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APALAVRAÇÃO
& ARRECIFE DOS NAVIEIROS  

   Wander Lourenço 

poesia

Apalavração 

P’ra se tornar um trovador, quiçá seja preciso descobrir debaixo da pedra de rio   
A infância a se reinventar pela memória moldável em barro de tempo-oco do buritizal         

Que há de se alinhar co’ bordado de lã e versos por sobre pergaminho de pele de ovelha                         
Da imaginação mais lúdica e fértil, em brincadeira de faz de conta de se estar face a face

Co’o Deus anônimo e palpável, apto a hastear o pôr do sol por dentro da noite negra
Por entre frestas duma primavera enluarada a se indagar se a constelação celeste

Inda (a)floresce em meio à frágil existência em intento de depurá-la em sublimação
Efêmera do instante mágico e ilusionista da humana criação.

P’ra se tornar um trovador, creio que, quiçá, seja aconselhável capturar co’a rede de 
caçar Ideias-borboletas cor de sol, co’a fragrância mais ínfima da essência 

De um lírio azul a se aninhar em vozes de ternura, que afloram em crucial momento   
De se decidir por um vestígio de curupira e saci-pererê; e, quiçá, seja factível investigar            

O percurso das formigas operárias, decifrando partituras das cigarras prazenteiras,
A fim de que se descubra orquestração da sobrevivência, que se perfaz ou se liberta

Por arranjos serafínicos de flautim, a partir de um instante de eternidade a se perpetuar       
No canto orfeônico de um sabiá pousado à mão direita dum ipenzeiro amarelo.



[revista Desenredos - ISSN 2175-3903- ano XII - número 33 - Teresina - PI - agosto 2020]6

P’ra se tornar um trovador, quiçá seja imprescindível adivinhar a cor dos olhos 
Duma estrela-cega decaída num vilarejo longínquo a se homiziar por paragens-confins             

Dum reino equidistante onde se abriga a flor do olvido que se apropria do aroma
Da alvorada em tácito gesto de encantamento co’os tons sete-colores do arco-íris,

De modo que  inspiração se emoldure por traços que se traduzem pela pregação inglória
Dum louva-deus ou pela labuta pacífica do bicho-da-seda sobre tela de pintura dar à luz                     
A um desenho esboçado por Querubim rebelde a esquadrinhar-se por aquarelas híbridas

Ou mímicas de cada qual ser em si por entre-manhãs entardecidas.
 

P’ra se tornar um trovador, quiçá seja inevitável se lambuzar co’o mel vívido  
Das abelhas quilombolas ou alumiar-se co’o lusco-fusco dos pirilampos orvalheiros

A sublinhar imagem duma aurora navegante, por sobre arrebol afeito aos alvores do luar
Em rabiscos e timbres imemoriais em obra de enobrecimento do mistério do alvorecer

A sobrevoar remoinho ávido por alcançar rabo de vento que conduz ao infinito
A arvorar-se por desenredos e sombras de lucidez em beiral de ribanceira do precipício

Ou trapézio às margens do abismo apalpado de andorinhas solícitas a remendar-se
Pelo ritmo freático do assombro de vida a se beneficiar dum sopro de alumiação.

P’ra se tornar um trovador, enfim, quiçá seja indispensável se insinuar 
Pelas palmas ciganas das mãos sôfregas a apalpar segredo de celebração a germinar-se

Ao movimento sobrevivente do girassol sobre órbita da terra de cuja lavoração prosaica
Se há de extrair cerne da lida subscrita em mensagem mais abissal ato de libertação

Que, deveras, se instaura na alma de artista que se aventa a (des)equilibrar-se
Por sobre a ribalta do vocábulo mítico em metafórico ritual de escrevinhamento

D’alma em cais de encantaria aportada sem âncoras, astrolábios ou bússolas
A arrimar-se por silêncios inauditos que inscrevem por Apalavração.
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Arrecife dos Navieiros 

Eis os manuscritos apócrifos d’assenzala para o além-mar do Foral de Olinda
Do que se houvera pelos chãos de pedra ancoradouro Arrecifes dos Navieiros
Dos embarcadiços em cais de saudade onde ancoravam naus-caravelas infindas

De pau-brasil fumo-d’angola, dos lotes d’ouro, das mercancias, dos marinheiros

Às margens canavieiras dos antigos engenhos que roçam as navegadoras aguarias
Do Capibaribe n’onde aportara o fadário negro do escravo de nomeada Damião
Que púrpura encantação de pele pela sinhá-branca Violante de Góes da Capitania

De Pernambuco, consorte do fidalgo D. Fernão de Góes de Itamaracá, o Barão

Atraiçoado pelas rudes mãos do destino quando a esposa Violante e o reles amante
O escravo de ganho Damião de ofício-estivador que aportara em vil desembarcação
Que às cegas amarras s’embrenharam por porões labirínticos do coração navegante
Ah quem diria que torpe aleivosia do escravo maledicente de fato adviria da paixão

Em pelourinho d’engenho aferrou-se o negro Damião por cruéis correntes e açoites
Pela castigação d’assangrar couraça do cativo ladino em madeiro de humilhação atroz
Por desagravo da injúria de famí’a gorjeio do vergáio que rugia sobre silêncio da noite
Que invadia casa-grande onde Dona Violante Góes fora trancafiada feito bicho feroz

Não obstante, apertencesse ao escravagista D. Fernão de Góes, o Barão de Itamaracá
Que co’o todo fervor não aperdoou ultraje do preto desabusado que fez abrolhar rebento 
Abastardado em ventre proibido da sinhá-branca d’Engenho Bom-Amparo do Jequitibá
Salvo engano, querubim fora ajogado à moenda de cana-de-açúcar por mando-contento
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World (Recreio dos Bandeirantes) e Niterói da Universidade Estácio de Sá. Professor Titular de Literatura Comparada 
da Graduação e Pós-Graduação de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa - Universidade Estácio de Sá. 
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(2006); Literatura e Poder - Org. Lucia Helena e Anélia Pietrani (2006); O Enigma Diadorim (2007); Solar das Almas e 
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Do senhor de terras em desonra insultado por obsceno gesto bárbaro do preto-chinfrim
Qu’ordenou que s’arretalhasse carne-viva do finório co’as mil sangrentas chicotadas

Qual naváia de fio d’aço afiado a destroçar os pecados desmaiados sobre terra-carmim 
A pagar co’vida pela safardânça desfeita d’raça contra Siá Violante de Góes violentada

Defronte d’assenzala d’Engenho Bom-Amparo do Jequitibá corpo negro inerte-mutilado 
Por chicoteio do Feitor Florenço como s’estalasse preito qual coice-cego cruel vingança 
Por ter feito mal a Dona-Siá Violante de Góes negro de ganho Damião for’é massacrado
Como afaz co’fruto da cana-doce a s’esmagar pr’azafamar lida em bem-vinda chegança

Aporém, diz que d’aviltamento d’escravo Damião a denegrir bastardia de defeito de cor 
A que Dona Violante de Góes dera luz ao coibido fruto por nascituro de má-sina e sorte 
Depós d’avinhorada ceia advém preto-manquejo co’o punhal em manejo a se sobrepor 

O vulto mal’assombrado do negro Damião Barão D. Fernão de Góes alvejado de morte.
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O QUE 
NUNCA 

TE DISSE   
    Jucely Regis dos Anjos Silva 

poesia

Preciso falar do meu pai, de célio
das idas e voltas
do homem negro, pedreiro
orgulhoso na minha formatura
voltando a estudar aos cinquenta
construindo-desmoronando
projetos, sonhos, ilusões.
O pai que era ou foi ou é
carinho e abandono
poesia e silenciamento
cafuné e grito
inspiração e rivalidade
aprendizado, determinação 
admiração, vergonha e medo.
Lembra do superpai desenhado na carta,
da música do Roberto cantada ao telefone?

Preciso falar da minha mãe, de maria
da vida inteira partilhada
da mulher negra, costureira, faxineira, dona de casa, 
                                                [educadora sem formação escolar
arrumando a lancheira da escola
dizendo comigo o abecedário
tirando a febre a chá e paciência
alinhavando-reparando-produzindo
sonhos, dores, desejos.
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A mãe que foi e é, ou era
fragilidade e fortaleza
surra e afago
servidão e autonomia
rancor e solidariedade
nó na garganta e gargalhada
sabedoria, crescimento, cura.
Lembra do poema que te escrevi num Dia de Maio?

Preciso lembrar dos meus homens?
das promessas e das ladainhas?
dos dedos em riste, das vozes altivas, das acusações?
do ciúme, das perseguições, da humilhação?
dos dias que não pude ser, porque fui outra para um outro?
da frieza, da indiferença e da partida?
Dos afetos bons, da descoberta do desejo, dos caminhos do conhecer
das lágrimas partilhadas, da força duplicada
do descobrir-me descobrindo-o e vice-versa
do ocupar espaços, começando pela casa
do desenlace dos nós, da expansão do “nós”
dos sonhos e projetos e utopias
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Preciso dizer do homem que me leu suspeita?
da mulher que me leu pedinte?
dos que me negaram a entrada, dos que me vedaram a saída?
dos que duvidaram e dos que torceram contra?
dos que até hoje ainda torcem a cara?
dos que previam, para mim, um caminho de vias restritas?

Posso dizer dos que fazem propaganda com nossa dor?
dos que filmam nosso pranto em close-up?
dos que tripudiam das nossas perdas?
dos que escalam por nossas cabeças?
dos sem nome, de sobrenomes europeus?
dos que derramam sangue inocente e se absolvem?
dos que nos matam com números e cifras e tornam a vida números e cifras?
dos que fazem cassino apostando o globo, a bola do jogo?
dos que nos roubaram o senso – de justiça, de Estado, de verdade, de história?
dos que difundem ignorância, tornada dinheiro, tornada voto?
dos que pregam intolerância, tornada arma, tornada escudo?
dos que cercaram, tomaram, dilapidaram, o direito e a vontade de viver?
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Posso falar dos olhos vivos das minhas crianças?
As suas vozes: canto inaugural
A sala de aula: laboratório do hoje e do amanhã

Posso falar na língua que me diz e que me cala?
da língua que me é
autonomia e cárcere, láurea e peste?

Posso falar de amor, do ser, de flores?
Posso fazer um poema?
Posso chamar de...

Jucely Regis dos Anjos Silva    
Professora do IFRN Lajes e doutoranda em Literatura Comparada pelo Programa de Pós-graduação em Estudos da 
Linguagem da UFRN, com estudos publicados sobre poesia brasileira contemporânea.    
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ESTE RECLAMA 
UM HERÓI

 
Marcos Roberto dos Santos Amaral 

este reclama um herói
Este renega a inversão dissimulada
ESTE não quer somente só rir
O palavrão passou à boca errada
E a elegância também
Que post reposto
Outro reconhece ser hipersensível
A que lhe contrariem
Mimo não é riso nem siso

Por quanto tempo sonhastes naqueles lindos véus celestes
Em que ondulavam órbitas 
Para as quais ciciavam silentes sou(l)d out 
Contra que brincam brincantes alegres alegrias por ondem 
                                                                         [pascem cerveja e suor

isso inexiste e forja essências e

Aquela farsa e
Aquele conto e
Aquilo acedo
E

poesia
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São variadas formas com que se contemplam os des(a)tinos
não esperavam encantar nada daquilo que nunca foi perdido
nem tampouco ansiou tomar algo insondável
Apenas se ascenderam todas as luzes enquanto se fechavam as cortinas fogo fátuo 
frases flácidas pontos pintados canto                                                                                            longe
São pouco os que conseguem perceber que na vida, nada é porque deveria ser, 
                                                                                   [embora ao percebermos que são
Admitamos que assim o são porque deveriam sê-lo
Não desconsiderando ainda assim
Que se possa ser o contrário ou outra coisa ou mesmo todas 
e... e...

Que não se possa dizer que nada seja dito, apenas aquilo que inviabiliza 
                                                                                                          [dizeres solidários
Os corrutos ditos Os ditos que matam existem mas não parem
O que importa para se zelar sagradamente é o que faz fazer nascer

As glândulas jorram odores os poros ensopam tremeliques e os tatos imiscuem corpos
A Tonga da Mironga do Kabuletê

Ah, Sonhos, quantos sois, meus sonhos, de quais ais 
Oh, Sonhos, fostes feitos!

Por quais recantos ‘stais enquadrados a sós!
Oh, Sonhos fostes onde!

Por quais campos tão plácidos endireitastes!
Oh, Sonhos de tão belos!

No Pain No Gain 
Sem quinze minutos sem zap
Sem altura
Só média
mídia mia!
Mama danda, que a canga calha e valha-me 



[revista Desenredos - ISSN 2175-3903- ano XII - número 33 - Teresina - PI - agosto 2020] 15

Deus de al
to a
bai
x
oxalá insha’Allah

Mas é claro que essa canção de glória dessa vã criatura indecide se vaticina 
                                                                                                            [se dá ou se desse
– Nessa fortuna roda a indecidibilidade cruel!
– Quem disse isto!
E assim dissimula a falta de dizer em rodopios de dizeres sem sentido
Sentidos de um jeito por uns e de outro por outros de outro por outros e por outros 
de outros sentidos de uns jeitos

– porquê não te calas!
Dizeis, por ventura
Ou “porquê falas!”

Oh sonho se não fosseis sonho vos comia com farinha
E escorregava um novo herói
Que leria em vossas almas as paixões de que não abrimos mão para jogar nossos jogos 
de pavão no shopping center da moda com o badulaque viralizado da 
moda e os trejeitos da 
moda a própria moda em pessoa
reclamando renegando mendigando companhia não dizendo nada de novo no front
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Há pessoas e pessoas e (posto que como se diz todos
Terão seus 15 min e)
stories e histórias
Sempre houveháhaverá
Entre caras bocas torcidas enquadradas em placas de estanho
Nossa linha de tempo está sedimentada por pó e pixels 
tal qual aníbal marchara com elefantes nos picos

Vencedores, sua batatas
Perdedores, perdemo-nos

Nosotros, naveguemos, é preciso
Quais são nossas questões nossos humores nossos tinos
Quando o tédio mata e viraliza piada
Quando o mesquinho encanta uma novela
Quando a beleza é a primeira a ser lembrada
Dize algo, estranho
Quando a inscrição é barganhada
Dize algo, obscuro
Quando a fofoca e bafafá dos comentários sobrepujam o próprio mote
Dize, ambíguo, informe, grotesco, absurdo

A menina 
Com uma rosa
’Trás os montes
Frente um lago
Diz pra si
Bem me quer
Mal me quer
Bem me quer
Mal me quer

Ou faça sol
Faça tudo ou quase
Ou quase
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Marcos Roberto dos Santos Amaral  
Professor da rede estadual de ensino do Ceará. Publica artigos acadêmicos que tratam sobre questões de linguagem e 
sociedade; publicou ensaio literários e as seguintes poesias: “Hora Extrema”, “Isca de Iago”, “Libertação”, “Os Bailarinos”, 
“Meu Amor”, “Enterro, “Carmen”, “Ode à Àfrica”.

Quase nos houve acordo
venhamos com 
Aquilo que tratamos desde o início
É preciso...
É preciso...
Falar do Fim do Mundo

ou
Por outro lado podemos
tratar de outras coisas
uma vez que
a Sorte ajuda aos audazes
se se acredita o sonho se realiza
o copo nunca está meio vazio se arrepende mais do que                                                                                                                         
[não sefazacreditevocêmesmoqueosoutroslheacreditarão

 Ah, ao euroaquilão, restam chacarrices
Pusemos, oh, todos

Os pés nos supedâneos, gabolices
Sim, ventos de outonos

Enfim, quais os cenhos franzidos, quais os lábios retorcidos
Onde Hércules, I-Juca Piramas, Patacas, Macunaímas, que tanta graça têm como 
ninguém
Afinal sensa(l)cioal em geral choramos quando açúcar demora indignamo-nos com    
                                                                                                           [a fome no mundo 
xingamos muito no tuíter rimos boas e compramos mais na rede
eis os espectros de nossas emoções...

– Que resta a dizer?
– Que dizem dos heróis que há?
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VINTE E SETE 
DE SETEMBRO 

David Gomes  

ERA VINTE E SETE DE SETEMBRO. Para mim, não era data especial. Só mais um dia. Acordei 
cedo, e fui, então, comprar pães a cinco ruas de minha casa. Não, eu não sou do tipo que come 
pães, mas era vinte e sete de setembro – não era uma data especial.

Já na primeira esquina um cachorro sarnento que remexia o lixo em busca da vida. Mais 
à frente, uma família fazia o mesmo. Eu não pude parar para ajudar, pois a nova lei imposta foi 
que: ninguém deve ajudar os pobres e os vagabundos, sequer os animais de rua. Era a ditadura 
do egoísmo. E se eu fosse pego ajudando? Além da multa eu ainda poderia acabar perdendo o 
emprego e a família. Ninguém quer um parente generoso em casa hoje em dia.

Eu cheguei na padaria de cabeça baixa e nem dei bom dia, pois o preço do pão é maior 
para os educados. Existe uma lei de que quem cumprimenta deve pagar a mais por encher a 
paciência do outro. E na entrada tem uma placa dizendo: é proibido sorrir, sujeito à expulsão.

Quando eu era criança, eu sorri em público uma vez, e vi minha família ser jogada de 
um restaurante chique. Não entendi nada, mas fiz tudo igual.

Na volta da padaria, eu estava com apenas dois pães para comer seco – porque presunto 
e queijo e manteigas eram proibidas pois eram desnecessários. O mundo só fazia o que tinha que 
fazer. Não tinha artes, não tinha música, não tinha teatro, não tinha nem baile pra ir. O mundo 
era tipo um filme antigo do... Não sei, não aprendi cinema na escola, e todas as fitas e arquivos 
foram queimados para se fazer coisas úteis à vida.

Começou a chover, e logo a família em condição de rua correu para uma marquise, mas 
demorou um segundo para serem jogados de lá. Não tinham para onde ir, e eu não podia fazer 
nada, a não ser seguir para casa e comer meus pães secos.

E quando eu cheguei à casa, no portão um jornal preto e branco e preto e cinza. Meio 
molhado da chuva. Sem imagens, de leitura difícil, pois não havia cores. Apenas preto e branco 
e preto e cinza escorrendo pelas páginas.

Tranquei o portão, liguei a cerca elétrica, joguei fora o jornal. Era só mais da vida 
cotidiana ali escrito, em detalhes cruéis. Mas só porque é cruel também a vida, nesses tempos 
difíceis de vinte e sete de setembro.

prosa
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Fiz café, sem açúcar – pois o açúcar está proibido. Acendi a luz de casa. Aí você deve 
estar pensando: abre a janela, não é melhor? Pois bem, as janelas estão proibidas. Eu poderia 
ir também comer na varanda, mas... Você já sabe... As varandas estão proibidas. Não pode ter 
plantas também, nem animais muito coloridos. A vida em vinte e sete de setembro tem que ser 
só o necessário.

Não cortei o pão, pois não pode colocar queijo, nem presunto, nem manteiga, nem 
requeijão... o pão já tem o que a gente precisa pra matar a fome.

Mas isso só porque hoje é vinte e sete de setembro. Amanhã... Amanhã será vinte e oito 
e eu farei tudo de novo.

David Gomes    
Espírito-santense, estudante de psicologia. 
E-mail: davis.gomis@gmail.com
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FRATURAS 
 Marcela Castro

prosa

ME DISSERAM QUE AQUELE DIA seria o ponto final para um outro tempo. Não 
sei se sou muito de acreditar em toda gente. Talvez até em alguma, por prudência. 
Mas ainda não sabia se teria chegado a hora de um esvaziamento de um passado tão 
presente, em que pudesse olhar o céu além da divisão retangular que separava o meu 
eu de tantos outros. Até aquele dia dito do fim para um novo começo – que eu ainda 
não sabia se seria mesmo, ou o que seria –, descobri que nos dias de bem antes sabia 
pouco, muito pouco sobre verdades prudentes da vida. E, talvez agora, a ideia de não 
falar com estranhos passava a se alongar e o cuidado também passaria a ser com não 
estranhos. Assim, me perguntava: teria eu coragem para este outro mundo? Teria eu 
aprendido que as boas maneiras de um largo abraço, um beijo, um aperto de mão, 
não seriam as boas maneiras para atravessar o vão que  passou a me separar mais 
seguramente do mundo?

Éramos poucos em casa quando da decisão do dever, ou do poder, ficarmos 
isolados. Para nós, toda sorte: comida, leitura e um pouco de riso nos intervalos 
que esquecíamos que estávamos a correr algum risco. Entretanto, no decorrer dos 
dias, observei que parecíamos que tínhamos começado a conferir vontades para o 
que não sabíamos do depois. Cheguei a pensar que talvez teríamos todos que voltar 
ao ventre, à espera de, ao nascer, aprender a vida outra vez: seria como poder tocar o 
sonho novamente, sorrir para noite, marcar a hora acertada para o começo da vida e 
depois um café, um chá, com qualquer um passante que quisesse sentar-se. Aprendi 
pensando no antes o que talvez nunca soubéssemos, mas a espera destes outros que 
não conhecíamos fazia parte do preenchimento de nossa vida. Agora, refletindo do 
lado de cá da larga porta retangular que me protegia do mundo, o sonho parecia uma 
interdição. Voltei. Fechei-me com chave. Queria guardar a expectativa num relicário. 
Deveria ser amorosamente belo o encontro com o mundo. Batia em meu peito um 
prêmio: o de poder viver outra vez.
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Lavei as mãos... não, não mais seria preciso que fosse assim, mas eu, que não 
tenho qualquer fé, continuava a me guardar desse modo. Foram certezas construídas 
ao longo da vida em suspenso, e eu, que ainda buscava alguma regularidade no tempo, 
insistia, pois aprendi a proteção. Talvez meus hábitos se parecessem já com os do amor: 
amo porque todos os atributos conscientes deste ato foram-se-me internalizando. 
Racionalizei sobre o antes, mas o depois ainda me parecia distante.

Com o retângulo trancado, vi-me outra vez de costas pro mundo e, depois 
que a coragem já não era mais presença, abri o mundo por outro retângulo que mais 
me guardava. Pela minha janela avistava um pé de maracujá, uma espada de São Jorge, 
alguns bichos que rastejavam, um gato que cansado de nós começou a permanecer mais 
fora do que dentro. Estava já entardecendo e os papagaios anunciavam a grandeza do 
céu que cobria aqui e acolá. Não morri. Mas outros não olhavam mais o que eu via. Nós 
é que os olhamos, sem ter o que fazer, quando o pior passou a ser a impossibilidade de 
acalentar quem ficou.

No entanto, de toda lembrança, já diziam cedo que era chegada hora de 
sair. Mas... eu não teria como chegar triunfante neste mundo de dor e sem dó. Seria 
vergonha exibir o privilégio da vida. Andaria de cabeça baixa, mesmo que meus medos 
dissessem algo sobre minha total liberdade. Não... neste mundo em que se nascem 
Marias com tanta fé e que com fome e por trabalho morrem, não há porque sair hoje. 
Sim, terei que me preparar mais: justificar minha sobrevida, porque me sobra decência 
para reconhecer que tenho mais.

Fôssemos menos desiguais – logo vejo a diferença pelo retângulo da casa do 
meu vizinho, um tanto bem menor que o meu - não teriam passado tantos caixotes 
de gente dali. Pois é verdade, vi muitos. Saíam para trabalhar no durante, porque 
tratavam-se de filhos de Marias e logo foram-se escasseando. Quando voltavam, saíam 
desse modo, a sós. Deitaram-se à morte, pela necessidade de sobrevivência.

