse dois 

reconhecimentos conjugados trazem à baila uma nova ordem estética no 

que diz respeito à tragédia shakespeariana.  

 Destacamos também a dupla referência sobre a origem do lenço 

de Desdêmona, a primeira referência está relacionada ao momento da 

suspeita de traição, por isso, as palavras, frases utilizadas por Otelo são de 

advertência para sua mulher, O mouro diz “Perdê-lo ou dá-lo seria 

desgraça que nada teria de semelhante!”.  A segunda referência está 

relacionada ao epílogo da obra, precisamente, o momento em que Emília 

tem o seu reconhecimento. Entretanto, no momento em que Otelo 

visualiza esse sinal, implicitamente, múltiplos elementos são amalgamados 

e a suspeita passa a ser “realidade”. Três questões são pontuais, são elas: 1) 

a prolepse de Brabâncio - “Vela por ela, mouro, se tiveres olhos para ver. 

Enganou o pai e pode perfeitamente enganar-te”; 2) o reconhecimento 



 

  

paralógico; 3) o reconhecimento pelo viés de sinais. Como antecipado 

anteriormente na exposição do reconhecimento paralógico, a junção deste 

reconhecimento com o de sinais convergem para uma peripécia e 

catástrofe. O mouro é vencido pela astúcia de Iago e o único antídoto para 

a traição será o assassinato de Desdêmona, sob o seguinte pretexto, “deve 

morrer, entretanto, para que não traia mais homens. (O, p. 429). 

 

3.3  O reconhecimento de Emília (sinais)  

  

 Como apresentado anteriormente, Emília é a esposa de Iago, ela 

também é a dama de companhia de Desdêmona. O reconhecimento dessa 

personagem é relevante para que ocorra o reconhecimento clássico nesta 

obra. O fator preponderante para que esse personagem alcance um 

destaque significativo na trama é o encontro do lenço de Desdêmona. 

Emília diz: 

 
Estou bem contente por haver encontrado este 
lenço. Foi a primeira lembrança que lhe deu o 
mouro. Meu instável marido já me acariciou cem 
vezes, para que eu o roubasse; porém, gosta ela tanto 
desta recordação (visto que ele a fez jurar que 
estivesse sempre com ele) que o traz constantemente 
consigo para beijá-lo e falar com ele. Mandarei tirar 
cópia do trabalho para dá-lo a Iago. O que pretende 
fazer com ele, só o céu sabe, não eu; nada sei, exceto 
satisfazer-lhes a fantasia. (O, p. 389). 
 

 O achado de Emília permite que Iago tenha muitos subsídios 

para conduzir Otelo ao descobrimento da traição de sua mulher, porém o 

lenço será o sinal de sua desventura. No momento em que o Mouro 

assassina Desdêmona, Emília ouve os gritos provindos do quarto e se 



 

  

depara com a morte de sua senhora. Esta cena ocorre no desfecho da 

fábula, nesse caso é necessária outra leitura retroativa para entendermos a 

trajetória do reconhecimento de Emília. 

  Na segunda cena do quarto ato, Otelo questiona Emília sobre a 

conduta de Desdêmona, Emília não tem nenhuma queixa sobre o proceder 

de sua senhora, desse modo, Desdêmona é irrepreensível a vista de sua 

ama. A investigação do mouro é extremamente incipiente. Este é o único 

momento em que há uma busca pelo entendimento da outra faceta da 

história, porém essa averiguação é rapidamente esquecida, ou seja, as 

palavras positivas de Emília são apagadas e o ódio emerge fulminante. 

Otelo bate e chama Desdêmona de “mulher pública” (O, p. 414). Emília 

reage intempestivamente. 

 
Emília – Ele a chamou de prostituta! Um mendigo 
embriagado não teria dirigido tais injúrias à sua 
rameira. 
Iago – Por que agiu assim? 
Desdêmona – É o que desconheço. Tenho certeza 
de que não sou absolutamente assim. 
Iago – não choreis, não choreis... Oh! Que dia! 
Emília – Ela renunciou a tantos casamentos, 
abandonou o pai, a pátria, os amigos para ser 
chamada de prostituta? Não é para fazer chorar? 
Desdêmona – Tal não é para fazer chorar? 
Iago – Maldito seja ele por causa disto! Como lhe 
surgiu essa loucura? 
Desdêmona – Ah! Só o céu sabe! 
Emília – Quero que me enforquem se não há algum 
eterno vilão, algum patife buliçoso e insinuante, 
algum canalha lisonjeiro e mentiroso que lhe meteu 
semelhante idéia na cabeça para arranjar emprego! 
Quero ser enforcada, se não for verdade! 
Iago – Fora! Não há semelhante homem. É 
impossível. (O, p. 416). 
 