Mas, agora, dizem-me outra vez: é depois. Confesso que, com a pouca fé que 
tenho, mantenho aquela espada de São Jorge a me proteger. E não sei bem o que fazer 
de mim, dos meus e dos outros. Hoje não saio. 

Amanhã peço desculpas ao mundo.

Marcela Castro 
Pedagoga; Técnica em Assuntos Educacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) - Brasil. Mestre em 
Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da UFRJ; Doutoranda pelo Programa 
de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da UFRJ. 
E-mail: marcelamoraesdecastro@gmail.com. 
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APOCALIPSE
DE SÃO JOÃO

Gabriel Faraco  

A FESTA COMEçA quando tua boca vibrante cospe chamas por teus rubros lábios 
enfeitados por um batom vermelho que palpita, espasma dormente e esparrama lenha 
na fogueira que estala estrala tactac e faz subir o ponto, a temperatura, a labareda 
laranja tal como a estrela estrangeira. Fervura, teu sexo tarantula venenosa vibra tal 
e qual o tambor que bate forte, soca forte, forte e mais forte, pura questão de sorte, 
pimenta biquinho os biquinhos docinhos de teus seios. Ah! Eu tô maluco!. Meu coração, 
uma bomba, um bumbo; aperto teu botão que liga e irriga a rosa vermelha inchada, 
duplicada de proporção, redobrada que sugo, molho sugo, me sujo, é tic tac tac tac, vai 
ter um piripaque de tanto tesão, impulsa, pula e pulsa pulsa pulsa o cabeçote pinote de 
cavalo de pau Uh Tererê!. É São João e São José, Santo Antônio de Lisboa, Santo Amaro 
da Imperatriz, Angelina Santa Paulina, Santo Anjo do Senhor, Meu Zeloso Guardador 
e São Paulo, SP. Que Deus te salve e o Diabo me carregue pro norte, sul, sudeste, 
centro-oeste, nordeste e agreste, árido, crato, arre oxê Hare Khrisna, Khrisna arre 
oxê Hare égua! São eles todos e mais um pouco, loucos que acreditam na palavra reza 
do profeta; veja suas mãos e seus pés, sagrado peito em chamas, que chamas quando 
o circo pega fogo, socorro, socorro! Fogo, ah fogo, me consuma! Olha a cobra, é 
mentira! Olha a chuva, é mentira! Acabou a cana... Vira a boca pra lá, mundiça! Damas 
e cavalheiros, estão com o olho vermelho de fumaça e arruaça? Pula fogueira, iá, iá, 
pula fogueira, iô, iô! Sou tua puta e quero que me sirvas à mesa, tostada e cozida, a 
alla putanesca, gostosa, saborosa, tempero, segredo de família, primo com a tia, como 
sempre fui e assim que gosto. Bota a mão aqui, bota, ali, bota, bota, e sente e sente e 
senta se acalma, bota fogo na fogueira pra clarear! Passa do ponto e tosta, doura nesse 
forno crematório. Tua língua cobra coral na minha boca cascavel do mal, o inferno é 
nosso motel 5 estrelas. Sacode-sacode, cresce, cresce, enverga, te morde, te engole 
e leva pro raio que te parta. Fecha a roda, ciranda cirandinha, quadrilha bandida que 
instiga a intriga, maconha, fecha a roda, roda, gira, pomba gira Maria Padilha caliente 
española sapatilha levanta poeira que brilha, que brilho, lindo infinito, olha aquilo! 
Pomba gira, gira e roda, roda, roda a roda, apagou, acende, oxê Hare égua! Não baba, 

prosa
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desgraça! Bate pé, bate sola, bate mão, bate palma! É roxo, ultravioleta, piruetas, malagueta na 
ponta da tua língua careta que explode em fogos de artifícios e foguetes, rojões, chicotes de fogo 
e carvões, lenhas, brasas no céu, mirabolantes mandalas inflamadas incessantes incandescentes 
interessantes dançantes como vaga-lumes pirilampos, arcanjos fogarentos, que sacodem asas e o 
ajojo todo, forró pra lá de arretado que todos cantam junto com violas e violões as modinhas da 
hora caipirinha de vinho pira póra ponho minha piroca – eita!!!, que só tem como testemunha o 
teu olho azul universo profundo e teu cu; uma cratera no chão na lua, um buraco na rua de terra 
daqui, longe pra caralho pra chegar, não tinha lugar mais perto pra quem já tá pra lá de Bagdá? 
Mísseis e torpedos me atingem, vindos de um submarino alemão Steinhäger. Na madruga, me 
escuta: é quente o pinhão, o cachorro tá quentinho, dormindo na casinha, e o quentão já frio 
ainda bate, canelada bem dada; canela, gengibre, noz-moscada, cachaça, cachaça, vinho e mais 
cachaça, ai assim, vem cá e se encaixa em mim, ai moço! ai moça! cuidado, assim-assim, com os 
bichinhos do jardim e, ui ui!, com o que lembrará para ser contado pra mim, na manhã seguinte, 
entre o sol e ressacas, bandeirinhas e chapéus de palha, vômitos e declarações de amor.
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TELÉSIO

I
agora 
não vou falar
das flores
que pendiam quietas
nos jardins
perdidos da segunda babilônia
nem das pedras que seguravam
o outro sol com o qual iluminavas as trevas
apenas apoiarei as minhas mãos sobre
as tuas mãos
para dar-nos conta do nosso sacrifício

TELESIO
Brevissimo tratado sobre el asombro

Lucas Margarit
Traduzidos por Juan Terenzi 

tradução

TELESIO

I 
ahora 
no voy a hablar 
de las flores 
que colgaban quietas 
en los jardines 
perdidos de la segunda babilonia 
ni de las piedras que sujetaban 
el otro sol con que alumbrabas las tinieblas
sólo apoyaré mis manos sobre
tus manos
para darnos cuenta de nuestro sacrificio

Os poemas aqui traduzidos integram o livro Telesio – Brevissimo tratado sobre el asombro (a ser publicado no início de 2021)
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II
não vou falar da estrela
que observo cair em outro precipício

quando a terra afaga a água
e o inverno anoitece
e adormece entre os cogumelos

não vou falar da matéria que reduz todo argumento
sobre o índice, deus ou a palavra
nem da areia que reduz tudo a um único trajeto

II 
no voy a hablar de la estrella 
que observo caer en otro precipicio 

cuando la tierra roza el agua 
y el invierno anochece 
y se adormece entre los hongos 

no voy a hablar de la materia que reduce todo argumento 
sobre el índice, dios o la palabra 
ni de la arena que reduce todo a un solo recorrido
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III
agora
não escrevo sobre deus nem sobre a morte de deus
mas sobre o movimento e a matéria
no possível vazio que habita no espaço
e descubro que sou o tempo
e a trajetória fechada de um planeta
que me deixará cego antes de chegar ao bosque que nos eclipsa

agora o teu corpo é a alma do meu corpo

III 
ahora 
no escribo sobre dios ni sobre la muerte de dios 
sino sobre el movimiento y la materia 
en el posible vacío que habita en el espacio 
y descubro que soy el tiempo 
y el recorrido cerrado de un planeta 
que me dejará ciego antes de llegar al bosque que nos oscurece 

ahora tu cuerpo es el alma de mi cuerpo
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III 
ahora 
no escribo sobre dios ni sobre la muerte de dios 
sino sobre el movimiento y la materia 
en el posible vacío que habita en el espacio 
y descubro que soy el tiempo 
y el recorrido cerrado de un planeta 
que me dejará ciego antes de llegar al bosque que nos oscurece 

ahora tu cuerpo es el alma de mi cuerpo

ASPECTOS DE UMA POÉTICA 
DA FRAGILIDADE

I
o antigo e triste
se exibe sem pudor
entre a decadência da fome
espécie de ruína que
escurece o mar para compreender
o sistema da fragilidade

IV
tudo aquilo que Telésio
pensou entrever
se desfez na
palavra “mármore”
tudo aquilo que Telésio quis nomear
se derramou no mapa da intolerância
tudo o que ele nomeou
se desmembrou no mapa claro da violência

ASPECTOS DE UNA POÉTICA 
DE LA FRAGILIDAD 

I
lo antiguo y lo triste
se exhibe sin pudor
entre la decadencia del hambre
especie de ruina que
oscurece el mar para comprender
el sistema de la fragilidad

IV
todo aquello que Telesio
creyó entrever
se deshizo en
la palabra “mármol”
todo aquello que Telesio quiso nombrar
se derramó en el mapa de la intolerancia
todo lo que nombró
se desmembró en el mapa claro de la violencia
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PALAVRAS DE TELÉSIO 
SOBRE A FRAGILIDADE 

VIII
vi um lago escondido em um lago
uma árvore ocupar o lugar de outra árvore
um pássaro que lambe as suas feridas como fendas de outro pássaro
uma moeda cuja cruz era outra moeda
um ancião -que pude ter sido- registrando o som dos sons
após descrever essas zonas do céu
vi os juncos ocultarem um caminho e as mãos bichadas de deus
suas mãos empunhando água, pedras e barro
leio outra vez: aquilo que não perdura persiste no abandono

PALABRAS DE TELESIO 
SOBRE LA FRAGILIDAD 

VIII
he visto un lago escondido en un lago
un árbol ocupar el lugar de otro árbol
un pájaro que lame sus heridas como grietas de otro pájaro
una moneda cuya cruz era otra moneda
un anciano –que pude haber sido- registrando el sonido de los sonidos
luego de describir esas zonas del cielo
vi los juncos esconder un camino y las manos agusanadas de dios
sus manos sosteniendo agua, piedras y barro
leo otra vez: aquello que no perdura persiste en el abandono

Lucas Margarit   
(Buenos Aires, 1966) é doutor em Letras pela Universidade de Buenos Aires, sua tese de doutorado versou sobre a poesia de Samuel 
Beckett. Realizou o seu pós-doutorado sobre a tradução e a autotradução na poesia desse mesmo autor. É poeta, professor e pesquisador 
na Universidade de Buenos Aires. Colaborou com várias publicações e ministrou cursos, seminários e conferências tanto na Argentina 
como no exterior (México, Polônia, Espanha, Eslováquia etc.). Publicou os seguintes livros: Círculos y piedras, Lazlo y Alvis, El libro de 
los elementos y Bernat Metge, os de ensaio Samuel Beckett. Las huellas en el vacío, Leer a Shakespeare: notas sobre la ambigüedad. Traduziu obras 
de William Shakespeare, Sir Philip Sidney, Henry Neville, W. H. Auden, Samuel Beckett, entre outros autores. Seu mais recente livro 
de poemas é Elis o la teoría de la distancia (2020), e para o início do ano que vem publicará outro, cujo título será Telesio – Brevissimo 
tratado sobre el asombro. 

Juan Terenzi   
(1982) Formado em Engenharia Química, Letras e Literaturas hispano-americanas e Filosofia. Finaliza seu doutorado sobre a obra 
narrativa de Samuel Beckett. Poeta, tradutor e pesquisador na Universidade Federal de Santa Catarina. Publicou artigos acadêmicos, 
resenhas, traduções, autotraduções, poemas e contos em diversas revistas nacionais e internacionais. Seu livro de poemas Fissuras sairá 
pelo selo editorial Caiaponte. 
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 PARIS ATRáS DOS VIDROS
 A lente de André Gonçalves   

 Vanessa Daniele de Moraes

GONçALVES, André. Paris. Teresina: Quimera, 2019.

Artistas são poetas porque são capazes de criar imagens, escreveu Octavio Paz em O 
arco e a lira. Mas para isso é preciso, segundo ele, que haja participação dos leitores/ouvintes. 
Ao publicar Paris, em 2019, André Gonçalves nos deu a incumbência de legitimar sua série 
fotográfica como a mais genuína forma de poesia. A primeira foto do livro vem como um alerta: 
que o leitor de imagens pare, observe. É um semáforo que indica a interrupção do movimento 
- sem vermelho, só luz. 

Semáforos ditam as ordens do fluxo; 
cessam o percurso, indicam as pausas e 
contiguidades. Eles estão ali, nas fotos de 
André, em diversos momentos: liberando o 
acesso à torre Eiffel junto a outras verticalidades 
de uma cidade precursora da modernidade 
ou impedindo a passagem à mesma torre 
nebulosa. Nessa, o símbolo parisiense fica 
difuso ao mesmo tempo em que o olhar do 
fotógrafo revela o controle preciso dos galhos 
das árvores que ajudam a deformar a paisagem 
ao fundo. 

O efeito flou não explicita: borra, 
sugere, dá certo mistério e parece convidar o 
espectador a criar junto, a imaginar, a formar 
imagem. É uma visão subjetiva e particular 
carregada de poesia que acentua detalhes e joga, 
de certa maneira, com uma carga simbólica. 
A escolha pelo preto e branco reforçou ainda 
mais essa atmosfera. Se não podemos sentir a

resenha
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 temperatura de Paris na captação das 
imagens, a opção monocromática passa-
nos a sensação de um inverno rigoroso.

Diante da grandiosidade da cidade, 
o fotógrafo parece reverenciá-la, quando, 
em muitos momentos, a perspectiva é de 
quem está embaixo. Obviamente a altura 
dos monumentos coloca o observador 
nessa posição, mas percebemos que ele 
faz questão de intensificar ainda mais 
esse ângulo ao trazer a verticalidade em 
diversos momentos da série. O pé e a 
panturrilha de uma estátua que desfocam 
todo o fundo dão a ideia de uma inversão 
topográfica. Além disso, tantas estátuas, 
monumentos, árvores, semáforos, colunas 
arquitetônicas, edifícios, postes e o céu 
se contrapõem ao olhar de um flâneur 
terreno, imbricado na turba, mas que olha 
diversas vezes para cima.

Tal qual o caminhante de Edgar Allan Poe nas ruas londrinas, caminhos denominados 
pelo poeta de “artérias da cidade”, André flanou por Paris. Caminhou e registrou as misérias 
humanas no seu sentido mais profundo, da solidão e da melancolia, em paralelo a uma cidade 
frenética. Logrou a poesia afirmada por Paz, mas também por Baudelaire: “Multidão, solidão:
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termos iguais e conversíveis para o poeta 
diligente e fecundo. Quem não sabe povoar 
a sua solidão também não sabe estar só em 
meio a uma multidão atarefada”1.

O paradoxo baudelariano se faz 
evidente na sequência de contrastes entre a 
fotografia de uma aglomeração de pessoas 
com o vazio caracterizado pelo caminhante 
que circula sozinho pelo corredor de árvores 
e postes. Aqui, mais do que em outras 
passagens, ratifica-se o sentimento de solidão 
do homem na massa populacional. Ou, 
ainda, nas inúmeras cadeiras vazias da capela 
do castelo de Versailhes em contraponto ao 
trânsito tumultuado. É novamente de Poe 
que empresto as palavras que se colam às 
imagens de André:

Os efeitos fantásticos da luz me obrigavam a um exame individual de cada rosto; 
e ainda que a rapidez com que o mundo de luz borboleteava diante da janela me 
impedisse de lançar mais do que um olhar em cada semblante, mesmo assim parecia 
que, no peculiar estado de espírito em que me encontrava, eu muitas vezes conseguia 
ler, até neste breve intervalo de olhar, a história de longos anos2. 

 Na esteira da modernidade parisiense é impossível não lembrar as fotografias de Eugène 
Atget (1856 – 1927), do início do século XX, que ganhou notoriedade por Walter Benjamin 
no ensaio “Pequena história da fotografia”, de 1931. O carrossel de Atget e o cavalo saltando de 
André são sincrônicos. Benjamin também se faz presente quando vemos a passagem subterrânea, 
as vitrines, os cafés, os bulevares. Um século separa o pensador alemão das imagens de André, 
mas, ao mesmo tempo, todos aqueles elementos vão se reconfigurando na cartografia da cidade, 
especialmente quando são retratados os vidros que aproximam e separam o espectador. O vidro 
do carro ora espelha, ora atravessa a visão citadina. Pelos vidros, vemos os cafés, as lojas e o 
interior das casas. As vitrines retratadas remetem à mercadoria e ao consumo, mas também ao 
reflexo, em lato sensu: ótico e existencial.

1  BAUDELAIRE, Charles. Pequenos poemas em prosa. Tradução de Aurélio Buarque de Holanda. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1966, p. 36.
2  POE, Edgar. O homem da multidão. Disponível em: http://lucacreido.com.br/o-homem-da-multidao/ Acesso: 
01/ago/2020.
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As constantes imagens de um fotógrafo que vê sem ser visto o aproxima, em certo 
sentido, de Henri Cartier-Bresson (1908 – 2004). Na fotografia de André, o instante de um 
casal que une as mãos sobre a mesa é eternizado num café, pelas brechas de portas e vitrais. Na 
de Cartier-Bresson, outro casal se debruça sobre a mesa para um beijo e é flagrado pela lente 
do francês e pelo olhar do cão sob a mesa. A naturalidade com que André capta a cena urbana 
confirma a colocação de Manoel Soares, no prefácio do livro, de que ele é carioca, mineiro, 
piauiense, assim como argentino, francês e italiano. É um “estar à vontade” em qualquer lugar; 
sentir-se filho ou acolhido por diversas cidades. Vemos, no trânsito de carros e pessoas, o sinal 
aberto para o pedestre, esse sujeito que caminha pelas ruas atento aos seus movimentos e 
fixando sua luz.



[revista Desenredos - ISSN 2175-3903- ano XII - número 33 - Teresina - PI - agosto 2020] 33

  BACURAU: 
A COMUNIDADE INVISíVEL  

 
 Venus Brasileira Couy

Bruna Luíza Dornelas da Silva
Lucimara Fernandes da Silva 

Você me partilha. 
Jean-Luc Nancy, em A comunidade inoperada.

As horas não se contavam 
e o que era negro anoiteceu

no corpo e na cidade
um sabor de vida e morte
um sabor de vidro e corte.

Música “San Vicente”, integra a trilha sonora de “Bacurau”.
Milton Nascimento e Fernando Brant, Clube da esquina, 1972.

“Ah, mas, no centro do sertão, o que é doideira às vezes pode ser a razão mais certa 
e de mais juízo” (ROSA, 2019, p. 401). A fala de Riobaldo, personagem roseano de Grande 
sertão: veredas, apresenta a ideia de um sertão distópico, que dialoga com o sertão que se exibe 
em “Bacurau”, filme dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles (Brasil/França, 
2019). E qual é, afinal, o sertão que se mostra na película? Um sertão místico, imaginário, 
marcado pela violência, pertencimento, identidade e morte, no qual o universo fabular e onírico 
se mescla à tragédia cotidiana. 

Discorrer acerca do “sertão distópico” apresentado em “Bacurau” implica indagar: o 
que é distopia? Haveria alguma relação entre este termo e outro já gasto, embora não menos 
enigmático, a utopia? Constituiriam ideias opostas ou haveria alguma semelhança entre ambos?  
A utopia “é uma palavra corrente na filosofia do poder – seja política ou jurídica – que pretende 
evocar uma sociedade ideal. Formada por ou (prefixo grego de negação) e pelo radical  -tópos 

ensaio

______________
Este texto surgiu inicialmente a partir de conferência intitulada “A hora e a vez de Bacurau” apresentada junto 
com Walter Serpa Pinto na “Semana do DA Letras” da UFMG, em Belo Horizonte, em 21 de outubro de 2019.
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(literalmente lugar), utopia designa, portanto, o não lugar, quer dizer, a sociedade excelente, 
que em razão dessa mesma excelência, não existe no mundo real” (MATOS, 2017, p. 40). 
No final do século XV e início do século XVI, Thomas More cunhou o termo “utopia” em 
obra homônima, que criava ainda o projeto político da ilha de Utopia, em que os moradores 
desfrutavam de um sistema político justo, liberal e igualitário. A capital da ilha de Utopia é 
“Amaurote, a não visível, que fica às margens do rio Anhydria, sem água, cujos habitantes são os 
Alaopolitas, sem cidade e assim por diante” (HILáRIO, 2013, p. 204).

Na contemporaneidade, entretanto, os marxistas adotam uma posição crítica frente ao 
conceito: 

Para eles, as utopias são irrealizáveis por não se vincularem às condições estruturais 
concretas da sociedade, razão pela qual não devem ser nem sequer consideradas. 
Diferentemente, o marxismo heterodoxo de Karl Mannheim e Ernst Bloch acreditam no 
potencial transformador das utopias, capazes de alimentar o desejo de mudanças sociais e 
assim oferecer vias alternativas para a organização político-jurídica real. Para Mannheim, a 
utopia somente é vista como inalcançável por determinada estrutura social. Na realidade, 
trata-se de uma ideologia revolucionária que objetiva transcender a situação histórica e, 
por meio da ação efetiva de grupos sociais, atingir um patamar de organização social que 
as instituições político-jurídicas existentes não contemplam. (...) Na realidade, as várias 
utopias políticas constituem uma aposta irrestrita no poder da razão humana, que, aliada 
à ideia de progresso, típica do iluminismo, seria capaz de garantir às sociedades humanas 
formas mais justas de organização social. (MATOS, 2017, p. 43)

Em certa medida, parece que a utopia antecipa o movimento conhecido como 
Esclarecimento, no qual a confiança na possibilidade de a Razão - livre de dogmas- construir 
uma sociedade justa ao longo da História torna-se base de sustentação ideológica.  Entretanto, 
a tríplice promessa do Esclarecimento - o conhecimento da natureza, o aperfeiçoamento moral 
e a emancipação política - não aconteceu.  Se o século XVI havia cunhado o termo “utopia”, o 
século XIX, por outro lado, forjaria o conceito de “distopia” (HILáRIO, 2013, p. 205).

Distopia, por sua vez, origina-se do grego, “dys”, que significa dor, privação, dificuldade, 
algo mau, ruim, e, “topos”, lugar. Assim, temos inicialmente na origem do vocábulo a definição 
do que vem a ser distopia, qual seja, um “lugar ruim”. Distopia ou antiutopia como também 
é nomeada consiste ainda “em qualquer representação ou descrição de organização social cujo 
valor representa a antítese da utopia ou promove a vivência em uma ‘utopia negativa’. O termo 
também pode referir-se a um lugar ou estado imaginário em que se vive sob extrema opressão, 
desespero ou privação” (WIKIPEDIA, Verbete: distopia). Parece que o termo “distopia”, 
conforme assinala Andityas, foi usado pela primeira vez em 1868 por Greg Webber e John 
Stuart Mill em um discurso no Parlamento Britânico (MATOS, 2017, p. 44):

As distopias seriam utopias às avessas, ou seja, más utopias, sociedades imaginárias nas quais 
as condições de existência são muito piores do que aquelas que vigoram nas sociedades 
reais. (...) A distância entre a utopia e a distopia é pequena e pode ser apenas uma questão 
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de opinião e de juízos de valor. G. Kaleb acentua que ‘o utopista inicia no amor e termina 
no terror’. Uma vez postas em ação, as utopias não podem ser controladas, e, muitas vezes, 
pretendem libertar ou tornar felizes os homens, independentemente de suas próprias 
vontades. A missão de toda utopia é regenerar as pessoas, ainda que precise enfrentá-las e 
impor-lhes esse alto destino. Eis o caminho que imperceptivelmente nos leva da utopia ao 
seu gêmeo fantasmático, ao seu doppelgänger: a distopia”. (MATOS, 2017, p. 43-45)

 
Nesse âmbito, podemos pensar acerca do vilarejo retratado em “Bacurau”, cujo letreiro 

da placa estampado na estrada e no início da película adverte: “Se for, vá na paz”. Aviso, convite, 
índice de conflito, ironia, atestado de tranquilidade de um povo ou marca da violência? As 
legendas iniciais do filme situam a história num tempo no futuro: “daqui a alguns anos”. Tal 
legenda é acompanhada pela imagem de uma escola abandonada. 

Durante o velório de uma antiga moradora de Bacurau, Dona Carmelita, uma 
cena irrompe na tela: o caixão que traz o corpo morto da matriarca do povoado transborda 
ininterruptamente água pelas frestas nos remetendo a muitos quadros de Dali e de outros artistas 
surrealistas, que desconstroem a imagem convencional por meio do sonho, do inconsciente 
e fazem brotar o inesperado. A água, questão antiga e recorrente do sertão nordestino, e, 
sobretudo, a sua escassez, surge do caixão da morta. Na cena inicial do filme, espalhados pela 
pista, vários caixões são atropelados pelo caminhão pipa, ao som da música “Não identificado”, 
de Caetano Veloso, na voz de Gal Gosta: “Eu vou fazer uma canção pra ela/ Uma canção singela, 
brasileira/ Para lançar depois do carnaval/ Eu vou fazer um iê-iê-iê romântico/ Um anticomputador 
sentimental/ Eu vou fazer uma canção de amor/ Para gravar num disco voador/… Minha paixão há de 
brilhar na noite/ No céu de uma cidade do interior”. Trata-se da música que faz parte do final do filme 
“Brasil ano 2000”, de Walter Lima Júnior, de 1969, que traz a temática de um Brasil assolado 
pela Terceira Guerra Mundial. Esta é a primeira de uma série de referências intertextuais 
presentes em “Bacurau”, filme marcado pela citação, pela colagem e pela apresentação de “várias 
temporalidades acontecendo ao mesmo tempo” (DUNKER, 2019). No meio da estrada, a câmera 
flagra ainda um dente de tubarão exposto. A que veio? Talvez pudéssemos com Magritte dizer: 
isto não é um dente de tubarão. Enquanto isso... Dentro do caminhão o motorista conversa 
com a carona sobre a transposição do Rio São Francisco e, ao entrarem em uma estrada de 
terra, descobrem que o projeto de distribuição de água para a região foi sabotado. Morte e 
violência apresentam-se nas primeiras cenas de “Bacurau” por meio de alegorias, que, ao longo 
da película, desdobram-se em outras tantas imagens e novas alegorias, que nos permitem, como 
vislumbrou certa vez Walter Benjamin (1984), a olhar a paisagem da história ou ainda ver a 
história em seu conjunto. 

“Ficção científica e política” (BENTES, 2019), “Bacurau” bebe da mesma fonte de 
Rosa e prova que o sertão e a distopia continuam à tona no cinema brasileiro contemporâneo. 
Tal comparação implica refletir acerca de comunidades coesas e ao mesmo tempo desvalidas 
do sertão, permeadas pela violência (ecos de Canudos, do cinema novo de Glauber Rocha, 
especialmente o que se apresenta no filme “Terra em transe”), que, por meio de suas lideranças 
(um professor, uma médica e jagunços-guerrilheiros), configuram-se como resistência ao poder 
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dominante no combate aos invasores - estranhos forasteiros, que brincam de videogame. O jogo 
consiste em caçar e matar os habitantes do pequeno vilarejo. Para tanto, um “drone” orienta os 
participantes, há regras e sistemas de pontuação. Como líder dos mercenários estrangeiros, 
“Michael”, é o chefe alemão do grupo formado por americanos e brasileiros do sul e do sudeste. 
Os integrantes mostram-se eufóricos como em um “reality”, vão participar de um “game”, 
que consiste em exterminar a população do vilarejo. Para tanto, arquitetam uma “estratégia 
de guerra”: atiram no caminhão pipa que levava água para Bacurau, recebem orientações de 
pontos eletrônicos, exterminam vizinhos da fazenda da redondeza, matam uma criança da vila 
provocando o terror nos habitantes. 

Alguns membros do grupo, funcionários do judiciário da região sudeste (ela é do Rio 
e, ele, do Sul), visitam previamente Bacurau, como a moça e o rapaz da moto. Vestidos com 
roupa de rali (caracterização brilhante das figurinistas), os forasteiros instalam às escondidas um 
bloqueador de sinal na venda do vilarejo (que exibe carcaças de carnes rodeadas por moscas) 
e conversam furtivamente com alguns moradores dizendo-se “perdidos na estrada”: “- Quem 
nasce em Bacurau é o quê?”, pergunta a moça (interpretação precisa de Karine Teles), “é gente!”, 
responde rapidamente a criança, em um dos diálogos mais lúcidos do roteiro. Em outra cena, 
o músico violeiro e repentista, não por acaso chamado pelo apelido de “Carranca” – a carranca 
possui características místicas de afugentar os maus espíritos, serve ainda como amuleto e 
proteção - faz uma música que ironiza o preconceito dos forasteiros contra os nordestinos, que 
chegam a oferecer dinheiro pra que Carranca parasse de cantar, ao que o repentista prontamente 
responde com outros tantos versos críticos.

Em “Bacurau” encontramos ainda um sertão que apresenta a tensão entre o local e o 
universal - “o sertão é o mundo” (CANDIDO, 2012, p. 139) - não sem se misturar aos meios 
de comunicação de massa, à indústria cultural (MUSSE, 2019) e, sobretudo, à tecnologia mais 
recente, permeada por “drones” com formatos de disco voador, satélites, celulares, tablets e 
bloqueadores de sinal. A dessemelhança entre o simples e o moderno, evidenciada em Bacurau, 
é encenada por meio da pobreza, e do acesso à tecnologia, o que mostra os contrastes do 
lugarejo. 

Bacurau é um povoado que, como muitos outros do país, pena com a seca, a escassez de 
recursos e o desvio de dinheiro público. Nesse âmbito, surge em cena o prefeito de Serra Verde, 
de nome americanizado, “Tony” e “tal qual o pai” (Júnior) sugerindo talvez uma possível herança 
política. Chega, então, a Bacurau o protótipo do político corrupto, Tony Júnior, - interpretado 
na justa medida por Tardelly Lima - em um carro de propaganda eleitoral com painel de led 
contrastando com a precariedade do lugar. Junto com o prefeito chegam os livros, despejados 
como lixo de dentro de uma caçamba de caminhão em frente à biblioteca do lugarejo. O sertão 
se fragmenta em abandono. Ao fim da película, não sem espanto, o espectador “descobre” que 
o prefeito mediante pagamento havia comercializado a vida dos habitantes de Bacurau com 
os americanos. O “game” termina com o desmascaramento de Tony Jr., que, capturado pelos 
moradores, com o dorso nu amarrado em um jumento e uma máscara cone de burro sobre o 
rosto, é deixado bem longe no meio da caatinga.
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Em outra cena, um homem naturista (mostra-se inteiramente nu na película), 
conhecedor dos poderes da flora local rega as plantas em uma estufa com uma expressão serena, 
que parece se integrar organicamente com a natureza a sua volta. Entretanto, ao escutar o canto 
de um bacurau, percebe a ameaça, altera o semblante demonstrando aflição e se dirige à cabana 
em que mora, local onde haverá em seguida a troca de tiros com os forasteiros. Antecedendo o 
confronto, bacuraus em bando rasgam o céu em um voo enigmático. 

“Conhecido também como curiango, curiango-comum, ju-jau, carimbamba, amanhã-
eu-vou (em Minas Gerais), ibijau, mede-léguas, acurana e a-ku-kú (nomes indígenas, Mato 
Grosso). O seu nome é onomatopaico e deriva de sua vocalização” (WIKIAVES), Bacurau é um 
pássaro que tem o hábito de voar à noite e se camufla entre as folhagens. Contudo, quando se 
assusta, voa durante o dia: “vive no chão. Só é visto durante o dia somente se espantado. Nestas 
ocasiões, voa a curtas distâncias e logo volta a sumir em meio à vegetação rasteira, procurando se 
camuflar em meio às folhagens no substrato”. (WIKIAVES) O seu canto traz, portanto, a iminência 
do perigo e da morte. A ave é mencionada na música “Amanhã eu vou”, composição de Beduíno 
em parceria de Luiz Gonzaga: 

Era uma certa vez
Um lago mal assombrado
À noite sempre se ouvia a carimbamba
Cantando assim:

Amanhã eu vou, amanhã eu vou
Amanhã eu vou, amanhã eu vou
Amanhã eu vou, amanhã eu vou
Amanhã eu vou, amanhã eu vou

A carimbamba, ave da noite
Cantava triste lá na taboa
Amanhã eu vou, amanhã eu vou

E Rosabela, linda donzela
Ouviu seu canto e foi pra lagoa
E Rosabela, linda donzela
Ouviu seu canto e foi pra lagoa

A taboa laçou a donzela
Caboclo d´água ela levou
A caribamba vive cantando
Mas Rosabela nunca mais voltou

Amanhã eu vou, amanhã eu vou
Amanhã eu vou, amanhã eu vou
Amanhã eu vou, amanhã eu vou
Amanhã eu vou, amanhã eu vou
(GOOGLE PLAY MUSIC)
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No Rio de Janeiro, por sua vez, conforme relata Ricardo Musse (2019), “Bacurau 
significa o afrodescendente e, em Pernambuco é variante de cova de carvão vegetal, que faz 
alusão na película ao buraco onde o bando de Lunga esconde as armas e onde o líder dos 
atiradores é enterrado vivo”. Aparecer e esconder – “dialética da visibilidade e da invisibilidade” 
(MUSSE, 2019) que atravessa “Bacurau”. A simbologia do desaparecimento da comunidade do 
Google maps reitera a dialética do que se apresenta e se oculta, do que se mostra e se esconde, 
como se pode ver também na cena em que Tony Júnior visita o povoado à caça de eleitores e 
todos se escondem a portas fechadas, ainda que seja possível ouvir as vozes dos moradores e os 
xingamentos que fazem ao prefeito de dentro das suas casas.

Representação contemporânea do sertão nordestino, “Bacurau” desconstrói o clichê 
do que se espera ver representado na tela do cinema como elementos característicos do sertão: 
a seca, o cacto, o jumento – que também estão na película, misturados, no entanto, à forte 
presença tecnológica. A fotografia de Pedro Sotero, realizada por meio de planos abertos e close-
ups, exibe também belas paisagens do nordeste, o verde e a exuberância de uma natureza, que 
não se traduz apenas na caatinga e na seca.

Na esteira do cinema contemporâneo, “Bacurau” constrói-se, conforme relata Ricardo 
Musse, “por meio de justaposições, descontinuidades, uso intenso de citações, referências 
intertextuais e colagens, que misturam repertórios da cultura erudita e popular” (MUSSE, 
2019). Intensificando o mistério, o suspense e o horror, os sintetizadores da música do filme 
“Night” dirigido pelo cineasta John Carpenter se fazem também ouvir. 

No “novo cangaço” que se exibe em “Bacurau” o protagonismo feminino surge por 
meio da força de suas mulheres: a primeira, Dona Carmelita, liderança política e mística 
do povoado, que morre aos noventa e quatro anos e deixa a comunidade órfã e comovida. 
Não por acaso, Dona Carmelita foi interpretada pela cantora pernambucana Maria Madalena 
Correia do Nascimento, mais conhecida por Lia de Itamaracá, cantora de ciranda reconhecida 
no país, trazendo visibilidade à música e à cultura nordestinas e representando na película 
uma personagem (ainda que morta) que se traduz como o arquétipo do matriarcado e do 
que é comum – “deixou médicos, engenheiros, pedreiros, professores, cientistas e prostitutas 
espalhados pelo Brasil afora, só não deixou ladrão”, nos diz o roteiro do filme.

O que é o comum? Segundo Jean-Luc Nancy (2016), trata-se da condição mais simples 
daquilo que é singular e não individual. O comum se liga, estabelece relação com o outro, 
ou ainda, exposição ao outro, “o comum é o partilhado” (NANCY, 2016) e se estabelece sem 
hierarquias. Poderíamos pensar “o comum” como uma potencialidade das singularidades (RENA, 
2015), em que a diferença, o estar junto e o aparecimento coexistem. Na perspectiva de Jean-
Luc Nancy (2016) “o comum” antecede à política e nos é ofertado como condição de existência. 
Para o filósofo, o político não deveria designar a organização de uma sociedade tampouco a sua 
dissolução, mas, sim, inscrever a partilha da comunidade:

O político não deve ser a suposição ou obra do amor nem da morte, caso essa palavra possa 
designar a ordenação da comunidade como tal, no destino de sua partilha, e não a organização 
da sociedade; não deve ser nem a assunção nem a obra do amor, nem da morte. Não deve 
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nem encontrar, nem reencontrar, nem operar uma comunhão que teria sido perdida, ou 
que estaria por vir. Se o político não se dissolve no elemento sociotécnico de forças e 
necessidades (no qual, de fato, ele parece se dissolver sob nossos olhos), ele deve inscrever a 
partilha da comunidade. O político seria o traçado da singularidade, de sua comunicação, de 
seu êxtase. ‘Político’ diria uma comunidade se ordenando à inoperância de sua comunicação 
ou destinada a essa inoperância: uma comunidade fazendo conscientemente a experiência 
de sua partilha. (NANCY, 2016, p. 75)

A segunda personagem feminina que se destaca em “Bacurau” (embora não haja 
protagonistas no filme acompanhando a ausência de hierarquia na comunidade de Bacurau) é 
Teresa (Barbara Colen), a filha da terra que retorna médica formada para o velório da mãe. Ao 
entrar no caminhão pipa que a leva à vila não se esquece de usar o seu “colete-jaleco” de médica 
como proteção dentro do veículo. Teresa traz uma grande mala vermelha com medicamentos, 
que transportada vai passando de mão em mão, num gesto que evidencia a solidariedade que 
se faz por meio do um a um e do esforço comum de um povo. Ou ainda, poderíamos pensar a 
mala como alegoria da “bagagem” que Teresa traz ao retornar estudada da cidade e cuja força e 
potência retornam à comunidade. 

A terceira personagem feminina é a médica e administradora do Posto de Saúde, 
Domingas (possível homenagem na escolha do nome ao cineasta Domingos de Oliveira falecido 
em março de 2019 e que deixou um legado incalculável a cinema e ao teatro brasileiros?), 
interpretada por Sônia Braga, que desde o filme “Aquarius” (também dirigido por Kleber 
Mendonça Filho em 2016) vem se “reposicionando como atriz” (BENTES, 2019) – despida em 
“Bacurau” de quaisquer adornos, maquiagem, vaidade, enfim, livre da brejeirice e sensualidade 
de “Gabriela” e de outras tantas personagens representados pela atriz no cinema brasileiro. 
Em determinada cena do fime, Domingas recepciona o alemão, líder dos mercenários, com 
um suco de caju e um guizado numa panela de barro ao ar livre, ao som da música “True”, do 
Spandau Ballet (1983). Interpretação magistral de Sônia Braga, que une o cru e o lírico num 
tom preciso/precioso na película. Além de cuidar dos doentes do povoado, a médica Domingas 
exerce uma liderança na comunidade e orienta a população sobre o risco que os habitantes 
correm ao tomarem determinados medicamentos enviados pela Prefeitura, alguns, inclusive, 
vencidos, como também muitos alimentos, que são entregues pelo poder público, fora do prazo 
de validade. Desconstruindo o “semblant” de médica racional, Domingas, ao revés, mostra as 
suas fraquezas, como o descontrole emocional diante da morte da amiga Carmelita, ao aparecer 
alcoolizada no velório. Em outra cena, recebe um beijo furtivo da namorada, a céu aberto e 
diante da comunidade.

Realizado após os filmes “Aquarius” (2016) e “O som ao redor” (2012), “Bacurau” faz 
parte de uma trilogia e se propõe, sobretudo, a pensar o Brasil – não sem a função da crítica 
e caráter de resistência. Nesse âmbito, “Bacurau” é capaz de refletir sobre o futuro de forma 
inventiva. Estamos, sim, vendo cinema, portanto, ficção, jogo, trapaça. O sonho cria, não só 
repete. A força da imagem em “Bacurau” traduz novas formas de ver, de reinterpretar o mundo, 
um povoado, um país. 
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Talvez, como assinala Christian Dunker (2019), seja preciso encontrar no filme uma 
“política da imagem ou ainda uma ‘partilha do sensível’, tal como aponta Rancière, em A partilha 
do sensível”, no qual o filósofo reflete como arte e política  se entrelaçam para modificar ou 
perpetuar uma determinada divisão nas maneiras de ver, fazer e pensar o mundo sensível: 
“denomino partilha do sensível o sistema de evidências sensíveis que revela, ao mesmo tempo, 
a existência de um comum e dos recortes que nele definem lugares e partes respectivas. Uma 
partilha do sensível fixa, portanto, ao mesmo tempo, um comum partilhado e partes exclusivas. 
Essa repartição das partes e dos lugares se funda numa partilha de espaços, tempos e tipos de 
atividade que determina propriamente a maneira como um comum se presta à participação 
e como uns e outros tomam parte nessa partilha” (RANCIÈRE, 2005, p.15).  Desta forma, 
“Bacurau” traz maneiras de olhar “que nos impedem de alcançar esse traço de real - o traumático 
que se passa no silêncio ou ainda a transmissão silenciosa do trauma” (DUNKER, 2019).

E os personagens masculinos do filme? “Plínio” é o professor de Geografia (interpretado 
por Wilson Rabelo), que tem uma liderança significativa na comunidade. Ao explicar às crianças 
onde ficava o povoado, constata surpreso ao visualizar o “tablet” que Bacurau havia desaparecido 
do mapa. Plínio nos faz lembrar de Paulo Freire e da “pedagogia do oprimido”. Paulo Freire 
(1987) aponta que o processo de educação tem a função não apenas de transmitir conhecimento, 
mas de transformar o educando e, sobretudo, libertá-lo da sua condição de oprimido. Segundo 
o educador, “se a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é o de se tornar o opressor”. 
Nessa perspectiva, “o povo e as lideranças devem aprender a fazer junto, buscando instaurar a 
transformação da realidade que os mediatiza”. (FREIRE, 1987).

Não nos esqueçamos de outro personagem masculino, Damiano (Carlos Francisco), 
cujos conhecimentos de botânica preservados por ele são muito úteis à comunidade, como o 
cultivo e uso de plantas alucinógenas, como “a sementinha” dada aos moradores de Bacurau 
antes da luta com os mercenários. Seria uma pílula da coragem, da anestesia? Um alucinógeno? 
Nunca saberemos... Não podemos afirmar o que vem a ser, afinal, a sementinha, as propriedades 
dela, se é que tem alguma, trata-se de algo impreciso, indeterminado, que pertence ao campo 
da ficção, da ilusão; “Acácio”, mais conhecido pela alcunha de “Pacote” (Thomas Aquino) é uma 
espécie de matador de aluguel que retorna da cidade e cujas “filmagens” com os seus crimes 
realizadas pelas câmeras de segurança da capital estão sendo exibidas no “Top 10” do lugarejo; 
“Lunga” (Silvério Pereira), por sua vez, é um “lampião contemporâneo”, de unhas pintadas 
e roupas femininas, cangaceiro pop, é chamado a lutar contra os invasores. Possui “o olhar 
injetado de um rapaz andrógino, o corpo coberto de correntes douradas e outras joias, o dorso 
respingado de sangue” (BEZERRA, 2019). Em cena cômica, contudo, não menos reflexiva do 
filme uma velha habitante da comunidade ao se deparar com Lunga pergunta: “– Que roupa é 
essa, menino?” Poderíamos talvez responder que se trata da roupa que veste o “novo cangaço”, 
que inclui a diferença, a singularidade e os movimentos de luta das minorias. 

Em outra cena, ao fim do combate com os forasteiros, as cabeças de seis mercenários são 
expostas no adro da igreja, numa alusão à fotografia que a volante fez com as cabeças de Lampião, 
Maria Bonita e seu bando em 28 de julho de 1938. Outro elemento intertextual presente no 
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filme é a inserção de um fragmento de “Réquiem para Matraga”, de Geraldo Vandré, música 
carregada de simbolismos e utilizada também no filme “A hora e a vez de Augusto Matraga” 
dirigido por Roberto Santos em 1965: “vim aqui só pra dizer/ ninguém há de me calar/ se alguém 
tem que morrer/ que seja pra melhorar/ tanta vida pra viver/ tanta vida a se acabar/ com tanto pra se 
fazer/ com tanto pra se salvar/ Você que não me entendeu/ não perde por esperar”. 

O fragmento “se alguém tem que morrer, que seja para melhorar” são citações  de 
“A Hora e Vez de Augusto Matraga”, conto roseano presente em Sagarana (ROSA, 2003). 
Pressente-se durante a exibição do filme que chegou a hora e a vez da resistência em Bacurau, 
que acontece não por acaso na Escola Municipal João Carpinteiro – onde as armas estavam 
escondidas bem como no museu, e, ainda, nos subterrâneos, dentro da terra - e, mesmo com a 
fachada deteriorada mostra o abandono e o descaso com a educação no país, tornando-se espaço 
de proteção e confronto. 

Na interseção entre o sertão de Rosa e o retratado em “Bacurau” encontram-se os 
personagens “Nhô Augusto” e “Lunga”: Assim como Nhô Augusto, Lunga precisa se redimir 
com a comunidade a qual pertence, superar ressentimentos e promover o perdão mútuo. 
Desta forma, Lunga se reintegra à comunidade de Bacurau para enfrentar o inimigo externo. 
Como em Euclides e em Rosa, está tudo lá: “a terra, o homem, a luta”. (BENTES, 2019) e... o 
“paredão”, palavra que surge diversas vezes no painel de led do carro de som ao mesmo tempo 
em que é acompanhada pela morte, quer no cortejo fúnebre de Dona Carmelita, quer nas 
mortes efetuadas por Acássio/Pacote, ou ainda, ao fim da película. Do mesmo modo, no duelo 
final em Grande sertão: veredas (ROSA, 2019), Hermógenes e Diadorim morrem num lugar 
chamado “Paredão”. A violência que se apresenta nessas ficções traduzem formas que criam 
novas maneiras de sonhar e configuram o que Christian Dunker aponta como “oníricopolítica” 
(DUNKER, 2019). Seria possível por meio de “Bacurau” sonhar de outra maneira? 

Os justiceiros em “Bacurau”, por sua vez, escondem-se não por acaso no Museu do 
vilarejo, que guarda a memória das lutas nas paredes (as fotografias estavam lá) bem como as 
armas e munições prontas para o uso. Desta forma, o Museu configura-se como arena, espaço 
de luta e conflito (não sem propósito uma das moradoras do povoado ordena aos demais que 
não limpem das paredes do Museu as manchas de sangue do combate), campo da tradição e 
contradição e, sobretudo, de resistência, que vivifica em Bacurau um “novo cangaço”, que ecoa 
além do sertão e faz falar as minorias, os anônimos, os desvalidos.