 

  

 Neste diálogo, temos acesso a defesa de Desdêmona por parte 

de Emília, observamos também que a ama sugere que há uma pessoa 

arquitetando essa armadilha para apanhar Otelo e Desdêmona, a pessoa é 

justamente Iago, seu marido, este rechaça essa possibilidade com a seguinte 

frase: “Fora! Não há semelhante homem. É impossível”. Todo esse 

emaranhado de relações entre os personagens converge para o ato final, 

cena final. 

Com assassinato de Desdêmona, o leitor tem acesso ao diálogo 

entre Emília, Iago e Otelo, uma conversa assaz ríspida e repleta de 

acusações.  Otelo confessa que Desdêmona é uma mulher adultera, Emília 

rechaça essa idéia, “Vós a estais caluniando! Sois um demônio! (O, p.434). 

Otelo relata que Cássio é o amante de Desdêmona, Iago é o informante. A 

reação de Emília é: “Oh! Minha senhora, a vilania tomou o amor para alvo 

de seu divertimento! Meu marido diz que ela era infiel?”(O p. 434). Emília 

rechaça todas as acusações de Otelo e Iago. O mouro expõe o 

reconhecimento da infidelidade da esposa devido a um objeto vista na mão 

de Cássio. “Eu vi nas mão dele. Era um lenço, recordação antiga que meu 

pai dera para minha mãe. (O, p. 437). 

Neste momento, Emília tem o seu reconhecimento, pois o lenço 

indicado por Otelo é o mesmo encontrado por ela, assim o incógnito passa 

a ser conhecido.  

 
Emília – Ó tu, mouro estúpido, esse lenço de que 
falavas, eu o encontrei por acaso e entreguei-o a meu 
marido, pois, constantemente, com uma solene 
insistência, mais do que merecia, para dizer a 
verdade, uma tal ninharia, ele me suplicava que 
roubasse. 
Iago – Infame rameira! 



 

  

Emília – Ela o deu a Cássio! Não, ai! Eu encontrei e 
dei-o meu marido. (O, p. 437). 
 

A suspeita de Emília é desvendada por meio do reconhecimento 

de sinais. Iago que arquitetou todo esse enredo sorrateiramente é trazido à 

luz. Todavia, este reconhecimento difere daquele estruturado por 

Aristóteles no que concerne ao resultado da trama. Enquanto temos um 

reconhecimento passivo na tipologia aristotélica, no teatro shakespeariano, 

observamos a peripécia e catástrofe também nessa tipologia de 

reconhecimento. Ao identificar Iago como instaurador do ardiloso plano, 

este “apunhala Emília, pelas costas, e sai” (O, p.437). 

Esses dois reconhecimentos irão subsidiar o reconhecimento 

clássico presente em Otelo. O paralógico e o de sinais relativos a Otelo, o 

de sinais concernente à Emília trarão o desfecho perfeito na ótica 

aristotélica, um epílogo em que haja um reconhecimento, peripécia e 

catástrofe. 

 

3.4 O reconhecimento clássico de Otelo 

  

Como observado em Aristóteles, esse é o tipo de reconhecimento 

primoroso, quando tratamos das tragédias gregas. A preferência aristotélica 

por essa vertente está relacionado ao modo como ocorre, assim como, o 

esforça intelectual da personagem objetivando decifrar o que está oculto. 

Em Shakespeare, já compreendemos que os dois outros tipos de 

reconhecimento estudados nesse ensaio estão vinculados as características 

do reconhecimento clássico. Em Otelo, esses dois primeiros 

reconhecimentos preparam para a eclosão da cena final. O reconhecimento 



 

  

paralógico e de sinais de Otelo conduziram-no ao assassinato de 

Desdêmona. Por outro lado, o reconhecimento de Emília condenou-a a 

pena capital perpetrada por Iago. A revelação da ama de Desdêmona e o 

seu assassinato é o evento fundamental para a emersão desse terceiro tipo 

de reconhecimento, o clássico. 

No desfecho da fábula, todo o ardiloso plano de Iago é revelado 

de diversas formas, as mortes, a manifestação de Emília e as revelações de 

Cássio. A dimensão e disposição dos reconhecimentos estudados 

previamente são abrangentes e detalhadas, no que concerne a diegese, ou 

seja, são tramas complexamente construídas. Elas são revestidas de uma 

autonomia e dependência. Dizemos que são autônomas porque cada qual 

pode ser isolada, entendida e analisada particularmente.  