Parafraseando Jean-Luc Nancy, “não podemos ir senão mais longe” (NANCY, 2016, p. 
76).
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  DESEJO E REPRESENTAÇÃO 
A literatura no cinema

 
Elizabeth Hazin  

Criar é correr o grande risco de se ter a realidade.
CLARICE LISPECTOR

(...) e supro muitas vezes o verdadeiro com o 
verossímil.
MIGUEL TORGA

Ao escrever sobre a mimese, Benjamim mostra que a semelhança entre um objeto e sua 

representação não reside simplesmente na comparação entre elementos de igual valor, mas 

na relação de analogia - estabelecida entre eles - que propicie a instauração de uma mediação 

simbólica1. Em seu livro A memória, a história, o esquecimento, Paul Ricoeur cita o resultado da 

consulta que Roger Chartier faz ao Dictionnaire Universel de Furetière (1727), segundo o qual 

a estrutura bipolar da idéia de representação corresponderia, de um lado, à evocação de algo 

ausente por meio de uma coisa substituída que passa a ser o seu representante padrão; do 

outro, à exibição de uma presença que se oferece aos olhos, a essa visibilidade da coisa presente 

que, querendo ocultar a operação de substituição, termina por equivaler a uma verdadeira 

substituição do ausente.2

A primeira imagem que se vê em Desejo e reparação (2007), de Joe Wright, resulta do 

enquadramento frontal da casa em que a ação do filme se desenrolará. Todavia, ao recuar 

consideravelmente, a câmara deixa-nos perceber não ser precisamente uma casa o que ali 

1 Cf. Benjamim (1985), p. 112: “Todos os elementos miméticos da linguagem constituem uma intenção 
fundada, isto é, eles só podem vir à luz sobre um fundamento que lhes é estranho, e esse fundamento não é 
outro que a dimensão semiótica e comunicativa da linguagem”. A leitura do texto de Benjamim me foi sugerida 
por Gagnebin (1997), em seu capítulo sobre a mímesis no pensamento de Adorno e Benjamim.
2  Cf. Paul Ricoeur (2007), p. 242.

ensaio
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observávamos, mas sim uma sua representação. A imagem que abre o filme é - na realidade – a 

de uma maquete da casa da família, no quarto de Briony, que ali está – sentada à escrivaninha e 

tendo diante de si uma máquina de escrever - a finalizar sua primeira peça literária. À semelhança 

de Magritte, que inscreve em sua tela “Ceci n’est pas une pipe”, Wright inicia seu filme, como se 

nos fizesse uma advertência: “Isto não é a casa dos Tallis, é a sua representação, assim como o que 

aqui se verá não é o real diegético, mas a representação desse real. Trata-se de um livro; trata-se 

de literatura”. Em última instância, o espectador verá na tela a representação da literatura, que ali 

se concretizará na forma da representação do real diegético. E não se pode esquecer que essa 

primeira cena do quarto nos chega acompanhada pelo som de teclas de máquina de escrever, 

presentes desde a abertura dos créditos, os quais resultam todos de toques no teclado de uma 

máquina - como se o écran mesmo fosse uma folha de papel ali desdobrada -, reforçando a idéia 

da fatura de um texto que se materializa diante de nossos olhos. Aliás, o som das teclas – parte 

integrante da trilha sonora - será ouvido em grande parte dos cento e trinta minutos de filme, 

reafirmando, a cada vez, esse seu caráter de work in progress que, deliberadamente, o diretor não 

deseja pressentido por nós, embora dele nos dê tantas pistas ao longo do encadeamento das 

cenas e dos diálogos.

A nós, espectadores, a letra datilografada da abertura nos parece – de saída - apenas um 

recurso curioso, quem sabe uma forma encontrada de apresentar os créditos do filme. Somente 

ao final resgataremos na memória esse início, ao nos darmos conta de que estávamos – na 

verdade – em meio às páginas de um livro. Era no papel que já deslizávamos, sem saber, desde o 

começo.  E o que nos faz sair da sessão com um inexplicável sentimento de grandeza das coisas 

é justamente o fato de nos conscientizarmos de que ali vale menos a história a que assistimos 

do que a noção de que literatura é algo extraordinário, capaz de redimensionar a existência dos 

seres humanos, de valer por uma reparação ou uma tentativa de pôr as coisas no lugar.

Quando analisamos a relação entre as linguagens do cinema e da literatura, nos 

certificamos do quanto é difícil confrontá-las. Quantos de nós já não vivenciamos, por 

exemplo, a experiência de assistir a um filme resultante da adaptação de um livro cuja leitura 

nos envolveu a tal ponto, que as imagens na tela terminam por nos parecer insuficientes, 

incapazes de superar aquelas da imaginação.  Muitas vezes constatamos, horrorizados, que 

detalhes são suprimidos. Ou acrescentados. Às vezes alterados, distorcidos. Raramente saímos 

do cinema sem a impressão de termos sido - de algum modo – traídos. Isso acontece por conta 

da diferença mesmo entre as duas linguagens. Deveríamos considerar positivamente um filme 
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adaptado, não pelo fato de ser idêntico ao livro, mas pela capacidade do diretor em traduzir 

uma linguagem na outra. A adaptação nada mais é do que a instituição e o reconhecimento 

de equivalências entre linguagens diferentes. Entretanto, essas duas linguagens, para serem 

consideradas “equivalentes”, devem coincidir ao menos em algum aspecto e é a determinação 

de tal aspecto que caracteriza o problema central da reprodutibilidade.3

Ora, se considerarmos que o talento de um diretor pode ser medido também por 

essa capacidade de transformar letra em imagem, temos aqui equacionado o seu valor: se é a 

literatura, ou mais precisamente, a idéia de criação (a idéia do escritor que dá a lume um texto 

alimentado por sua memória e seu desejo) aquilo de que se reveste o texto bem cuidado de 

Ian McEwan, Wright consegue – através de imagens – disseminá-la de modo exemplar ao 

longo de toda a estrutura fílmica de Desejo e Reparação, na medida em que tem bem presente a 

importância de saber exprimir em seu trabalho a ideia de representação. Sabemos não ser possível 

separar o valor de uma imagem do sistema imagístico total de que faz parte, ou do sistema de 

significações que o texto de origem apresenta. Temos de reconhecer, como queria Iuri Lotman 

(ainda que se referindo à literatura), que “a idéia não está contida em algumas citações, mesmo 

judiciosamente escolhidas, mas exprime-se em toda a estrutura artística”.4 Vejamos de maneira 

mais detalhada aquilo que estamos aqui tentando defender. 

Dos depoimentos conhecidos de artistas plásticos e de escritores, é possível depreender 

que, para eles, criar é quase como trazer à tona algo que já existe, ou melhor, algo que a partir 

de um determinado instante – o do insight – passa a existir. O artista ou o escritor é aquele que 

faz a mediação entre o caos indiferenciado e a organização estética, aquele que faz com que tudo 

se transforme, enfim, naquilo que tudo é. Assim, para Michelangelo, esculpir significava livrar 

de seu excesso a figura já inscrita na pedra, proposição cuja lógica é idêntica à que perpassa as 

palavras de Georges Bracque: “Quando começo, parece que meu quadro está do outro lado, 

somente coberto por essa poeira branca, a tela. Basta que eu espane. (...) quando tudo fica 

limpo, o quadro está terminado”. Seguindo o mesmo fio de pensamento, Guimarães Rosa 

afirmaria em uma entrevista a Fernando Camacho: “Quando eu escrevo, é como se eu quisesse 

pegar uma coisa que já existe. Eu não posso trair essa coisa. A criação de minha obra é a tradução 

de uma coisa que eu não vejo”. Cito, ainda, o poeta Aragon: “Não escrevo, leio”, acenando 

definitivamente à idéia de que algo preexiste à execução da obra, de que a mesma não surge 

3  Cf. Montani (1992), p. 224.
4  Iuri Lotman (1978), p.41.
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do nada. Esse momento da passagem, da tradução do insight, é o início da criação artística. No 

caso do texto literário, para citarmos um exemplo, a escrita materializa a revelação, substitui o 

intuído pelo tecido lingüístico, o desejo por seu significante. Essa materialização, em termos de 

imagem, tem sido comumente associada à luz, á iluminação, por analogia à própria criação do 

mundo, como de resto podemos ler sobre o Gênesis no Dicionário de Símbolos: “A primeira coisa 

que apareceu foi a luz da palavra de Deus. Ela fez nascer a ação, esta deu origem ao movimento, 

este ao calor”.5  É justamente dessa imagem tão recorrente, que Wright lança mão para dar 

forma, no filme, à idéia de criação.  

Antes de tudo começar, a tela que descortinamos está escura. Surgem, então, as primeiras 

letras, datilografadas, ao som dos toques num teclado de máquina de escrever. Após os créditos, 

a luz que surge filtrada pela janela do quarto de Briony e inunda o chão, os objetos espalhados 

e a folha de papel na máquina, onde se lê The end, é uma metáfora – antiga como o mundo – 

para significar criação. É só o início do que chamaremos, aqui, de “a metáfora da luz em Desejo 

e Reparação”.  

O uso da luz constituirá no filme o grande recurso imagístico - capaz de significar, por 

um lado, o ato da criação literária e, por outro, a iluminação dos vastos porões do passado, por 

meio da memória – revelando a nítida escolha de Wright na tentativa de transpor em imagens 

o que era texto escrito. É impossível nos passar despercebida essa presença da luz, que se 

nos oferece de maneira excessiva e nos ajuda a compreender a estrutura, na medida em que 

reúne os elementos que devem aparecer ligados entre si para exprimirem a idéia central. Há 

uma exorbitância de luz que quase incendeia as cenas da primeira fase cronológica do filme, 

correspondente ao único dia do ano de 1935 que nos é aí mostrado. É o sol de verão que 

ilumina os cômodos da casa e parece acender as paredes recobertas com madeira clara. É o 

mesmo sol que convida Briony para ir até a janela de onde ela testemunha a cena, que tanto 

a perturba, de Cecília e Robbie na fonte do jardim.  São as roupas claras que refletem a luz 

nos corpos das duas irmãs, estendidos sobre a grama, enquanto conversam sobre a peça que 

Briony acabou de escrever. É a luz do exterior, luminosa, recortada por janelas e portas, ou 

pelo arco em que vemos Robbie pela primeira vez. É a luz da clarabóia do banheiro que permite 

a Robbie, durante o banho, acompanhar com os olhos – na claridade recortada - o avião que 

passa, quase um prenúncio da guerra que virá. São isqueiros que se acendem compulsivamente, 

interruptores de luz que são acionados.  É a pequena estrela de brilhantes com que Cecília 

5  Jean Chevalier (1988), p. 570.
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prende os cabelos para o jantar da noite, a mesma que será encontrada, por conta de seu brilho 

no tapete, pela menina, na entrada da biblioteca, antes de flagrar a irmã e o filho da governanta, 

ali abraçados. É a réstia de sol sobre Briony, no momento em que ela entra na biblioteca. É a luz 

forte do abajour na escrivaninha – aceso por Cecília ao entrar – que a princípio impede Briony 

de enxergar os dois juntos, apertados contra os livros. É sob a luz intensa do lustre que a família 

janta e tem seus rostos iluminados. É a luz das lanternas que oscila na escuridão do jardim, em 

busca dos gêmeos que fugiram. E é com uma delas na mão, que Briony avança, lentamente, 

iluminando o caminho, os recantos do jardim, os objetos, um barco - como a sugerir o percurso 

da memória a refazer o caminho do passado – até chegar finalmente à cena do estupro, que 

modificará drasticamente os rumos de todos os personagens.

Talvez devesse me deter um pouco sobre a questão da memória, após a alusão que 

a ela fizemos por meio dessa metáfora luminosa. Porque aqui a memória (lembrança) e a 

imaginação (criação) se fundem. Ou se confundem. Lembrança, aqui, é também criação. Em seu 

capítulo “A lembrança e a imagem”, Paul Ricoeur levanta a seguinte questão: se fosse possível 

estabelecer a diferença essencial entre imagem e lembrança, como explicar então o inevitável 

entrelaçamento entre ambas, não apenas ao nível da linguagem, mas até no plano da experiência 

viva?6 Tomemos, por exemplo, o caso do Romantismo, movimento que funda a consciência 

poética, e que contribui para o retorno do poeta à sua infância. Ao lermos “Oh! minha infância 

querida/ oh! doce quartel da vida/ como passaste depressa”, de Fagundes Varela, sentimos que, 

mais do que cantar a beleza do que passou, o poeta enfatiza a transitoriedade da infância. O “eu 

me lembro, eu me lembro, era pequeno”, de Casimiro de Abreu, mostra-nos que a memória 

é um caminho-de-volta seguro. Porém não somente a memória é ativada nesse processo de 

retorno. A imaginação desempenha, aqui, papel importante. Por meio da imaginação, a infância 

é revisitada com outros olhos – cresce em dimensões, formas e cores. Entretanto, o poeta 

romântico jamais teria consciência de que a infância se embeleza com o passar do tempo (ou 

seja, de que ele próprio, mitificando-a, é que faz com que ela lhe pareça tão bela), como a teve 

Fernando Pessoa, ao escrever: “Com que ânsia tão raiva/ Quero aquele outrora!/ E eu era feliz? 

Não sei:/ Fui-o outrora agora”.

Mas voltemos ao capítulo de Paul Ricoeur. A imaginação e a memória têm como traço 

comum a presença do ausente, e como traço diferencial, de um lado, a suspensão de toda 

posição de realidade e a visão de um irreal; do outro, a posição de um real anterior. Assim, 

6  Cf. Paul Ricoeur, op. cit., p. 61.
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enquanto a imaginação pode jogar com entidades fictícias - quando ela não representa o real, 

mas se exila dele -, a lembrança traz de volta o passado. 

No caso específico de Desejo e Reparação -, damo-nos conta de que estamos diante de 

algo inusitado, algo que faz com que embora tenhamos refletido sobre imaginação e memória 

separadamente, agora tenhamos de associá-las, ainda que de maneira diversa daquela subjacente 

à dissociação. O filme a que assistimos nos remete à rememoração de algo não acontecido na 

realidade (diegética, sempre), rememoração que assegura um grau de coesão a tudo o que 

vamos vendo, o que em última instância nos remete à afirmação de Clarice Lispector, em 

epígrafe.  

Para traduzir essa idéia de associação entre memória e imaginação, na transposição do 

texto para a tela, Joe Wright lançará mão de um belíssimo recurso: a duplicidade de pontos 

de vista, embora o faça em alguns momentos apenas. Trata-se das duas cenas em que Cecília e 

Robbie aparecem juntos: a da fonte e a da biblioteca. Ambas são vistas sob duas óticas diversas: a 

de Briony e a que nos parece fruto da onisciência de um narrador neutro, como a sugerir que há 

cenas reais (as testemunhadas pela menina) e suas correspondentes ficcionalmente construídas, 

repletas de uma riqueza de detalhes e de diálogos que não aparecem nas primeiras. Como essas 

são cenas “reais” dentro da diegese, referentes ao dia em que toda a ação começa, fica mais claro 

para o espectador perceber essa equivalência entre memória e imaginação, a que me referi 

acima. 

Talvez, para efeito de corroborar essa idéia da duplicidade entre o real e o ficcional, haja 

no filme tanta recorrência a imagens no espelho. Ou de imagens nas quais Wright explora a 

questão da duplicidade, como a mão de Robbie espalmada sobre a água da fonte e seu reflexo, 

ou a de Cecília deitada no trampolim e seu reflexo na água da piscina. Ou até a presença 

dos irmãos gêmeos idênticos, primos de Briony, que se movem simultaneamente e falam em 

uníssono, quase. Ora, em uma obra artística não existe o aleatório: tudo nela se transforma em 

elemento de significação. É por isso mesmo que existe no filme uma redundância de signos de 

escrita: máquinas de escrever, letras, papéis, vozes que leem histórias, cartas, bilhetes, o teclado 

da trilha sonora. E não por acaso, a única cena de amor “real” entre os dois personagens se dá 

precisamente na biblioteca, tendo por fundo uma parede recoberta de livros, contra os quais 

eles imprimem seus corpos.

De resto, gostaria, ainda, de fazer uma referência à importância que a literatura assume 

na obra de Ian McEwan como um todo. Há em seus romances e novelas uma superabundância 

de referências à palavra escrita e de personagens leitores e escritores. Em Sábado – talvez, de 
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seus textos, o mais bem construído - só para citar um exemplo, Perowne, neurocirurgião, passa 

o dia inteiro (o único em que decorre a ação do romance) a lembrar de sua filha Daisy - poeta, 

que está a ponto de lançar seu primeiro livro - sem compreender a importância ou a função que 

possa a literatura ter na vida de alguém. Vejamos uma passagem do livro: “Perowne não consegue 

enxergar como a poesia – um trabalho bastante ocasional, ao que parece, como colher uvas – 

pode ocupar toda uma vida ativa, ou como tamanha reputação e auto-estima podem apoiar-

se em tão pouca coisa, ou por que alguém deva acreditar que um poeta bêbado é diferente 

de qualquer outro bêbado (...)7” E essa sensação negativa a respeito do que seja a literatura 

lhe perturba tanto mais quanto ele recorda uma passagem da vida da filha, precisamente o 

momento em que ela, pela mão do avô, compreendeu enfim o que poderia vir a significar a 

palavra escrita: “Quando ela fez treze anos, na mesma época em que o avô ensinava ao irmão 

dela o boogie em dó, pediu a Daisy que lhe falasse a respeito dos livros de que ela gostava. John 

ouviu-a e declarou que a neta estava relaxando – ele desdenhava a ficção de “adultos jovens” 

que Daisy estava lendo. Persuadiu-a a tentar Jane Eyre, leu os primeiros capítulos em voz alta 

e traçou as linhas gerais dos prazeres que viriam dali para a frente. Daisy persistiu, mas só 

para agradar o avô. A linguagem não era familiar, as frases eram compridas, as imagens não se 

tornavam claras em sua cabeça, dizia ela, sempre. Perowne tentou ler o livro e teve exatamente 

a mesma sensação. Mas John fez a neta persistir e, por fim, cem páginas adiante, Daisy se 

encantou com Jane e mal conseguia parar de ler para vir comer. Quando a família saiu para 

passear pelos campos, numa tarde, deixaram-na com as últimas quarenta e uma páginas  

do livro. Quando voltaram, a encontraram chorando, debaixo de uma árvore, perto do pombal, 

não por causa da história, mas porque tinha terminado, e ela saíra de um sonho, para se dar 

conta de que era tudo criação de uma mulher que ela jamais conheceria. Chorava, explicou 

Daisy, de admiração, de alegria, por coisas assim poderem ser inventadas.8”   

Para Perowne, seu ofício de neurocirurgião faz sentido, pois quando ele manipula seu bisturi, 

salva vidas. Mas a poesia, que sentido pode ter? serve a quê?  Em casa à noite, quando no jantar 

a família estiver reunida, entrarão dois homens, armados, ameaçando aquelas pessoas, pondo 

em risco a tranquilidade que ali existe. E será justamente Daisy que os salvará. Nua, vendo 

diante de si a mãe com uma faca no pescoço, o avô sangrando no chão, pai e irmão impotentes 

diante da cena, ela lerá um dos poemas de seu livro, a pedido de Baxter – que pensou em 

7  Ian McEwan. Reparação. p. 235.
8  Ian McEwan, op. cit. p. 160.



[revista Desenredos - ISSN 2175-3903- ano XII - número 33 - Teresina - PI - agosto 2020]52

estuprá-la, mas mudou de idéia depois que ela tirou a roupa e pôs em evidência sua gravidez.  E 

nós, leitores, compreendemos estupefatos que a poesia opera um tipo de milagre. “Agora, em 

seu estado aterrorizado, Perowne perde ou confunde muita coisa do poema, porém, quando 

a voz de Daisy se suaviza um pouco e encontra os primeiros traços de um ritmo sereno, ele se 

sente deslizando através das palavras, rumo às coisas que elas descrevem. [...] Daisy levanta os 

olhos. Incapaz de controlar os espasmos musculares nos joelhos, Rosalind ainda olha fixamente 

para a filha. Todos os demais olham para Baxter e esperam. Ele está curvado para trás, seu 

peso escorado nas costas do sofá. Embora a mão direita não tenha se afastado do pescoço de 

Rosalind, parece segurar a faca de modo mais frouxo e a sua postura, o ângulo flexível peculiar 

da coluna, sugere um possível recuo das suas intenções. Seria possível, estaria dentro do âmbito 

do real que um mero poema de Daisy causasse tal reviravolta em seu estado de ânimo? Enfim, 

ele levanta a cabeça, se põe um pouco ereto e então diz, com certa petulância: - Leia de novo.”9

Ao final de toda essa cena, quando Daisy termina de ler o poema pela segunda vez e 

deixa o livro cair em cima da mesa, Baxter avança e o pega, balançando-o no ar, “como se assim 

pudesse extrair o seu sentido”. E avisa, então, que vai ficar com aquilo. É o que ele levará da 

casa, já que lhe haviam dito antes que ele poderia levar o que quisesse dali. 

Ora, também aqui neste romance, é a literatura o grande trunfo: aquilo que salva toda 

uma família, ao desencadear no homem que interrompe seu convívio uma mudança violenta de 

estado de ânimo. E o livro se fecha com uma observação do narrador: “Ninguém pode perdoar-

lhe ter usado a faca. Mas Baxter ouviu aquilo que Perowne jamais ouviu, e provavelmente jamais 

ouvirá.”10 Não importa que Perowne – aliás, o personagem principal do romance – não entenda 

o significado e a força da literatura. A despeito disso, e até por causa de ser justo o protagonista 

a não compreender o que ela de fato represente, a literatura termina por parecer aos olhos 

do leitor algo muito próximo da iluminação. Não é sem razão, pois, que na primeira fase 

cronológica do filme de que falamos nessas páginas, há um momento em que Briony, à janela, 

absolutamente iluminada pelo sol, tira os olhos do jardim e nos olha, extradiegeticamente, 

como se quisesse nos avisar que tudo aquilo que vemos faz parte, na realidade, de outro mundo, 

o qual está sendo composto por meio de sua escrita, ali, na nossa frente. Olhando para nós, ela 

se coloca do nosso lado, delimitando de uma vez os dois mundos: o real e o da representação 

ou mimese literária.

9  Ian McEwan, op. cit. p. 266.
10  Idem, p. 333.
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Revisto à luz do que foi dito, o filme Desejo e Reparação nos conduz à compreensão de 

como vem representado, no cinema, aquilo a que denominamos literatura, de como ela aí se 

manifesta, de qual a importância que lhe é concedida na urdidura das imagens. Podemos dizer 

que a literatura, aqui, irrompe como principal personagem, afinal tudo gira em torno dela, 

do poder exercido pela palavra que, dialeticamente, destrói a harmonia inicial entre Cecília 

e Robbie, mas também viabiliza a sua reconstrução. Aqui – à força de erigir uma realidade 

paralela – a literatura termina por adquirir uma dimensão tal, que se torna capaz de impor 

à nossa imaginação que concedamos um estatuto de verdade às cenas finais (apesar de a essa 

altura já sabermos de que tudo o que vimos ali sai do desejo e da memória de Briony), nas quais 

os dois aparecem felizes na praia, próximos à casa a que desejavam ir juntos. Sim, as cenas finais 

na praia logram vida, e os personagens adquirem – para nós, espectadores - uma espécie de 

imortalidade, aquela concedida pela palavra. 

Quando lemos as palavras de René Rémond, tiradas de seu livro Les Droits en France 

- “Toda realidade social apresenta-se ao olhar como um conjunto indistinto e amorfo; é 

a mente que traça nele linhas de separação e agrupa o infinito dos seres e das posições em 

algumas categorias”¹¹ - torna-se possível que compreendamos – se fizermos,  naturalmente,  a 

transposição dessa análise da vida política francesa para a da matéria literária/fílmica - o quanto 

o olhar do escritor/diretor é determinante para a instauração de uma nova realidade: aquela 

que lemos ou a que assistimos. É esse olhar que estrutura e organiza essa realidade nova, que 

dá forma enfim ao que vamos considerar relevante no texto/filme. Organizar seria, em última 

instância, imprimir a esse universo um ritmo, um estilo, uma estética. Assim, é o modo como 

está traduzida no filme Desejo e Reparação a idéia inscrita no livro de McEwan que termina por 

nos mostrar o valor concedido, aqui, à literatura. É importante que o espectador atente para esse 

aspecto aqui levantado: afinal, a história do cinema pode ser dimensionada pela compreensão 

da história das representações que aí se mostram. São esses efeitos de sentido causados no 

espectador tanto pelo encadeamento das cenas quanto pelas representações, que constituem, 

aos poucos, a história da própria compreensão do que se vê no écran. Para ilustrar, gostaria de 

recordar um momento que vivi há muitos anos atrás, quando levei minha filha Mila, de cinco 

anos, ao cinema, para assistirmos a um filme de Indiana Jones. Uma das cenas iniciais mostrava 

o pai colocando sobre a cabeça dele, ainda menino, um imenso chapéu (o mesmo que viria mais 

tarde a caracterizar definitivamente o personagem) que de tão grande – o espectador imagina 

– afunda-se e cobre praticamente o rosto do menino. Tendo inicialmente enquadrado o gesto 
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do pai, de cima (ou seja, o que se via na tela era a mão do pai sobre o chapéu, já na cabeça da 

criança) a câmara se movimenta e se posiciona agora para dar um close no rosto daquele que 

– ao levantar lentamente o chapéu que lhe fora enfiado no rosto – se revela um adulto. Virei 

para minha filha e fiz o seguinte comentário: “Não entendi nada...não era um menino?” ela se 

virou pra mim, extremamente incomodada e disse: “Mãe, como você é boba! Foi o tempo que 

passou!” Essa leitura feita por ela, ou essa sua compreensão da matéria que via na tela (e que, 

confesso, me deixou radiante) deixa claro que ao longo de nossas vidas vamos nos tornando 

capazes de compreender uma imensa gama de significações mostradas no cinema e que passam 

a constituir nosso arsenal para novas tomadas de consciência do que seja, em realidade, um 

filme, para além da história que conta.

É possível assistirmos a Desejo e Reparação sem muito entusiasmo; pode até nos parecer 

um filme comum; bom, mas não extraordinário, e que nos relata uma história absolutamente 

verossímil. Mas isso se modifica radicalmente no momento da revelação final: o da entrevista 

televisiva com a escritora Briony Tallis, agora famosa, na terceira etapa cronológica do filme.  

É justo aí que tudo vem a ser fatalmente revisto e reconfigurado, é aí que as cenas do início 

se encaixam no painel enfim concluído e adquirem mais brilho por expressarem sua real 

significação. Entendemos, então, estarmos diante não de uma história acontecida no espaço 

diegético, mas da que poderia ter acontecido. Não é o acontecimento o objeto da narrativa do 

filme. Não é resultante da memória de quem narra o que ali se vê. Antes, trata-se de resultado 

de um desejo, de uma necessidade de expiação. 

A tomada de consciência tão óbvia diante da cena, contudo, só faz aumentar o fascínio 

exercido pela força da palavra, pois a idéia do literário é permeada por alguma coisa de mágico: 

a possibilidade, precária embora, de recobrar uma situação que se alonga infinitamente para 

trás, de insuflar vida ao que pereceu.  

Iuri Lotman escreve: “Numa obra artística o decorrer dos acontecimentos para no 

momento em que a narração é interrompida. Em seguida, já nada se passa e subentendemos 

que o herói, que nesse momento está vivo, não morrerá, que aquele que obteve o amor não o 

perderá, que aquele que é vitorioso não será vencido ulteriormente, porque toda ação exterior 

está excluída”.11 Transpondo tal pensamento para a realidade diegética, vemos que a escritora 

Briony Talles subverte, com sua literatura, essa regra. A vida dos personagens prossegue, mesmo 

após a morte de um na guerra, em território francês, e de outro, em Londres, durante um 

11  Lotman, op. cit., p. 358.
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bombardeio aéreo. A linha divisória, no filme, entre o vivido e rememorado por Briony e o que 

é por ela construído ficcionalmente é tênue: ficamos sem saber – se é que isso importa – onde 

uma coisa termina e a outra começa.

Por fim, podemos dizer que a literatura nesse filme, que é a tentativa mais avançada de 

suprir as insuficiências da vida, procurando expressar simbolicamente o que escapa à existência. 

A literatura é representada, assim, como uma grande metáfora, ou antes, o reino das metáforas 

que procuram preencher os vazios causados - no caso específico de Desejo e Reparação, por 

um erro cometido no passado e que alterou de forma dramática o destino dos personagens. 

Após a sessão, relembrando as cenas dos dois namorados, felizes, correndo na praia, talvez até 

possamos negar o que Miguel Torga chegou a escrever um dia, em seu diário, a respeito da 

morte: “A morte é uma grande reconciliadora. Não há desavença que lhe resista. O seu grande 

manto de equanimidade cobre todas as paixões da mesma vanidade. Só é pena que, depois dela, 

tudo seja irremediável”.
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  “A VIDA, AI, QUÃO 
BREVE NAVEGAÇÃO 

DE CABOTAGEM” 
Memória e autobiografia em Jorge Amado

  Douglas de Sousa   

Começo por avisar: não assumo qualquer responsabilidade pela exatidão dos 
fatos, não ponho a mão no fogo, só um louco o faria. Não apenas por serem 
decorridos mais de dez anos mas sobretudo porque verdade cada um possui 
a sua, razão também, e no caso em apreço não enxergo perspectiva de meio-
termo, de acordo entre as partes (Tieta do Agreste, AMADO, 2009, p. 19). 

Antes de tudo é preciso firmamos um pacto. Um pacto para adentrarmos a fala, a escrita 

e a autobiografia de Jorge Amado, em seu “livro de memórias que jamais escreverei”. Uma 

“advertência” de um narrador para ilustrar a autobiografia do autor, ou para chegarmos ao autor. 

Uma voz narrativa ficcional a fim de invadirmos uma voz real. Escolhemos, para epigrafar este 

texto, um trecho dito pelo narrador do romance Tieta do Agreste (1977). Nosso objetivo é, pois, 

contrapor o narrador da obra citada anteriormente com o narrador Jorge Amado em Navegação 

de Cabotagem: apontamentos para um livro de memórias que jamais escreverei (1992). 

O narrador de Tieta do Agreste, em terceira pessoa, onisciente, posiciona-se de modo a 

eximir-se de qualquer responsabilidade sobre a narrativa, sobre a decorrência e, muito menos, 

a veracidade dos fatos. Escorregadio, melindroso, porém falador, fica claro, já no início da obra, 

uma construção narrativa que se realiza por meio de um pacto do narrador com seu leitor. 

Um narrador que não assume qualquer responsabilidade, já insinuando a seu leitor o caminho 

que percorrerá. Adiante, na obra em estudo, esse mesmo sujeito enunciativo alerta: “Enredo 

incoerente, confuso episódio, pleno de contradições e absurdos, conseguiu atravessar a distância 

ensaio

Este trabalho foi originalmente apresentado no congresso “II Seminário Nacional de Literatura e Cultura - 
Morte e retorno do autor”, Brasília - Brasil, ano de 2015. Trago agora o texto em versão digitalizada para aqui 
expor à comunidade de leitores e leitoras de Jorge Amado.
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a mediar entre a esquecida cidadezinha fronteiriça e a capital” (AMADO, 2009, p 19). Se o 

narrador de Tieta do Agreste exime-se de toda e qualquer responsabilidade ao narrar a vida de uma 

das maiores prostitutas da literatura, o contrário ocorre em Navegação de Cabotagem. Publicada 

em 1992, nessa obra encontramos os relatos de vida e literatura de um dos autores brasileiros 

mais lidos. Dividido em relatos que beiram a crônica memorial, datados e com títulos, escrito 

em primeira pessoa, esse livro de Amado leva seu leitor a conhecer sua vida e projeto literário, 

por meio, também, de depoimentos. Um passeio pela vida pessoal do autor narrado por ele 

mesmo por meio de apontamentos (como assim são chamados no subtítulo da obra) que, na 

forma como são organizados, não obedecem a uma sequência temporal, mas parecem-nos seguir 

o fluxo da memória à medida que brotaram durante a escrita. Conforme o autor: “As notas que 

compõem esta navegação de cabotagem (ai quão breve a navegação dos curtos anos de vida!), 

à proporção que me vinha à memória, começaram a ser postas no papel a partir de janeiro de 

1986” (AMADO, 2012, p. 11).

Essa autobiografia de Amado permite um adentramento/entendimento maior –mais 

amplo – no/sobre o fazer literário do escritor. Fornece insumos, calços, reflexões extras e 

também os bastidores do processo criativo de algumas de suas obras. Podemos ler em Navegação 

de Cabotagem, mediante os relatos autobiográficos do autor, passagens da sua vida desde o âmbito 

mais pessoal – amores, desafetos, inseguranças, conflitos, contradições, amizades, posições 

ideológicas... – até a constituição da sua obra nas perspectivas política e literária. A intenção, 

segundo o próprio romancista é de “[...] apenas contar algumas coisas, umas divertidas, outras 

melancólicas, iguais à vida. A vida, ai, quão breve navegação de cabotagem!” (AMADO, 2012, 

p. 13).

Porém, Navegação extrapola os limites desse “apenas contar”. A começar pela notável 

quantidade de páginas1 e relatos que vão desde a década de vinte até a de noventa do século 

XX, formando um imenso e variado painel da vida e escritura de Jorge Amado. Um imiscuir-se: 

vida/obra, realidade/ficção, pessoas reais/personagens de ficção. Além, é claro, dos diversos 

cenários sociais e políticos, paisagens urbanas e rurais, contextos de ditaduras, guerras e 

perseguições, e a geografia de todo o mundo por onde Amado percorreu e deixou sua marca. 

Encontramos também as idas compulsórias como o exílio, as viagens livres pelo mundo, as 

celebridades e anônimos que fizeram parte de seu ciclo de vida, tudo reunido nesse imenso 

1  A última edição, da Companhia das Letras, de 2012, tem 508 páginas, contando ainda com fotografias 
de Jorge Amado, familiares e amigos, posfácio de  Lêdo Ivo e um índice onomástico para facilitar a busca das 
diversas pessoas citadas no texto.  
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mosaico de memórias, a partir do fio invisível das marcas da mente do escritor, que se tornam 

também nossas ao navegarmos em suas páginas.    

Na tradição literária, poucos foram os grandes escritores que escaparam da escrita 

autobiográfica, pois escrever um livro e publicá-lo já implica em um ato de exposição. Tal 

verdade assume maiores proporções quando o relato é autobiográfico. Falar em primeira 

pessoa, narrativa direta, construída a partir da memória, das pegadas já vividas, de fatos 

reais (acontecidos) e postos a proscênio, é algo que muitas vezes fustiga e inquieta o leitor. 

Poder adentrar no universo particular do autor, percorrer seus caminhos, anseios e também 

contradições é característica da autobiografia. 

Ser biografado, ou biografar-se, é um ato por excelência de exposição, de revelação, 

de trazer à tona detalhes e enredos, sejam cronologicamente arrumados, ou esparsos, que não 

estavam à vista do leitor. É chamar a atenção sobre algo; e esse algo é o sujeito biografado ou 

autobiografado. De modo que toda escrita da vida, seja a escrita pelo próprio sujeito ou por 

outrem é traçar um grande tecido de seiva viva e matérias múltiplas que vão desde as narrativas 

reais até o enaltecimento e fortalecimento de alguns aspectos particulares da vida, ou até, quem 

sabe, da sua ficcionalização. É nesse princípio que se baseia as autobiografias, como explicita 

Lejeune:

Ela tampouco está fundamentada na análise interna do funcionamento do texto, da 
estrutura ou dos aspectos do texto publicado, mas sim em uma análise, empreendida 
a partir de um enfoque global da publicação, do contrato implícito ou explícito 
proposto pelo autor ao leitor, contrato que determina o modo de leitura do texto, 
nos parecem defini-lo como autobiografia (LEJEUNE, 2014, p. 45). 

Jorge Amado é um autor, um homem da cultura e um cidadão brasileiro que praticamente 

viveu todo o século XX. Explorar as páginas de sua autobiografia é visitar todo esse século e 

conhecer suas grandes personagens, acontecimentos e murmúrios sociais. Os relatos biográficos, 

evidentemente, em Navegação de Cabotagem, não ficam restritos somente à figura do autor, 

estendem-se a outros nomes, personalidades — algumas mais conhecidas, outras menos — do 

convívio pessoal de Amado. Ao falar de si, Jorge Amado levanta uma multidão de vozes sociais 

e acontecimentos que viveu ou que transpassaram pelo fio de suas memórias de forma direta 

ou indireta, o que suscita o caráter coletivo que as autobiografias carregam. Não se trata apenas 

de uma voz isolada, narrando a si mesma em um ato egoico. A relação com o outro, como seres 

sociodiscursivos que somos, segundo Mikhail Bakhtin (2003), vem com toda força a partir de 

relatos pessoais, autobiográficos na tecedura de Navegação de Cabotagem. 



[revista Desenredos - ISSN 2175-3903- ano XII - número 33 - Teresina - PI - agosto 2020] 59

Nesse sentido, extraímos, logo ao embarcamos nessa navegação, as considerações 

preliminares do autor aos seus navegantes:

Consciente e contente que assim seja, reúno nesta Navegação de cabotagem lembranças 
de alguém que teve o privilégio de assistir, e de por vezes participar, de acontecimentos 
em certa medida consideráveis, de ter conhecido e por vezes privado com figuras 
determinantes. Publico esses rascunhos pensando que, talvez, quem sabe, poderão 
dar ideia do como e do porquê. Trata-se, em verdade, da liquidação a preço reduzido 
do saldo de miudezas de uma vida bem vivida. Deixo de lado o grandioso, o decisivo, 
o terrível, o tremendo, a dor mais profunda, a alegria infinita, assuntos para memórias 
de escritor importante, ilustre, fátuo e presunçoso: não vale a pena escrevê-las, não 
lhes encontro de graça (AMADO, 2012, p. 12). 

É preciso lembrar que, esses relatos, como assinala Bakhtin (2003), acerca dos gêneros 

do discurso, “refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido campo não só por 

seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, 

fraseológicos e gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção composicional” 

(BAKHTIN, 2003, p. 261). É dessa construção composicional específica e atrelada ao gênero da 

autobiografia que se constroem os relatos de Jorge Amado. 

O que assemelha o narrador de Navegação de Cabotagem e o de Tieta do Agreste? A princípio, 

podemos afirmar a posição, ou melhor, a contraposição que cada um assume textualmente. É 

evidente que se trata de gêneros textuais diferentes na maneira como são narrados e na sua 

arquitetura textual, o que leva a um direcionamento tanto de leitura como de condições autorais. 

Outro pacto a ser firmado. No entanto, propositalmente, levantamos essa aproximação/

indagação com o fito de demonstrarmos as diferenças narrativas dentro do conjunto literário 

amadiano a partir dos pressupostos de Philippe Lejeune com o seu O pacto autobiográfico (2014). 

As variações de uma obra já pactuada como de ficção – aqui ilustrada a partir do narrador do 

romance Tieta – e outra de cunho autobiográfica: Navegação de cabotagem. Sobre essa diferença, 

Lejeune elege as seguintes categorias:

Simetricamente ao pacto autobiográfico, poderíamos estabelecer o pacto romanesco 
que teria ele próprio dois aspectos: prática patente da não identidade (o autor e o 
personagem não tem o mesmo nome), atestado de ficcionalidade (é, em geral, o subtítulo 
romance, na capa ou na folha de rosto, que preenche, hoje, essa função. Note-se que 
romance, na terminologia atual, implica pacto romanesco, ao passo que narrativa, por 
ser indeterminada, é compatível a um pacto autobiográfico) (LEJEUNE, 2014, p. 
34). 
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Desse modo, as diferenças entre uma narrativa e outra residem nos “atestados” 

empreendidos na feitura dessas narrativas. Contudo, Lejeune em outro momento ressalta que é: 

Certamente impossível atingir a verdade, em particular a verdade de uma vida humana, 
mas o desejo de alcançá-la define um campo discursivo e atos de conhecimento, um 
certo tipo de relações humanas que nada têm de ilusório. A autobiografia se inscreve 
no campo do conhecimento histórico (desejo de saber e compreender) e no campo 
da ação (promessa de oferecer essa verdade aos outros), tanto quanto no campo da 
criação artística (LEJEUNE, 2014, p. 121). 

Finalizamos dizendo que, após navegarmos pelos “apontamentos do livro de memórias 

que jamais escreverei”, mas que, para nossa contemplação e da literatura brasileira, já está 

escrito, existe um desvelar do Jorge Amado autor e pessoa, bem como uma inserção do leitor 

na crítica e no processo criativo do escritor baiano. Aqui e ali algum desagravo marcado pela 

sinceridade e quiçá omissão do romancista. Relatos vivos e pujantes, marcados na primeira 

pessoa, que caminham pela linha perigosa, desafiadora e surpreendente da autobiografia. Desse 

modo, a leitura dessa autobiografia, traçada sob o fio da memória, abre-nos um entendimento 

maior sobre o conjunto literário e a vida de Amado, sobre a história do Brasil e de nossa gente. 

Nessa vastidão de memórias, relatos e viagens, périplos infindáveis, aventuras políticas, 

artísticas e pessoais de todas as ordens, Amado nos convida a vivermos e assumirmos nosso 

lugar de homens-narrativas, como defende Lejeune. Porque não foi de/para outra coisa que 

o autor viveu, senão para a narrativa, seja a de sua vida ou a de suas personagens. Ao nos 

inserirmos como sujeitos-narrativas, ou sujeitos narradores, inserimo-nos no contexto sócio-

histórico do qual fazemos parte e tomamos posições de vida frente à nossa história e a dos 

nossos semelhantes. Posição que as narrativas autobiográficas permitem a esses sujeitos, aos 

homens-narrativas: “A forma autobiográfica dá a cada um de nós a oportunidade de se crer um 

sujeito pleno e responsável” (LEJEUNE, 2014, p. 143).  

Amado, portanto, como sujeito engajado no seu tempo e construtor de histórias, insere-

se nesse contexto das grandes narrativas autobiográficas. Sendo assim, nos apontamentos 

escritos em Navegação de Cabotagem, é possível perscrutarmos as trajetórias pessoal e literária do 

autor a partir de seus relatos memoriais e autobiográficos que compõem as crônicas do livro. 

Um reflexo de sua vida em um tecido escritural que mistura realidade e ficção, vida e obra, 

apontamentos que servem de apoio ao entendimento do seu conjunto literário, do seu projeto 

político e estético. Portanto, faces que se conjugam nessa inesperada navegação de cabotagem.
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 Parafraseando o poeta: “navegar é preciso, viver não é preciso”. Esse é o convite que 

Jorge Amado nos chama a embarcamos. Afinal, “ai quão breve a navegação dos curtos anos de 

vida!”.    
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  CINCO PONTOS SOBRE 
A LITERATURA FINLANDESA 

– OU GLOBAL? 
  Rita Dahl   

ensaio

1. A GLOBALIzAÇÃO – UM INIMIGO COMUM 

Os problemas da literatura são universais – então, falar sobre megatrends na literatura 
finlandesa é falar sobre megatrends na literatura global. Naturalmente, há também diferenças por 
causa das diferentes estruturas e infraestruturas institucionais, mas, no fundo, o problema maior 
é a comercialização. Isso influencia em conteúdo, e o que fica à margem, chega a ser ainda mais 
marginal; e a poesia estará situada no canto mais afastado. Quanto mais marginal a literatura de 
qualidade chegar a ser, mais importantes ficarão os meios alternativos de publicação. 

A comercialização influencia as escolhas de publicação de literatura – por isso pessoas 
já conhecidas, como celebridades do campo da política, economia e cultura, começam a ser 
escritores. É muito mais econômico criar “um escritor” duma pessoa já celebrada; dá “vantagens 
sinérgicas”, em linguagem de business. 

A mudança também inclui a leitura – pois o público já não se encontra tão bem educado 
como há algumas décadas. O hábito de ler e o gosto do grande público têm deteriorado 
drasticamente. Ao mesmo tempo, a poesia e outros gêneros marginais ficaram niche-genres, que 
são situados do outro lado da lista, sendo de interesse de pequenos grupos. Isso influencia os 
meios da publicação: a literatura comercial provém das editoras maiores e as editoras alternativas 
acabam sendo responsáveis pela literatura niche. É fácil de perceber qual tipo de literatura é de 
melhor qualidade. 

Todos os pontos aqui apresentados estão interligados. Um ponto se encaminha para 
outro. Mas tudo começa de um ponto inicial: a “economização” forte da literatura, ou seja: a 
“economização” da vida em geral, incluindo também a cultura e a literatura. 

2. A CRISE DO CONTEúDO

A “economização” encaminha uma crise de conteúdo, e estende-se até mesmo à crítica. 
Ultimamente, temos falado sobre a crise da crítica literária. Na Finlândia, isso foi provocado 
pelo nosso diário nacional, chamado Helsingin Sanomat, onde foi publicada uma crítica sobre 
cinco livros de poesia, todos publicados pelas editoras print-on-demand ntamo e PoEsia. A 
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atitude da crítica Jukka Petäjä contra debutantes falava muito sobre esse acontecimento, que 
podemos muito bem chamar de uma pequena crise no campo da crítica, e foi importante 
porque chamava a atenção para um dado que já conhecemos bem: a crise da crítica em jornais 
maior e em outros diários e revistas. Que quer dizer uma crise? Certamente isso: um espaço foi 
cortado, um gênero já não era mais escrito por críticos especialistas em determinados gêneros. 

3. MEIOS ALTERNATIVOS DA PUBLICAÇÃO 

Editoras pequenas são um fenômeno muito recente em nosso país. As primeiras editoras 
mais conhecidas foram fundadas durante os anos noventa, e até agora são muito numerosas. 
A responsabilidade da publicação da ficção séria já foi transmitida para editoras alternativas 
quando as grandes editoras maiores buscaram obter maiores lucros e pequenas editoras são 
mais responsáveis da publicação da literatura séria. Isso parece ser um fenômeno global, não só 
finlandês. 

Algumas pesquisadores, poetas e jornalistas tentam construir uma hierarquia entre as 
editoras alternativas e as grandes dizendo que, provavelmente, poetas que publicam em ntamo 
ou PoEsia não poderiam entrar numa editora grande. Não acredito nisso. O maior problema 
com as grandes editoras é a falta de diversificação. Como seria possível haver uma poesia mais 
variada quando os gostos se mantém os mesmos a cada ano. Não seria possível diversificar a 
poesia numa situação dessas.

4. “UMA NECESSIDADE DA CRIATIVIDADE DIMINUíDA”

Finalmente, gostaria de lançar um novo conceito muito útil em tempos da literatura 
globalizada, “uma necessidade da criatividade diminuída”. Quer dizer que o conceito criatividade 
tem que ser gravemente separado dos propósitos secundários interligados com a globalização e 
o crescimento econômico. A criatividade tem que estar ligada somente à atividade artística, sem 
fins econômicos, mas com fins que têm a ver com o crescimento pessoal no campo artístico. 
A criatividade diminuída não está no primeiro lugar do crescimento econômico, mas seu 
crescimento é sempre difícil, quase impossível, de medir com numericamente. Os objetivos da 
literatura – e da poesia – são sempre incalculáveis, a mudança interior de leitor ou escritor. A 
revalorização da criatividade tem que tomar este fato ao seu ponto central. 