A relação de dependência está relacionada à causalidade entre os 

eventos no cerne da fábula, isso produzirá o reconhecimento clássico, pois 

todas as circunstancias diegéticas convergem para o entendimento 

desastroso de Otelo. Ao ter o entendimento completo e amplo de sua 

situação atual, o mouro assevera: “Este é aquele que foi Otelo: estou aqui” 

(O, p. 439). Ludovico questiona o mouro: Ó tu, Otelo, que já foste tão 

eminente, caíste na armadilha de um maldito escravo. Que te poderá ser 

dito?   

O efeito estético desse reconhecimento final, disseminado 

elipticamente durante toda a estruturação da fábula transcende a 

organização conceitual aristotélica de duas maneiras. Em primeiro lugar, 

temos um uma pluralidade de reconhecimentos em uma única tragédia. A 

organização desses reconhecimentos segue uma ordenação que pode ser 

compreendido pelo princípio do palíndromo. As ações seguem a seguinte 



 

  

ordem: Otelo reconhece a relação amorosa entre Desdêmona e Cássio por 

meio do paralogismo, o sinal do lenço reforça a suspeita anteriormente 

evidenciada. Essa duas vertentes conduzem Otelo ao erro e a fatalidade. O 

reconhecimento relativo à Emília comprova o erro de Otelo que por meio 

de uma ponderação, raciocínio, identifica o equívoco de sua ação 

precipitada. Desse modo, os dois primeiros tipos de reconhecimento levam 

Otelo ao erro, os dois últimos esclarecem o erro por parte dessa 

personagem. 

A segunda característica desses reconhecimentos identificados na 

obra shakespeariana é a conseqüência proveniente de cada delas. Na 

tipologia aristotélica, observamos mais claramente a peripécia e catástrofe 

no reconhecimento tido como clássico. Todavia, nos modelos elencados 

em Otelo, percebemos a tríade – reconhecimento, peripécia e catástrofe – 

em todos eles. Nas duas primeiras modalidades, aquelas referentes ao 

mouro, este reconhece, há uma mudança no procedimento de Otelo e a 

catástrofe, a morte de Desdêmona. No que faz referência à Emília, esta 

identifica Iago como aquele que difunde as falsidades, ocorre à mudança 

repentina e a catástrofe diz respeito à morte de Emília. Todas essas 

ocorrências são preparatórias para o desfecho da obra, nesse momento, 

Otelo terá o reconhecimento clássico. Quando Iago comete o assassinato 

de Emília e foge, Otelo, implicitamente, começa a raciocinar ante a 

situação presente. Desse momento singular, o mouro inicia uma leitura 

centrifuga dos fatos que estão relacionados ao evento da morte de Emília. 

Elencamos alguns: O alerte de Brabâncio, as falsidades proferidas por 

Iago, o lenço da discórdia, a morte de Desdêmona, a realidade referente ao 

lenço, a morte de Emília e a fuga de Iago, todos esses elementos 



 

  

amalgamados preconizam a emersão do reconhecimento clássico de Otelo. 

No epílogo da diegese, o mouro cônscio da situação periclitante em que se 

encontra comete o suicídio. Essa é a faceta do reconhecimento clássico 

proposto por Aristóteles, O herói chega ao entendimento de sua 

desventura através de uma análise gradativa das situações vividas no 

transcorrer da fábula. 

Esse desfecho clássico observado em Otelo alude 

arquetipicamente ao desfecho da tragédia perfeita, na perspectiva 

aristotélica, Édipo. O mensageiro que vem de Corinto traz uma notícia que 

é assaz significativa para Édipo, Seu pai é falecido, implicitamente 

entendemos que o herói irá anexar Corinto aos seus domínios. Além disso, 

com a morte do pai em Corinto, Édipo percebe que a maldição proferida 

por Delfos chegara ao fim. Porém, tudo ocorre de maneira contrária ao 

que pensa o herói, pois aquele que trouxe a boa notícia é na verdade o 

autor do reconhecimento, peripécia e catástrofe. 

Entendendo as diferenças, o final de Otelo conserva certas 

peculiaridades com Édipo. Ludovico e seu séquito chegam ao Chipre para 

condecorar Otelo, entretanto a mão que iria conferir o governo do Chipre 

ao mouro torna-se a mão da justiça, Ou seja, aqueles que trazem a boa 

notícia, também como no Édipo, serão os portadores do infortúnio. Por 

fim, simbolicamente, Shakespeare alude à tragédia perfeita na visão de 

Aristóteles, todavia com uma nova configuração, Otelo concentra os 

elementos constitutivos dos reconhecimentos aristotélicos, mas de uma 

forma singular, diríamos diferente do que está na poética. Não cobremos 

isso de Aristóteles. 
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