Quanto à política, esta não pode ser separada da língua. A imagem da nossa cara Finlândia 
já mudou aos olhos dos observadores. A política experimenta uma crise grave há dois anos, 
quando foram reveladas as negligências dos partidos em reportagem do financiamento eleitoral. 
Esta crise pode causar alguma mudança na cultura da responsabilidade.
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  “HOUVEMOS VISTA DE TERRA”
A construção discursiva do descobrimento 

e do Novo Mundo no século XVI  

  Virgínia Boechat1

(Capes proc. 2117-14-2)

RESUMO
Este artigo examina, na literatura portuguesa de viagens do século XVI, a presença do descobrimento de uma 
terra nova a sudoeste do Oceano Atlântico, a fim de observar a maneira como este evento é criado, narrado e 
descrito, bem como as características com as quais as imagens da terra e seu povo começam a ser construídas 
no imaginário colonial.
Palavras-chave: Literatura de viagens; Construção discursiva dos descobrimentos; Construção discursiva do 
Novo Mundo; Mitos fundadores; Imaginário colonial.

ABSTRACT
This paper analyses, in the 16th century Portuguese travel literature, the presence of the discovery of a new land 
in the southwest of Atlantic Ocean, in order to observe the way this event is created, narrated and described, 
as well as the characteristics with which the images of this land and its people began to be constructed in the 
colonial imaginary.
Keywords: Travel Literature; Discursive Construction of Discoveries; Discursive Construction of a New 
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A América não estava aqui à espera de Colombo, assim como o Brasil não 
estava aqui à espera de Cabral. Não são “descobertas” ou, como se dizia no 
século XVI, “achamentos”. São invenções históricas e construções culturais. 
Sem dúvida, uma terra ainda não vista nem visitada estava aqui. Mas Brasil 
(como também América) é uma criação dos conquistadores europeus.

MARILENA CHAUí, Brasil: mito fundador e sociedade autoritária

1 Este artigo é parte da pesquisa intitulada “O ‘brasileiro’ na literatura portuguesa de viagens dos séculos XVI e XVII”, desenvolvida 
na Universidade de Aveiro, Portugal, entre 2014 e 2016, com supervisão do Prof. Doutor António Manuel Ferreira e financiamento 
pela bolsa de Pesquisa Pós-Doutoral da Capes. 
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1. A INVENçãO DA AMÉRICA E A INVENçãO DA PAISAGEM

O historiador mexicano Edmundo O’Gorman, a partir da década de 1950, propõe-
se a empreender uma pesquisa relacionada à chegada de Colombo às terras que viriam a ser 
americanas. Porém, em vez de realizar uma investigação sobre o descobrimento em si, “como 
um feito”, procura abordá-lo como “a interpretação de um feito”, como “uma invenção do 
pensamento ocidental” (cf. O’Gorman, 2006, p. 22; p. 14). É dentro dessa proposta que se 
desenvolve seu estudo intitulado La invención de América, mais exatamente centrado na “história 
(...) da ideia de que a América foi descoberta”. (cf. pp. 13-17).  Expondo, assim, a maneira 
como tal noção é gradualmente concebida por europeus em obras diversas, históricas, 
literárias, geográficas, como de Oviedo, de Fernando Colombo, de Bartolomé de Las Casas, 
de Herrera, de Humboldt, entre outras, O’Gorman fornece uma visão da gênese, da difusão e 
da transformação do entendimento de que Cristóvão Colombo descobre, em 1492, um novo 
continente que se chamaria América.

Atualmente, outros estudos e antologias abordam de forma semelhante a construção 
histórica dos descobrimentos, assim como a formação da imagem da América, dos países 
que a integram e das suas populações junto ao público europeu2. Aqui não nos propomos a 
empreender propriamente um estudo integral da história da ideia de que o Brasil foi descoberto, mas 
percorremos a concepção desse encontro com uma nova terra a sudoeste do Atlântico na literatura 
portuguesa de viagens, para observar a maneira como é construído esse momento: as noções 
que lhes são contíguas e se transformam ao longo do século XVI; os recursos com os quais a 
imagens da terra e de seu povo começam a ser construídas; a relação mais perceptível com 
aqueles que são depois lugares-comuns e paradigmas relativos ao Brasil e aos brasileiros, dentro 
e fora do país.

Anne Cauquelin, em A invenção da paisagem, faz a descrição pormenorizada de um jardim 
perfeito, a sua luz dourada, as sombras alongadas, a sensação de fragilidade, o trespassar de 
algumas presenças, uma casa com a janela descerrada, cuja luz em breve se projetaria sobre o 
gramado quando a noite caísse. Depois de alguns parágrafos descrevendo inúmeros detalhes, 
demarcações de tempo e espaço, e a concretude de algumas sensações, a autora nos revela que 
se trata de um sonho, e mais, de um sonho não próprio, mas de sua mãe (Cauquelin, 2007, 
pp. 19-20). Outrora franqueados a ela com “tamanha precisão e maravilhamento o gramado, a 
janela entreaberta, o muro do fundo do jardim e a luz dourada da tarde que se ia (…) esse sonho 
era tão real quanto pode ser qualquer coisa deste mundo” (p. 20). Segundo aponta, algo permite 
que se crie uma imagem desse jardim próprio a partir de um relato alheio, da narração feita por 
uma outra voz, possibilitando, assim, a instalação das “condições de uma visão ordenada” (p. 21). 
Podemos acrescentar que esses mesmos instrumentais permitem que seu leitor crie também sua 
imagem, e a narre posteriormente, para alguém que também irá ainda construir uma imagem. 

2 Ver também o livro de Marilena Chauí, Brasil: mito fundador e sociedade autoritária (2000), e o primeiro episódio da série O Brasil no 
olhar dos viajantes, de Carlos Fontoura (2012).
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Conforme esclarece, a paisagem onírica que ela cria mentalmente contém uma visão 
impressionista, pictórica, uma cultura literária, assim como outros componentes cotidianos 
e culturais que estão por trás da artificial identificação entre paisagem e natureza (cf. p. 21). 
Dessa forma, quando alguém constrói uma paisagem, inevitavelmente o faz com seu aparato de 
saberes, aprendizagens, memórias, cultura. Mesmo que sejam estes implícitos e inconscientes, 
tudo isto integra uma estrutura de percepção através da qual é possível ordenar valores da visão, 
ou seja, construir a paisagem (cf. Cauquelin, 2007). Tal “conjunto de valores ordenados em 
uma visão”, que estrutura e se constitui como a construção de paisagem, opera também nos 
discursos, e não somente no sistema sígnico pictórico, da mesma maneira que no sonho relatado 
por Cauquelin. 

De modo similar, quando um viajante, navegador, astrônomo real, colono, missionário, 
cronista, historiador e/ou humanista relatam um descobrimento, ou descrevem uma paisagem 
e uma população que a habita, o fazem a partir de seus saberes, aprendizagens e memórias. 
É dessa maneira que encontramos em escritos que são relatos do que seriam experiências, 
como de Caminha, Mestre João, Pero Lopes de Sousa ou Manuel da Nóbrega, uma profunda 
camada literária, artística, estética, religiosa, cultural. É dessa forma também que suas 
pretensas experiências reais são ainda franqueadas a outros, como Gaspar Correia, Fernão 
Lopes de Castanheda, João de Barros ou Pero de Magalhães de Gândavo. Em todo esse conjunto 
documental-literário será inventada a relação de sujeitos com o espaço e com uma alteridade, 
não somente através de conhecimentos implícitos, como também a partir da leitura e eleição 
explicita de modelos, da influência consciente, da citação e da utilização de um catálogo de 
características – lista esta que cresce e se transforma bastante ao longo dos quinhentos. 

 
2. CARTAS, RELAçÕES, CERTIDÕES E MAPAS: A EXPEDIçãO DE CABRAL

Nas primeiras folhas da Carta de Pero Vaz de Caminha, conhecida como um dos três 
testemunhos documentados3 ainda existentes da segunda viagem marítima portuguesa à índia, 
empreendida pela frota de Pedro álvares Cabral em 1500, o instante do achamento do Brasil, 
que aparece ali datado de 22 de abril daquele ano, é trazido aos olhos do rei D. Manuel, e dos 
muitos futuros leitores, com adjetivações ainda de teor aparentemente mais descritivo do que 
valorativo: “E neste dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra, a saber, primeiramente de 
um grande monte, mui alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, 
com grandes arvoredos. Ao qual monte alto o capitão pôs o nome o Monte Pascoal e à terra, a 
Terra da Vera Cruz” (Caminha, 2000, p. 19). No começo dessa correspondência, não há menção 
às reações dos tripulantes da armada diante daquele achado, não há qualquer expressão que 

3 Quanto à noção de testemunho, levamos em conta toda uma formação cultural e religiosa que precede e media o contato do sujeito 
com o espaço, como já exposto. Procuramos considerar que a paisagem não precede essa mediação, assim como temos em conta toda 
uma cadeia de escritos que se interseccionam nos quinhentos e nos séculos posteriores. A ideia de testemunho, como já esclarecemos 
em outros estudos, interessa-nos mais por um estatuto de discurso inaugural, que afeta o pacto de leitura (mesmo que seja um 
documento descoberto séculos depois), do que pela eventual ligação com a experiência.
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indique surpresa por conta de avistarem uma costa, não há, até então, apreciações e julgamentos 
acerca de belezas ou grandes novidades da paisagem encontrada. 

No trecho relativo ao dia seguinte da permanência naquela costa, Caminha relata que 
avista uma população no local: “houvemos vista de homens, que andavam pela praia, obra de 7 
ou 8” (p. 19). Se naquele primeiro momento os habitantes também não são ainda descritos, logo 
adiante, nesse início, são caracterizados como pardos, avermelhados, nus, com armas rudimentares 
e pinturas corporais. Ao longo da carta são tidos como mansos, amigáveis, que gostam de dança, 
música e festa, que têm bons corpos, bons rostos, que são formosos e bem-dispostos, assim 
como são formosas as mulheres, e todos muito limpos. Mas em meio a tais adjetivações, que os 
positivam mas também comparam por vezes a animais, também são qualificados como arredios, 
bestiais, sem agricultura, sem religião e sem autoridade. 

No documento conhecido como Relação do piloto anônimo, ou Relação da viagem da frota 
comandada por Pedro Álvares Cabral4, também considerado como resultante da mesma expedição, 
o avistamento da costa, ali datado como ocorrido na quarta-feira 24 de abril,5 é narrado 
nas primeiras páginas, nas quais se pode ler que “na oitava de Páscoa, houve a dita armada 
vista de uma terra, de que teve grande prazer” (Relação…, 2000, p. 14). Sem adjetivos ainda 
relacionados à descrição geográfica, por outro lado, nesse início de narrativa já surge a alusão ao 
contentamento geral da tripulação; apesar da comemoração, não é expresso propriamente um 
espanto por parte do autor ou dos outros tripulantes, apenas alegria ou satisfação.6 Poucas linhas 
adiante, ao delinear uma aproximação para reconhecimento do local, a Relação atribui uma 
primeira qualidade à terra, ao incluir que “acharam terra muito abundante em árvores e gente, 
que por ali andava pela praia”, com uma primeira visão da sua população, que algumas linhas 
depois é descrita como “gente de cor parda”, “bem proporcionada, com cabelos compridos e 
andam nus”, com seus arcos e flechas, amantes da música e da festa, e que em suas ações se 
mostram prestativos e amigáveis. São também qualificadas como belas as mulheres e apresentados 
um pouco de seus alimentos e da organização social (p. 14). Se a Carta de Pero Vaz de Caminha 
somente é reencontrada e publicada séculos depois de seu tempo, a Relação, por sua vez, tem 

4  É o título proposto na edição de José Manuel Garcia (2000), tendo em vista não ter sido a Relação escrita por um piloto. Preferimos 
utilizar aqui, contudo, o título consagrado pelo uso e pela tradição crítica, mesmo que impreciso, nome com o qual ficou conhecido 
o documento após a sua segunda edição italiana, de 1550, na coletânea de Ramusio.
5  Segundo J.M. Garcia, tal informação é um equívoco que foi depois utilizado por inúmeros outros autores daquele século, mesmo 
que na Relação se tenha dito que viram a terra numa quarta-feira, (o que seria o dia 22) nenhum cronista da época parece ter ido 
checar a falta de coincidência do dia da semana com a data afirmada (cf. Garcia, 2000). Apenas com a descoberta da Carta de Caminha 
isso seria revisto.
6  Apesar de ser a casualidade ou não dessa ida à costa sul-americana um tópico ainda polêmico entre críticos e historiadores, e à parte 
nossas ressalvas quanto a alguma nomenclatura bastante equivocada e desatualizada utilizadas na obra de Jaime Cortesão no tratamento 
de povos não europeus, não podemos deixar de mencionar aqui a excelente explicação desse autor acerca do assunto. Cortesão aponta 
que são muitos os fatores nos documentos que desmontam a tese de casualidade, como a sequência narrativa da Carta de Caminha, o 
conteúdo da Carta de Mestre João, assim como outras fontes relacionadas à expedição, como a permissão para que novos navios fossem 
adquiridos na índia em caso de necessidade, para transporte da mercadoria até Lisboa, o que o leva a deduzir que abrir mão do navio 
de mantimentos para que este levasse cartas sobre o achamento, no meio do caminho, seria uma decisão que Cabral não tomaria sem 
prévio aval prévio do rei, considerando a eventual necessidade do máximo de embarcações na volta de Calicute. Para observar os 
argumentos de Cortesão, ver o capítulo “O descobrimento”, e para observar o documento referido, ver anexo Documento 12, ambos 
no volume A Carta de Pêro Vaz de Caminha (Cortesão, 1994).
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larga difusão na Europa a partir de 1507, quando é incluída na coletânea Paesi novamente retrovati, 
organizada por Montalboddo, sendo depois traduzida em muitas línguas e inserida em várias 
edições (cf. Garcia, 2000, p. 12).

Aludida como terra nova nos dois documentos,7 a recém batizada Vera Cruz recebe, já 
nesses trechos destacados dos dois escritos, qualidades que merecem algum destaque, conferidas 
aos seus elementos naturais. São caracterizações que já denotam alguma grandeza, como do 
monte e das árvores, ou amplitude, como da terra plana, na carta do escrivão8, ou uma profusão 
natural e populacional, na Relação, o que também aventa uma ideia de fertilidade. Como na 
chegada de Colombo às ilhas da América Central9, os povos originários, ainda vistos como uma 
só população numerosa, importam então aos portugueses como parte da paisagem nova; não 
é à toa que estão descritos lado a lado com a flora, como sinal de abastança. No entanto, pelo 
menos nesse primeiro momento, tais características ainda operam em uma apresentação que 
nos parece ainda não expressar uma ideia de excepcionalidade das dimensões ou de ambiência 
paradisíaca, traços que vão se intensificando ao longo dos dois relatos e que depois seriam largos 
lugares-comuns no imaginário corrente sobre o Brasil.10 A edição diplomática do texto da Carta 
de Caminha traz uma interessante dupla adjetivação para o monte Pascoal, o que já amplifica a 
visão de seu tamanho, “gramde monte muy alto” (Caminha, 1994, p. 99). 

Entretanto, mesmo dentro do propósito descritivo as camadas de saberes, aprendizados 
e memórias estruturam a relação desses sujeitos com o espaço e com o povo encontrados. 
A expressão dessa camada se torna mais visível ao longo dos seus discursos, na medida em 
que vão se acumulando e confirmando coincidências e constatações que dialogam com pontos 
fundamentais da tradição judaico-cristã e de toda uma cultura de viagens: a travessia do mar, 
o desaparecimento de um navio, o período de Páscoa, a possibilidade de ser a nova terra uma 
ilha, uma missa rezada sobre um ilhéu menor, o jardim abundante como o edênico e o dialogo 
com a sua localização terral desconhecida, a nudez que remete à adâmica, a inocência que 
precede à vergonha do pecado original. Finazzi-Agrò, em um estudo voltado à figura da ilha, 
aponta em dado conjunto da literatura de viagens essa ambiguidade, uma “indecisão significativa 
entre o conhecer e o reconhecer, entre a aceitação do que é ignoto e a fidelidade ao que é sabido” 
(Finazzi-Agrò, 1993, p. 4). Se temos defendido em nossas pesquisas o caráter de invenção deste 
conhecer-reconhecer, esse autor também o atesta, como ao observar, nesse subgênero, a “função 
acessória” do que seria a “experiência material” formatada pela “experiência emblemática”, 
“delimitando lugares sendo, ao mesmo tempo, conhecidos e desconhecidos, reais e fantásticos 
(...)” (cf. Finazzi-Agrò, 1993, pp. 1-4). Na Carta de Pero Vaz de Caminha, a tudo isto, somam-
se considerações de cunho práticos para as empresas expansionistas, como o pensamento 

7   “vossa terra nova” (Caminha, 2000, p. 18), “a terra nova” (Relação…, 2000, p. 16).
8  Cortesão explica que Pero Vaz de Caminha não é escrivão da armada, mas designado para ser escrivão da feitoria portuguesa em 
Calicute (cf. Cortesão, 1994). Garcia aponta que esse escrivão da despesa daquela feitoria morreria no local em 16 de dezembro de 
1500 (cf. Garcia, 2000, p. 17).
9  A ideia de que o ameríndio interessa a Colombo como parte da paisagem é trazida por Todorov: “Colón sólo habla de los hombres que ve 
porque, después de todo, ellos también forman parte del paisaje. Sus menciones de los habitantes de las islas siempre aparecen entre anotaciones sobre 
la naturaleza, en algún lugar entre los pájaros y los árboles” (Todorov, 2010, p. 48).
10  Ver Chauí (2000) e França (2012).
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estratégico sobre conversão e dominação, o exame técnico do espaço, as ponderações sobre 
utilidades da costa, conselho e panejamento de ações futuras. 

Como validação de um achamento, outros integrantes da armada de Cabral também 
produzem seus próprios relatos, porém a maior parte desses escritos desapareceria e 
permaneceria desconhecida. Temos acesso na atualidade a esses três testemunhos:11 a Carta de 
Mestre João, que ainda não mencionamos aqui, em que se registra que “largamente escreveram 
a vossa alteza, assim Aires Correa como todos os outros” (Mestre João, 2000, p. 35); a Carta de 
Pero Vaz de Caminha, na qual se lê que “o capitão-mor desta vossa frota e assim os outros capitães 
escreveram a vossa alteza a nova do achamento desta terra” (Caminha, 2000, p. 18); e a Relação do 
Piloto Anônimo, em que consta a menção vaga a notícias enviadas ao rei por um navio que retornou 
a Lisboa (cf. Relação…, 2000). Se muitos dos documentos da expedição não perdurariam a ponto 
de encontrarem alguma recepção, e muitas das personagens históricas empenhadas naquela 
empresa perderiam a vida antes que as naus da armada retornassem a Lisboa no ano seguinte, 
com esses três escritos temos acesso não somente à inauguração, por vezes retroativa,12 de uma 
cadeia de discursos sobre a descoberta do Brasil, como ao advento da noção de uma terra nova, 
de um novo mundo, de uma nova gente, assim como ao estabelecimento das bases daquilo que 
Marilena Chauí expõe como mito fundador do Brasil, a ideia de ser esta uma terra privilegiada 
e abençoada por Deus e pela natureza, marcada pela grandiosidade e abundância, relacionada a 
paraísos terreais bastante difundidos anteriormente no imaginário europeu, e há muito buscados 
por diversos personagens viajantes de célebres narrativas medievais (cf. Chauí, 2000). Em seu 
conhecer-reconhecer (ver Finazzi-Agrò) inauguram, disseminam, perpetuam-se em um conjunto 
discursivo fundamental e fundador, a ser confirmado, reafirmado, deformado ou contestado 
por infindáveis outros discursos. 

Há, de fato, nesses relatos de viajantes da armada a menção a grandes acidentes 
geográficos e à prodigalidade da flora, à amplitude espacial e à abastança populacional, porém, 
inusitadamente, tais escritos dão também indícios contrários a muitas noções que depois seriam 
largamente difundidas, e que orbitam os escritos posteriores sobre o descobrimento. Um 
exemplo pode ser observado em relação à tese da sua casualidade, mais tardia (ver nota 8), ou 
à ideia correlata de que Portugal desconhecia a existência de terras ali localizadas. A Carta de 
Mestre João, por exemplo, menciona um mapa-múndi, pertencente a Pero Vaz da Cunha, fidalgo 
conhecido como Bisagudo, onde o rei poderia ver a localização daquele território, fator que não 
se pode ignorar – apesar da polêmica, da negação ou do silêncio – sobretudo se tivermos em 

11  A Carta de Mestre João tem seu manuscrito disponível, inclusive digitalizado no acervo em rede da Torre do Tombo, há ainda sua 
edição diplomática e outras edições semidiplomáticas e interpretativas; é originalmente escrita em uma língua considerada híbrida, 
um “português espanholado”, ou em “língua portuguesa com muitas expressões castelhanas” (cf. Garcia, 2000, p. 35), definições estas 
que, a nosso ver, ainda pediriam maior aprofundamento. A Carta de Caminha, por sua vez, também tem seu original acessível no acervo 
digital da Torre do Tombo, há sua edição diplomática e inúmeras variantes modernizadas. Por último, a Relação, tendo sido escrita 
em português, conforme se acredita, teve seu original perdido, tendo permanecido por ter sido traduzida ao italiano, largamente 
publicada nessa língua a partir de 1507, e depois traduzida e publicada em muitos países. Da Relação estão disponíveis quatro cópias 
manuscritas (cf. Garcia 2000, p. 12), assim como as duas primeiras impressões em italiano, do século XVI, traduções e atualizações 
que destas posteriormente se fizeram para o português.
12  É o caso da Carta de Caminha e da Carta de Mestre João, que vieram a público no século XIX, mas depois de publicadas ganharam 
notoriedade como documentos de origem, ajudaram a ajustar dados da historiografia e influenciaram autores e artistas diversos.



[revista Desenredos - ISSN 2175-3903- ano XII - número 33 - Teresina - PI - agosto 2020]70

vista o conhecimento técnico por parte daquele autor.13 Não seria, por sinal, a única vez em que 
um achamento é realizado com utilização de um mapa prévio; segundo a Relação da primeira viagem 
ao redor do mundo, do italiano Antonio Pigafetta, acerca da primeira expedição de circunavegação 
iniciada em 1519 a serviço de Castela, o português Fernão de Magalhães, que a comanda, sabe 
com ajuda de um mapa avistado por ele anteriormente, confecionado por Martim de Boêmia, 
da localização do estreito que depois seria batizado com o seu nome e por cuja descoberta seria 
notabilizado (cf. Pigafetta, 2012, cap. I).14 

Nos anos que se seguem a 1500, inúmeros outros documentos se encarregariam 
de contribuir para a construção gradual da ideia de descobrimento de uma terra nova, imensa, 
paradisíaca, com animais extraordinários, abundante e largamente povoada por uma gente nua 
– descrita ora como branca, ora como parda, ora como negra. Quando o navio Nossa Senhora 
Anunciada, primeira embarcação da frota de Cabral a retornar da índia, aporta em Lisboa em 23 
de junho de 1501, mercadores e diplomatas italianos, cujos negócios são diretamente afetados 
ou então são comprometidos com a empresa da expansão,15 são os primeiros a enviar a Veneza 
e Florença informações sobre aquela descoberta (cf. Garcia, pp. 37-40). Mesmo não integrando 
o conjunto da literatura portuguesa, não podemos deixar de aludir às cartas do comerciante 
florentino Bartolomeu Marchioni, uma de 27 de junho de 1501 e outra provavelmente do mês 
seguinte. Na segunda carta, Marchioni informa que “Este rei tem descoberto nesta (viagem) um 
novo mundo, mas é perigoso navegar na extensão destes mares”16 (Marchioni, 2000, p. 40). Na 
primeira carta, os papagaios são descritos como animais admiráveis, entre outros exemplares 
maravilhosos da fauna “que mostram ser verdadeiras as histórias de Plínio, tido por mentiroso” 
(p. 40). Sua menção ao autor da antiguidade latina é mais um dos exemplos bem perceptíveis 
de um conhecer que é um reconhecer (como o apontado pelo estudo de Finazzi-Agrò), de mitos 
antigos que fundam o espaço recém-encontrado (como observado por Marinela Chauí na 
formação da identidade brasileira), de saberes, aprendizagens, memórias e cultura conduzindo 
o olhar do sujeito na ordenação de uma paisagem (como demonstrado por Anne Cauquelin).

Constam também a correspondência do veneziano Giovanni Matteo Cretico,17 de 27 de 
junho do mesmo ano, que menciona “mais de duas mil milhas” de costa (Crético, s.d., p. 146), 

13  “Quanto, senhor, ao sítio desta terra mande vossa alteza trazer um mapa-múndi que tem Pêro Vaz Bisagudo e por aí poderá ver 
vossa alteza o sítio desta terra; porém aquele mapa-múndi não certifica esta terra ser habitada ou não; é mapa-múndi antigo e ali 
achará vossa alteza escrita também a Mina.” (Mestre João, 2000, p. 36).
14  Acreditamos que a palavra descobrimento, por sua vez, aplicada ao estabelecimento de contato com um território, segundo indicam 
muitos documentos escritos por portugueses sobre a costa brasileira entre 1500 e 1535, não carregue o sentido de encontrar um 
espaço novo e insuspeitado, mas tenha uma carga semântica muito mais próxima das noções várias de empreender uma expedição de 
exploração e reconhecimento, de documentar atributos e localizações, de nomear e mensurar, para abrir precedentes a futuras diligências. 
Estes são os sentidos que encontramos no Diário da Navegação, de Pero Lopes de Sousa. Também na Relação do Piloto Anônimo, é 
mencionada uma segunda expedição oficial ao Brasil, provavelmente comandada por Gonçalo Coelho, em 1501, ano seguinte à 
viagem de Cabral: “encontrámos três navios, que o nosso rei de Portugal mandava a descobrir a terra nova.” (Relação…, 2000, p. 16).
15  José Manuel Garcia, na apresentação a essas cartas italianas, esclarece que venezianos tinham a importância de seus portos 
ameaçada pela transferência a Lisboa das bases do comércio com o Oriente, ao passo que florentinos apoiavam a iniciativa do rei 
português (cf. Garcia, 2000, pp. 37-38).
16  Acréscimo da edição de Garcia, 2000.
17  “Acima do Cabo da Boa Esperança, a sudoeste descobriram uma terra nova a que chamam Papagá (…). Acreditam que seja terra 
firme, porque seguiram a costa mais de duas mil milhas e não acharam o fim.” (Crético, s.d., p. 146)
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ressaltando a noção de sua vastidão e continentalidade, e a do embaixador de Veneza em Lisboa, 
Pietro Pasqualigo, de 18 de outubro de 1501, que alude estarem ligadas a América do Norte, 
as Antilhas e a Terra dos Papagaios, confirmando a possível existência de um novo continente. 
Dias antes disso, o florentino Américo Vespúcio, que se dirigia às terras brasileiras na expedição 
portuguesa de 1501, em um dos três navios provavelmente comandados por Gonçalo Coelho, 
encontra em uma paragem na áfrica uma parte da armada que tinha sido de Cabral e que então 
retorna da índia;18 é presumivelmente junto a tripulantes que ele compila as novidades enviadas 
a Florença em 4 de junho daquele ano, em carta a Lorenzo di Piero Francesco de Medici: “E 
depois de terem navegado durante 20 dias (…) depararam com uma terra onde encontraram 
gente branca e nua” (Vespúcio, 2000, p. 40). Vespúcio demonstra inclusive já haver a noção, 
entre os tripulantes de Cabral, de ser aquele um continente, por crer estar aquele território 
ligado com as terras descobertas por Castela.19

Outra relevante narrativa conhecida encontra-se na Carta de D. Manuel para os Reis 
Católicos, enviada em 1501, entre julho e agosto.20 No documento, o rei português desculpa-se 
pelo atraso no envio de notícias e informa que a frota de Cabral, tendo partido em março de 
1500 de Lisboa, “nas outavas de Páscoa seguinte chegou a uma terra que novamente descobriu, 
a que pôs o nome Santa Cruz” (D. Manuel I, 2000, p. 42). Não surgem nessa correspondência, 
porém, descrições das características da terra, mas apenas das “gentes nuas como na primeira 
inocência, mansas e pacíficas, a qual pareceu que Nosso Senhor milagrosamente quis que se 
achasse, porque é muito conveniente e necessária à navegação à índia” (p. 42). Essa sugestão, 
já presente também na Carta de Caminha (“Ele, que nos per aqui trouxe, creio que não foi sem 
causa”, Caminha, 2000, p. 32), de que Deus teria desejado o achamento do novo território 
e da sua gente, contribui para a futura ideia de ser o Brasil uma terra privilegiada divina e 
naturalmente, já que introduz a noção de que mesmo seu encontro é determinado pela vontade 
dos céus.21 

É dessa maneira que a ideia de descobrimento, assim como outras noções correlatas 
e um catálogo de características sobre uma nova costa e uma nova gente começam a ganhar 
alguma divulgação no início dos quinhentos. Legendas de planisférios passam a exibir o Brasil, 
ou ainda parte dele, como no mapa anônimo conhecido como De Cantino, de 1502, que o 
apresenta como a então batizada Terra de Vera Cruz “a qual achou Pedro álvares Cabral (...). 
E ele a descobriu indo por capitão mor de catorze naus”. Assim como outras cartas, afirma a 
natureza continental daquele território, que “se crê ser terra firme, em a qual há muita gente 
de descrição”. Na legenda a população é ainda descrita como homens e mulheres nus, mais brancos 
que baços, com cabelos corredios. 

18  Essa informação está confirmada na Relação do Piloto Anônimo: “E ali deu bom tempo, com o qual atravessamos e viemos à primeira 
terra junto a Cabo Verde chamada Bezeguiche, onde encontramos três navios, que o nosso rei de Portugal mandava a descrobrir a 
terra nova” (Relação…, 2000, p. 16).
19  Vespúcio utiliza a definição “mesma terra que eu descobri para o rei de Castela, salvo que está mais para Levante (...)” (Vespúcio, 
2000, p. 40), para aludir ao fato de ser parte de um continente.
20  A atribuição da data varia entre 29 de julho de 1501 e 28 de agosto de 1501 (cf. Garcia, 2000, p. 41).
21  Marilena Chauí já apontou essa relação na Carta de Caminha (Chauí, 2000, p. 57-58). 
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O pequeno texto ainda reforça ao fim a noção de descobrimento, datando-o: “Foi 
descoberta esta dita terra em a era de (mil e) quinhentos” (Legenda… [1502], 2000, pp. 43-
44).22 

Também diversos outros documentos, como o Auto Notarial de Valentim Fernandes, 
escrito por um tabelião público morávio, em 20 de maio de 1503, em Lisboa, para atestar a 
procedência de uma pele de jacaré e de uma pintura, ou escultura, enviada a Bruges (cf. Amado 
e Figueiredo, 1997), passam a conter uma descrição cada vez mais ampla e detalhada. Nessa 
certidão de Valentim Fernandes, lida diante do rei e de membros da corte lusa, e ao qual temos 
acesso apenas por uma cópia autenticada de agosto do ano seguinte, o notário menciona o 
descobrimento datando-o do “último dia de Abril”, quando, a frota de Cabral “dirigindo-se para 
a índia de aquém Ganges revelou-nos, pela divina Providência, no mar desconhecido, debaixo 
da linha equinocial, um novo mundo ignorado por todos os autores (…)” (Fernandes, 2000, 
p. 45). Valentim Fernandes descreve ainda os habitantes originários da terra, sua [suposta falta 
de] organização social, econômica, religiosa, sua nudez, suas características físicas e alguns de 
seus hábitos. A terra é apresentada como “coberta de espessos bosques e rios muito grandes” 
(Fernandes, 2000, p. 45). 

Em um planisfério de 1519, de autoria atribuída a Jorge Reinel, elaborado por ele em 
Sevilha em colaboração com a então próxima viagem de circunavegação de Fernão de Magalhães 
(cf. Garcia, 2000, p. 44), um Novo Mundo português já é apresentado como a terra do “Brasil, 
assim chamada por causa de certa madeira que dela se traz em abundância, foi descoberta 
casualmente em tempo do santo Rei D. Manuel de Portugal, no ano de 1500” (Legenda… 
[1519], 2000, p. 48). Após mencionar a nudez dos ameríndios (“como a mãe os deu à luz”), 
aponta que “Entre eles, as árvores, as ervas, os animais e as aves, são diversos dos nossos”, e 
afirma que Isidoro já havia dado notícia de uma quarta parte do mundo, desconhecida (p. 48), 
em mais um exemplo do reconhecimento numa tradição daquele espaço novo.

3. DIáRIOS, CARTAS, CRôNICAS E COMPÊNDIOS DE HISTÓRIA: A COLONIZAçãO

O Dário da Navegação, de Pero Lopes de Sousa, tem como referência a viagem junto à 
frota comandada por seu irmão, Martim Afonso de Sousa, entre 1530 e 1532, considerada uma 
das mais decisivas expedições dentro dos propósitos colonizadores após a chegada de Cabral.23 
Apesar de ter subsistido apenas em fonte politestemunhal, o que dificulta a recolha exata 
de determinadas expressões e de vocabulário, o Diário mescla o conteúdo técnico, náutico, 
geográfico e astronómico, como profundidades, ventos, coordenadas, posições dos astros, 
com a narração de acontecimentos decorridos e a descrição de algumas paisagens pelos quais 

22  Acréscimo da edição de Garcia, 2000.
23  Segundo Teixeira da Mota, os objetivos principais dessa expedição são, provavelmente, a exploração do litoral, do Amazonas ao Rio 
da Prata, a expulsão dos franceses que comerciavam pau-brasil, a fundação de povoados e, sobretudo, a larga promoção da colonização 
portuguesa (cf. Mota, 1968).



[revista Desenredos - ISSN 2175-3903- ano XII - número 33 - Teresina - PI - agosto 2020] 73

passaram. O volume é uma edição baseada no cotejo de algumas cópias, baseadas, por sua vez, 
em um possível diário de bordo prévio (cf. Mota, 1968, p. 10-11). 

A narrativa de Pero Lopes não trata do achamento de 1500, mas utiliza a palavra 
descobrimento para alguns dos seus próprios contatos com a terra, como em 1º de fevereiro 
de 1531, quando trata do avistamento de um conhecido cabo: “Como descobrimos o cabo de 
Sant’ Agostinho, saío o capitão I. do navio Sam Miguel (…) mas vinha tanto a julavento que 
quasi nom podiam cobrar a terra” (Sousa, 1968, p. 39). Em um primeiro momento, nesses 
dias entre final de janeiro e início de fevereiro daquele ano, não é expressa qualquer admiração 
quando da chegada ao Nordeste brasileiro. Em 31 de janeiro aponta apenas: “vimos terra, que 
nos demorava a loeste” (p. 38). No dia 3 de fevereiro, ainda navegando pela costa do Nordeste, 
descreve que “A terra é toda chãa, chea de arboredo” (p. 40). Na chegada à Baía de Todos os 
Santos, em 30 de abril daquele ano, tece algumas considerações sobre a população, como uma 
gente “toda alva, os homens mui bem dispostos e as mulheres mui fermosas” (pp. 47-48), e 
depois no Rio de Janeiro afirma ser a população como a anteriormente observada, mas “mais 
gentil gente” (p. 59). Nos atuais Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, também não 
são feitas apreciações sobre beleza, grandeza ou riqueza locais, apesar de mencionar, em alguns 
pontos, a larga dimensão de acidentes geográficos, como na Cananeia, de onde “ao norte duas 
léguas se faz um rio mui grande” (p. 62). 

Entretanto, na costa atlântica do atual Uruguai, o autor, de acordo com suas medições 
a cerca de 34 graus e três quartos, no dia 14 de outubro de 1531, declara que “A terra é mui 
fermosa: muitos ribeiros de água e muitas ervas e frores como as de Portugal” (p. 67). Mais 
adiante, em sua excursão à região do Rio da Prata, anuncia a beleza ímpar daquela paisagem: 
“A terra é mais fermosa e aprazível que eu jamais cuidei de ver (…). Aqui achei um rio grande; 
ao longo dele, tudo arboredo, o mais fermoso que nunca vi” (p. 77). Apesar de Pero Lopes 
não estar dentro do atual território do Brasil, suas considerações acerca da beleza singular da 
paisagem integram o inventário português sobre o Novo Mundo que o reino busca incluir em 
seus domínios. Pero Lopes, porém, já reconhece uma diferença ao observar os ameríndios, “A 
fala sua nom entendíamos nem era como a do Brasil” (Sousa, 1968, p. 78)

Alguns anos depois da expedição de Martim Afonso, o padre Manuel da Nóbrega, líder 
da primeira missão jesuítica em terras brasileiras, em uma carta intitulada Informações das terras 
do Brasil, enviada provavelmente em agosto de 1549, procura introduzir aos olhos dos padres 
e irmãos de Coimbra as particularidades locais brasileiras. Se não está ali narrado o momento 
em que a armada de Cabral avista e aporta na costa brasileira, dentro da ideia de fartura, 
exuberância natural, clima privilegiado mas com adversidades, Nóbrega descreve uma terra de 
“mil léguas de costa toda povoada de gente”, onde há muitas águas e chuvas, onde “os arvoredos 
e as ervas estão sempre verdes”, uma terra fresca, ainda que “áspera pelos montes e matos”, com 
“diversas frutas (…) ainda que não sejam tão boas como as de lá [do reino]”, e onde apesar de 
haver muitas formigas, “Cidras, laranjas, limões, dão-se em abundância”.24 (cf. Nóbrega, 1955, 
p. 59-61). Os ameríndios, alguns tidos como em pecado e outros como em processo de salvação 

24  Acréscimos nossos.
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devido ao que Nóbrega identifica como inteligência e potencialidades como futuros cristão, já são 
apresentados com alguma pluralidade; Guaianases, Carijós, Aimorés, Tupiniquins, Tupinambás 
são mencionados como diferentes grupos, com características, costumes, aparência próprios, 
apesar de ainda serem poucas as informações que se dispõe de boa parte deles, e serem poucos 
os povos originários então conhecidos pelos missionários. Também os europeus e descendentes 
habitantes do Brasil são descritos pelo jesuíta, muitas das vezes como pecadores, preguiçosos, 
ou mesmo a escória – isto sobretudo quando se refere ao clero.  Nóbrega vai reafirmar em sua 
correspondência a noção de que os ameríndios não tenham religião, mesmo que ele mesmo 
descreva cerimônias e crenças em diversos trechos; ele qualificará alguns ameríndios como 
índios ou índias da terra, negros ou negras da terra, em contraste com os que alude como moradores 
da terra, como se refere aos europeus e descendentes. 

Entre a década de 1530 e o início dos anos de 1570, cronistas portugueses, como Gaspar 
Correia, Fernão Lopes de Castanheda e João de Barros, iriam participar decisivamente na 
disseminação da ideia de descobrimento do Brasil, de sua casualidade e de outros acontecimentos 
ligados a esse evento, além de reforçar as bases dos lugares-comuns e paradigmas relativos às 
características daquela terra e de sua população. Castanheda, na sua História do descobrimento e 
conquista da Índia pelos portugueses, situa o avistamento a 24 de abril, desta que é mais adiante 
descrita como uma “terra muito viçosa de arvoredo e fresca com muitas águas, e abastada de 
muitos mantimentos, e de muito algodão”; acrescenta ainda que Cabral “lhe pôs nome terra 
de Santa Cruz, e depois se perdeu este nome e lhe ficou o do Brasil”, fato que considera de 
alguma forma herético. Ele repete narrativas de que ali “andava alguma gente pela praia”, a 
“gente da terra”, segundo sua descrição, uma gente baça, nua, alegre, que dança, toca e salta, bem 
proporcionada, que vive muito próspera em alimentos (Castanheda, 2000, pp. 59-60). 

Datando o descobrimento também a 24 de abril, João de Barros, nas suas Décadas da 
Ásia, narra o evento como ocorrido quando a armada de Cabral “foi dar em outra costa de terra 
firme”, a qual, segundo acrescenta, não se pôde de início “afirmar ao certo se era ilha ou terra 
firma” (Barros, 1982, p.107). Tanto em relação a uma descoberta do Brasil quanto à população 
ali encontrada, reitera muitas das caracterizações já utilizadas em cartas e relações anteriores. 
Partindo de uma diferenciação do povo da Guiné, afirma ser a população ameríndia gente nua, 
de cor baça e cabelo comprido e corredio, chamada por ele de gente da terra, nova gente, pagãos da terra, 
“sem a comum semelhança da outra gente que tinham visto”, “o qual podemos crer estar ainda 
na lei da natureza”, numa “bárbara terra nunca trilhada de povo cristão”, e acrescenta a noção de 
terem os ameríndios o rosto amassado (pp. 107-110). Com esses dados, Barros reafirma a noção 
de descoberta de uma população nova e de um mundo tão novo que mal se sabia de início suas 
reais dimensões insulares ou continentais, além de contar como a nome de Santa Cruz era sinal 
de que aquela terra seria “dedicada a Deus” (pp. 110-111).

Gaspar Correia, por sua vez, nas Lendas da Índia, situa o achamento em um domingo, 3 de 
maio, dia de Santa Cruz, e narra que “A capitania, que hia diante, amanhecendo hum domingo 
houve vista de terra a barlauento (…) a descobrindo, que era grande costa, terra noua, que 
nunqua fora vista” (Correia, 1975, p. 151). Logo adiante, como os navios seguem pela costa, os 
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tripulantes da armada “virão grandes aruoredos pola fralda do mar e por dentro grandes montes 
e serranias, e muytos rios largos, e grandes enseadas” (p. 151). Em consonância com outros 
cronistas, ele também reitera todo um repertório de expressões e de adjetivos anteriormente 
encontrados em cartas e relações, para assim supostamente descrever um povo encontrado 
naquelas paragens; ali, numa grande baía, os homens da armada deparam-se com pessoas 
referidas como gente da terra e descritas como gente mansa, que não fazia qualquer mal, nua, 
branca, bestial, alguns vestidos com redes de algodão, outros com penas. Contudo, não é afirmada 
uma aparência inédita, já que aponta terem eles rostos largos e narizes largos semelhantemente a jaus, 
ou seja, a javaneses (p. 152). A narrativa expõe que Cabral envia André Gonçalves a correr a 
costa, “descobrio muyto della, que tinha muytos bons portos e rios, escreuendo tudo e as sondas 
e sinais” e que depois o manda mais uma vez “a descobrir esta terra” (p. 152). 

O compêndio intitulado História da Província de Santa Cruz a que vulgarmente chamamos 
Brasil, obra de Pero de Magalhães de Gândavo, que conta com muitas versões e é amplamente 
conhecido no seu tempo, mesmo em manuscrito,25 influenciou diversos autores na Península 
Ibérica e foi depois deixado em esquecimento ou possivelmente recolhido “por conter 
informações que a coroa portuguesa não gostaria de ver divulgadas”, ficando cerca de 3 séculos 
nessa condição (cf. Hue, 2004). Porém, antes de se tornar um volume esquecido, chega a ser 
publicado em Lisboa em 1576, sendo então o primeiro livro português inteiramente dedicado 
ao Brasil a ser impresso. Seu autor constrói uma espécie de história natural da província; 
ao longo dos capítulos é apresentada sua descoberta e são descritas a terra, as capitanias, os 
moradores, as plantas, os animais, as aves, os peixes, os monstros, os indígenas, sua organização, 
suas guerras, seus rituais de antropofagia, sua conversão pela Companhia de Jesus, além estarem 
ali mencionadas possíveis riquezas do sertão, a serem achadas em um futuro indefinido.

Os dois capítulos iniciais dedicam-se, respectivamente, a narrar o descobrimento e a 
descrever o território e suas qualidades. No primeiro, consta que os navios da frota de Cabral 
“foram dar na costa desta província (…) sem haver piloto nem outra pessoa alguma que tivesse 
notícia dela, (…) onde logo viram a gente da terra, de cuja semelhança não ficaram pouco 
admirados, porque era diferente da de Guiné e não se pareciam com nenhuma das outras que 
haviam visto” (Gândavo, 2004, cap. 1). É perceptível que Gândavo é bastante influenciado pelos 
historiadores e cronistas portuguesas das décadas que precedem o seu compêndio, sobretudo 
por João de Barros, com trechos inteiros de convergência e a quem cita nominalmente quando 
da defesa do nome Santa Cruz em detrimento do demoníaco nome Brasil. Assim como Barros, 
Gândavo não somente corrobora a tese da casualidade, já presente nessas outras obras do século 
XVI e em algumas cartas anteriores, como escolhe confirmar a noção de uma gente de aparência 
nova, de um povo novo, projetando assim sobre essa população uma admiração por parte dos 
integrantes da armada. Mas, em mais uma das diversas contradições que tornam esse livro mais 
complexo em sua relação com a alteridade indígena e não cristã, mais adiante afirmará que os 
índios têm “algumas feições deles à maneira de chins” (cap. 10).

25  Sheila Hue, na apresentação à sua edição da História da Província de Santa Cruz, lembra-nos que uma cópia manuscrita desse volume 
foi enviada a Castela mesmo antes da publicação (Hue, 2004).
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No capítulo 2, em que descreve a província, Gândavo começa por situar geograficamente 
a Santa Cruz “naquela grande América, uma das quatro partes do mundo”. A partir de então, 
descreve um território sem extremos naturais, que “embora sendo tão grande, não tem serras 
(ainda que muitas), nem desertos, nem alagadiços, que com facilidade não se possam atravessar. 
(…) província, sem contradição, a melhor para a vida do homem” (cf. Gândavo, 2004, cap. 2). 
Tal afirmação se justifica, segundo o autor, por ser a terra extremamente fértil, com “bons ares”, 
“deleitosa e aprazível à vista humana”, “deliciosa e fresca (…); toda ela está vestida de mui alto e 
espesso arvoredo, regada com as águas de muitas e mui preciosas ribeiras (...), onde permanece 
sempre a verdura com aquela temperança da primavera”; é assim uma terra “salutífera e livre de 
enfermidades” devido aos ventos vindos do mar (cap. 2). Há ainda no volume outras descrições 
bastante contraditórias da terra e da população, como, por exemplo, a afirmação, em alguns 
pontos, da unidade da população originária e de sua língua, e depois a enumeração de distintas 
nações, segundo termo por ele utilizado, com línguas diversas, como Aimorés e Tapuias.

Os volumes reunidos sob o título de Tratados da terra e gente do Brasil são de autoria do 
padre jesuíta Fernão Cardim, nascido provavelmente em 1548-49, no Alentejo, ingressado na 
Companhia de Jesus em 1556, chegado à Bahia em 1583, e falecido na aldeia de Abrantes, “nos 
subúrbios de Salvador, em 1625, depois de uma vida intensa de permanência nesse território, 
durante 42 anos”, com interrupções de pequenas viagens e de um cativeiro na Inglaterra (cf. 
Azevedo, 2009, p. 12). Cardim não narra exatamente um descobrimento, mas compõe um 
panorama “de algumas cousas notáveis que se acham na terra como no mar” (Cardim, 2009, p. 
81), do clima, dos animais, das cobras, das aves, das árvores frutíferas, dos óleos, das árvores 
que produzem boa madeira, das ervas diversas, das canas, dos peixes, das criaturas monstruosas, 
dos mariscos, mas também dos habitantes locais, ameríndios e portugueses. Quanto aos índios, 
proporciona algum detalhe na observação de sua religiosidade, matrimônios, alimentação, 
costumes. Ali os indígenas começam a ser apresentados, na parte “Do princípio e origens dos 
índios do Brasil”, como gentio, sem agricultura, sem escritura ou escrita, sem conhecimento 
de Deus, apesar de apontar que usam feitiços e feiticeiros, e como organizados em casamentos 
duvidosos. Segundo afirma, é gente que anda nua, em inocência, que “come o tempo todo”, 
são “bêbados” – uma novidade acerca da imagem do ameríndio – e que reparte tudo o que 
tem. Ele descreve ainda maiores detalhes das cerimônias, casamentos, relações familiares, 
hospitalidade, criação das crianças, luto, armas e ferramentas, jogos, guerras, cantos e bailes, 
além de enumerar diferentes grupos e suas línguas, chamados por ele de nações, como Potiguares, 
Caetés, Tupiniquins, Tupinambás, Temininós, Carijós, Tapuias (cf. Cardim, 2009). 

Os manuscritos desses tratados são roubados em uma emboscada do corsário inglês 
Francis Cook a um navio em que o padre se encontra em 1601, resultando então em seu 
cativeiro, do qual sairia cerca de 3 anos depois, quando retornaria à colônia, onde seria ainda 
provincial do Brasil da Companhia de Jesus. Cardim não tem mais acesso a seus manuscritos, 
que são publicados por Samuel Purchas, em Londres, em 1625, na sua coletânea de viagens, 
ainda sem a atribuição correta do autor, entretanto, em português a obra só seria conhecida no 
século XIX. Todo este trajeto de seu compêndio indica que o texto teve larga circulação através 
da coleção inglesa a que foi anexado.
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O Tratado descritivo do Brasil em 1587, do colono e senhor de engenho Gabriel Soares 
de Sousa, é outra obra de relevância dentro desse âmbito de construção da imagem do país e 
de sua população, descreve uma “província mui abastada de mantimentos de muita substância 
e menos trabalhosos que os de Espanha” (Sousa, 2010, p. 34). Esse tratado traz uma narrativa 
sobre o descobrimento do Brasil, segundo relata, a “terra se descobriu aos 24 dias do mês de 
abril de 1500 anos por Pedro álvares Cabral”. Gabriel Soares estende-se, de modo que pontua 
ainda a segunda expedição: “A estas partes foi depois mandado por Sua Alteza Gonçalo Coelho 
com três caravelas de armada, para que descobrisse esta costa” (p. 35). Uma terceira viagem, 
de Cristóvão Jacques, é mencionada ainda: “foi continuando no descobrimento desta costa” (pp. 
35-36). Gabriel Soares também procura dar uma imagem da vida dos ameríndios (que chama de 
gentios), de acordo com os locais que pretende descrever, como na descrição de parte da atual 
região Nordeste brasileira, onde residem os potiguares, “que tanto mal tem feito aos moradores 
das capitanias de Pernambuquo e Tamaraqua”, inimigos dos Caetés, fronteiros dos Tapuias. O 
autor descreve os potiguares como “gente de má estatura, baços de cor, como todo o outro 
gentio” e “Falam a língua dos topinambas e caytes; têm os mesmos costumes e gentilidades, 
(…). E este gentio é muito belicoso, guerreiro e atraiçoado, e amigo dos franceses” (p. 49). 
Na descrição desse povo afirma ainda que são grandes lavradores, e acrescenta que são bons 
caçadores e flecheiros, que “cantam, bailam comem e bebem” (pp. 49-50).

4. UMA LITERATURA INAUGURAL

Através desse panorama, que percorre a concepção da noção de descobrimento, a 
construção da caracterização do Brasil e a constituição da imagem de seus habitantes através da 
literatura portuguesa de viagens, enfatizamos de que maneira uma espécie de poder criador opera 
no imaginário a partir de escolhas, conscientes e inconscientes, dos elementos discursivos desse 
conjunto literário. Seja a respeito da terra nova, Novo Mundo, Vera Cruz, Terra dos Papagaios, 
Santa Cruz, ou Brasil, tratamos aqui de uma literatura inaugural, um conjunto de escritos 
que inventa a relação europeia com um determinado espaço, nomeando-o, qualificando-o, 
ajuizando-o, dotando-o de paisagens, com base em seu repertório cultural europeu, cristão, 
colonialista e expansionista, mesmo que cada época, nos séculos seguintes, vá conferir ainda a 
sua própria leitura desses componentes. 

É esta uma literatura inaugural não por ser inédita ou original, dentro dos atuais conceitos 
de ineditismo e originalidade, não por ser repleta de encantamento de um primeiro olhar, mas 
por formar e integrar essa larga rede de discursos que influencia de maneira fundamental os 
seus contemporâneos e os futuros olhares sobre uma terra e suas populações. É inaugural por 
conceber dentro de si mesma o que depois seria entendido como momento primeiro para a existência 
de um país e de seus habitantes; por ser responsável por produzir junto ao público europeu as 
características da terra e do povo encontrados, muitas das quais persistentes até os dias atuais. É, 
por outro lado, com todos os seus comprometimentos políticos, sociais, econômicos, culturais 
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e religiosos com os propósitos expansionistas, colonizadores e evangelizadores de reinos da 
Europa e da Igreja, uma literatura inaugural por contribuir também para legitimar uma longa 
dominação e suas instituições, para as justificar, valorizar, divulgar, propagandear e naturalizar 
junto à Europa e mesmo junto às futuras populações colonizadas.
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TEATRO LUSÓFONO E JAPONÊS 
NA AULA DE PORTUGUÊS

 Uma experiência na Universidade de Osaka 

  Érica Rodrigues Fontes1

RESUMO
Esse trabalho analisa uma experiência, sob minha coordenação, ocorrida na Universidade de Osaka, Japão, no 
Departamento de Português. A atividade teve dois objetivos principais: examinar as possibilidades de adaptação 
textual para performance através do conceito de imagem do Teatro Imagem de Augusto Boal e da ideia visual 
de kata – do teatro clássico japonês – e aumentar a exposição dos alunos à cultura lusófona através de uma 
experiência física que também contribuísse para sua produção oral em português. No decorrer de duas aulas, 
em 15 e 22 de janeiro de 2020, alunos de língua portuguesa foram convidados a ler e discutir um artigo de 
jornal e a letra de uma música em português. Posteriormente, eles deveriam encontrar um tópico coincidente 
entre os dois textos, que seria o cerne de alguns exercícios teatrais propostos. Durante e depois dos exercícios 
físico-teatrais (segundo momento da atividade), era notório que os alunos estavam mais engajados com o tópico 
e a língua estrangeira. Os exercícios e esse trabalho foram planejados à luz das ideias de Gayatri Spivak sobre 
o papel da educação na sociedade contemporânea e das ideias de Peter Brook sobre teatro como arte prática e 
autobiográfica. 
Palavras-chave: Ensino de Língua, Português, Teatro, Performance, História

ABSTRACT
This paper analyzes an experience, under my coordination, which occurred in the Department of Portuguese 
at the University of Osaka, Japan. The activity had two main aims: to examine the possibilities of textual 
adaptation for performance through the concept of imagery from Augusto Boal’s Image Theater and the visual 
idea of kata – from Japanese classical theater – and to enhance students’ exposure to Lusophone culture through 
a physical experience which would also contribute to their oral production in Portuguese. During two classes, 
on January 15th and January 22nd of 2020, students of Portuguese language were invited to read and discuss a 
newspaper article and the lyrics to a song in Portuguese. Afterwards, they were supposed to find a coincidental 
topic between the article and the lyrics which would be the core of their performance exercises. Throughout 
the physical exercises (second moment of the activity), not only could students easily fuse principles from 
both theatrical traditions, but they were also visibly more engaged with the topic and the foreign language. 
The exercises and this article were planned in the light of Gayatri Spivak’s ideas on the role of education in the 
contemporary society and Peter Brook’s ideas on theater as a practical and autobiographical art. 
Keywords: Language Teaching, Portuguese, Theater, Performance, History
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1. INTRODUçãO

Se existe no século XXI uma presença cada vez mais marcante de japoneses em 

Portugal, vale ressaltar que a interação entre as culturas lusófona e nipônica não é recente. 

De fato, Portugal foi a primeira nação ocidental a ter contato próximo com o Japão, país 

historicamente muito isolado dos outros e por vários anos2. De acordo com Inês Marques, à 

época das Grandes Navegações, mais precisamente em 1543 (2017), Portugal chegou à costa 

do Japão, nas proximidades de Nagasaki, tendo estado em vários outros países asiáticos e já 

exercendo domínio sobre alguns territórios nessa região, a exemplo de Goa, na índia, e Macau 

na China. Se há quase cinco séculos foi registrado o primeiro contato entre as duas culturas 

e o Japão fechou suas portas aos portugueses logo depois, no século XVII, as interações não 

cessaram totalmente durante esse período. Portugal já havia deixado muitas influências no 

Japão, com relação à língua, às artes, à espiritualidade e à gastronomia (Marques, 2017), apenas 

para citar algumas dessas interações. No final do século XIX (1895) e com mais intensidade no 

início do século passado, a imigração de milhares de indivíduos japoneses para o Brasil também 

incentivou um diálogo do país asiático com a lusofonia. Muitos mudaram para o Brasil para 

realizar trabalho agrícola e em virtude da falta de recursos financeiros deles (às vezes possuíam 

dinheiro somente para o início das atividades na América do Sul) e situação política – duas 

grandes guerras e o fato de o Brasil e o Japão terem estado em lados opostos na Segunda 

Guerra Mundial – eles não retornaram ao Japão (Marques, 2017). Assim formaram-se no 

Brasil comunidades nipônicas nas quais frequentemente as pessoas nem se comunicavam em 

português (durante a Segunda Guerra tal fato era ilegal e causou a prisão e tortura de inúmeros 

imigrantes)3, mas esforçavam-se para manterem vivos os costumes e cultura japoneses. O início 

foi árduo e esse tipo de imigrante foi marginalizado em relação aos demais (italianos e alemães) 

dentro da sociedade brasileira, pela enorme discrepância entre as línguas portuguesa e japonesa 

e as divergências entre o cristianismo (principalmente), xintoísmo e budismo. Os primeiros 

japoneses que chegaram em massa ao país latino-americano eram camponeses, mas a situação 

2  Christine Greiner fala a respeito da “insularização” geográfica e social do Japão em seu livro Leituras do 
corpo no Japão.  
3  Essa informação foi obtida em uma aula ministrada no dia 22 de janeiro de 2020 pelo professor 
Rogério Dezem e intitulada Imigração Japonesa no Brasil I, em horário imediatamente anterior ao 
workshop abordado nesse artigo. Na mesma aula foi exibido o longa-metragem Haru e Natsu (produzido pela 
NHK), que trata das dificuldades enfrentadas pelos imigrantes japoneses no Brasil durante a Segunda Guerra 
Mundial.
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de baixa renda não permaneceu um reflexo da maior parte desta população em solo brasileiro. 

Atualmente japoneses e, principalmente, seus descendentes compõem, no Brasil, muito da elite 

do país pelo seu envolvimento em atividades políticas, intelectuais e econômicas de destaque 

(Marques, 2017). Hoje o Brasil é o segundo país do mundo, depois do Japão, com maior 

comunidade nipônica, incluindo indivíduos nascidos no país asiático e moradores do Brasil e 

seus descendentes nascidos neste país. Nos anos 1980, devido à inflação galopante no Brasil 

e de oportunidades oferecidas a filhos e netos de japoneses para trabalho no Japão, milhares 

de descendentes de japoneses nascidos no Brasil emigraram para a ásia, a fim de, por tempo 

limitado, realizarem trabalho operário em fábricas japonesas. Assim como seus antecessores, 

que fizeram o itinerário inverso, seu principal objetivo era econômico e semelhantemente a 

seus antepassados, alguns nunca mais retornaram ao país de origem.

2. ESTUDOS LUSÓFONOS NO JAPãO

Pela liderança econômica, tecnológica e legado cultural, artístico, social e espiritual 

deixado pelo Japão, sua cultura é constante objeto de estudo e apreciação no Ocidente. São 

vários os interesses gerados pelo Japão no outro lado do mundo. Há quem se aproxime do país 

por trabalhar na área de tecnologia, por amar anime e manga, xintoísmo ou gastronomia. Há 

também quem se aproxime do Japão pelo teatro clássico japonês, uma das áreas focais desse 

artigo. Todas essas modalidades de manifestação cultural japonesas têm muito a acrescentar a 

seus equivalentes ocidentais. 

Uma das primeiras trocas culturais entre o mundo lusófono e o Japão ocorre através da 

língua e literatura. É no livro As viagens de Marco Polo que é feita a primeira citação oficial ao Japão. 

E ainda no século XVI são iniciadas por Wenceslau de Moraes as traduções dos primeiros Haiku. 

Armando Martins Janeira realiza a primeira tradução poética de peça do repertório nô, a partir 

de colaboradores japoneses e de pesquisa das versões inglesa e francesa deste material (Teixeira, 

2014). O teatro sempre foi um eficiente instrumento de demonstração e aproximação cultural. 

O interesse na tradução de peças de teatro clássico japonês (nô) demonstra que esse tipo de 

teatro – não-realista, lírico, trágico, musicado, com movimentos estilizados e com narração 

que se assemelha a um canto falado – é esteticamente diferente e, talvez exatamente por isso, 

interessante ao Ocidente.4

4  Durante três semanas, de 17 de julho a 10 de agosto de 2019, ocorreu o Traditional Theater Training no 
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Poderíamos concluir que a interação política e econômica entre os mundos nipônico e 

lusófono refletiria em uma automática e positiva procura por Estudos Lusófonos no Japão, mas a 

realidade é bem diferente. Academicamente, a interação entre as duas culturas não é satisfatória: 

de acordo com o levantamento de dados feito por Marques para sua dissertação de mestrado há, 

em todo o território japonês, apenas nove departamentos de Estudos Luso-Brasileiros (2017). 

Em seu trabalho, Marques salienta a necessidade de a aula de língua portuguesa no Japão ter 

ligação com uma aprendizagem sobre a cultura lusófona. A pesquisadora aponta como alguns 

dos principais problemas na tradição do ensino de Português como Língua Estrangeira no 

Japão (PLE) o enfoque na gramática e as poucas oportunidades que os alunos têm para praticar 

conversação nas aulas, não contextualizando língua e cultura. Assim, Marques considera que não 

há objetivos reais no ensino de PLE no Japão onde, ao contrário da cultura anglófona, a cultura 

lusófona não está disseminada fora da sala de aula. A ênfase é em utilizar o português para 

negócios (principalmente com empresas que possuem filiais no Brasil) e para a realização de 

exames de língua dentro do contexto universitário (2017). Apesar de haver milhares de falantes 

nativos de português no Japão, as universidades não propiciam momentos (projetos ou visitas 

acadêmicas, por exemplo) de interação entre falantes nativos do português e alunos japoneses. 

Apesar disso, intercâmbios para Portugal e o Brasil são incentivados. (Marques, 2017). 

Dentro de uma proposta mais ampla de investigação sobre o teatro clássico japonês 

– objeto de estudo da pesquisa pós-doutoral da autora desse artigo – houve o convite para 

a realização de uma experiência na Universidade de Osaka, uma das mais conceituadas 

universidades públicas do Japão e uma das nove universidades onde há um departamento 

específico para Estudos Lusófonos. Através dessa experiência, os alunos tiveram uma exposição 

sobre as literaturas brasileira e portuguesa e sobre a música brasileira sob o viés do teatro, 

ligando a cultura teatral lusófona – no conceito de imagens desenvolvido por Augusto Boal – 

à cultura teatral japonesa e seu conceito de kata. O conceito de kata pode ser explicado pela 

semelhança com os passos de uma dança, pois consiste em movimentos fixos para determinadas 

Kyoto Art Center, um treinamento diário intensivo sobre artes clássicas performativas japonesas que durou cerca 
de 150h e foi fundado pelo professor Jonah Salz e pelo ator e diretor de kyogen Akira Shigeyama, em 1984. 
Houve grande aprendizado teórico e prático para a pesquisa mencionada no artigo a partir de participação na 
turma de kyogen (comédia clássica) e kotsuzumi (tambor de ombro utilizado nas trilhas do teatro nô que são 
executadas ao vivo). Muito a respeito das artes clássicas performativas japonesas foi elucidado durante workshops 
introdutórios de nô, kyogen, nihonbuyô (dança clássica feminina inspirada em movimentos do teatro musical 
kabuki) e kotsuzumi, que eram obrigatórios para todos os participantes.
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ações. As kata são diferentes nos diferentes tipos de teatro, mas resumidamente existe uma kata 

para a forma de o ator beber água, sorrir, chorar e até abrir uma porta. Essas ações serão sempre 

executadas exatamente da mesma forma, de acordo com a kata pré-estabelecida. E podem 

surgir novas kata, a partir de experimentações contemporâneas – algo que foi feito durante os 

workshops na Universidade de Osaka. Esse conceito pode não ser tão claro para um ocidental, 

mas como será detalhado em seguida, foi facilmente seguido pelos alunos japoneses, conforme 

o previsto.

3. ESTUDOS LUSÓFONOS NA UNIVERSIDADE DE OSAKA

Em janeiro de 2020, quando foram efetuados, na Universidade de Osaka, os dois 

workshops descritos nesse trabalho, foram também realizadas entrevistas com a coordenadora 

do Departamento de Português, a professora de Literatura Brasileira (especializada em 

Modernismo) Etsuko Hirata e com o professor Rogério Dezem, professor de história, língua e 

culturas de língua portuguesa do mesmo departamento e  também professor na Universidade 

de Estudos Estrangeiros de Quioto (Kyoto Gaidai). As perguntas foram: 

1- Há quanto tempo você ensina PLE no Japão?

2- Há quanto tempo você ensina PLE como língua estrangeira na Universidade de Osaka?

3- Existe uma preferência dos alunos por português de Portugal ou do Brasil?

4- Quais são as principais razões pelas quais os alunos estudam português?

5- Eles conseguem atingir um alto nível de língua apenas dentro do Japão?

Os professores já haviam recebido as perguntas antes de serem entrevistados. A entrevista 

com o professor Rogério Dezem ocorreu nos dias 15 e 22 de janeiro e com a professora Hirata 

no dia 22 de janeiro, data na qual, durante a conversa e com o consentimento dos dois, as 

respostas foram gravadas e, posteriormente, transcritas para utilização nesse artigo. 

A coordenadora ensina PLE no Japão há mais de trinta anos, e há mais de quinze anos 

na Universidade de Osaka. O professor, cuja formação é História Social (imigração), ensina 

PLE há mais de nove anos no Japão e na Universidade de Osaka. De acordo com o professor, 

os alunos inicialmente têm uma preferência por Portugal e por português de Portugal, porque 

a formalidade dessa variante corresponde mais eficazmente ao modo de pensar japonês. No 
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segundo ano, no entanto, ainda de acordo com o professor, os alunos adquirem mais confiança 

em praticar o português oral através de contato com brasileiros intercambistas. Por isso, 

normalmente mudam a preferência de país e variante para português brasileiro e o Brasil, pela 

facilidade de, no Japão, encontrarem mais facilmente pessoas para praticarem especificamente 

essa variante. 

Durante alguns anos, a autoconfiança em prática oral do PLE pelos alunos da Universidade 

de Osaka foi auxiliada pelo grupo Café com leite, grupo criado pelos próprios alunos – os 

professores só assinaram um documento para concessão do espaço onde ocorreriam as reuniões 

dentro da universidade. Discentes japoneses e brasileiros (intercambistas) encontravam-se 

semanalmente para debater tópicos em português e para fazer comidas típicas do Japão e de 

países lusófonos. Em 2013, antes da Copa do Mundo, o número de alunos chegou a mais de 

15, com o ápice de frequência em 2016. Para o professor, uma das vantagens do projeto é o 

fato de os alunos poderem ver e ouvir outras pessoas falando português além do professor. 

Atualmente, a líder do Café com Leite está afastada para intercâmbio no Brasil: provavelmente o 

grupo será afetado e os encontros serão cancelados. Com relação à motivação que os alunos têm 

para estudar português, a professora Hirata destacou: “Muitos alunos entram no Departamento 

de Português não por causa da carreira em Letras, mas por causa do nome da universidade – 

Universidade de Osaka”. 

Os dois professores foram unânimes em dizer que para alguns alunos o interesse real 

no mundo lusófono e na língua portuguesa acontece somente algum tempo depois do início 

dos estudos. Para outros, infelizmente, nunca ocorre. Em virtude desses fatores, os alunos do 

Departamento de Letras-português da Universidade de Osaka dificilmente conseguem ser 

fluentes apenas através da experiência acadêmica. Muitos que estão realmente interessados na 

carreira optam por fazer intercâmbio em Portugal ou Brasil e no exterior adquirem fluência em 

português.

4. TEATRO NA ADAPTAçãO DE TEXTOS LITERáRIOS NA UNIVERSIDADE DE OSAKA  

A pesquisa que incentivou a experiência narrada nesse artigo foi iniciada há 

aproximadamente cinco anos com estudos da língua japonesa no Brasil e posterior interesse em 

teatro clássico japonês, gênero comédia, o kyogen. O kyogen e suas possibilidades de interação 

com o Teatro Imagem de Augusto Boal formaram o embrião de uma investigação mais profunda 

e atual sobre outros tipos de teatro japonês, a saber: o nô, o kabuki e o bunraku. 
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O teatro nô é definido pelo estudioso Don Kerry em A Guide to Kyogen como um tipo 

de teatro que trata do mundo espiritual e lida com o âmago da alma, ao contrário do kyogen 

que lida com o mundo terreno e os seres humanos (1998). Esses dois tipos de teatro iniciaram 

sua história ao mesmo tempo e indicando uma visão trágica e cômica da vida, respectivamente. 

No artigo “Noh and Muromachi Culture”, Shingo Kagaya e Miura Hiroko definem o teatro nô 

como: “(...) masked, lyric drama which developed alongside kyogen comedy in mid-fourteenth 

century.”5 E defendem ainda que nô é um tipo musical de drama não ligado ao realismo (2016, 

p. 24). Normalmente uma peça de teatro nô é dançada pelo ator principal. Mesmo que as 

movimentações sejam lentas e a coreografia não seja perceptível, essas movimentações são 

aprendidas como passos de dança e os movimentos são estilizados. Os figurinos utilizados pelos 

atores desse tipo de teatro são muito sofisticados. O kabuki é definido por Julie Iezzi em “Kabuki: 

Superheroes and femmes fatales” como uma forma teatral tradicional e tradicionalmente 

masculina que incentiva interação com a plateia e se apresenta de maneira visualmente viva, 

com música marcante e atuação grandiosa. Iezzi também salienta que o kabuki e o bunraku6 

– teatro de bonecos que são manipulados por três profissionais cada e que segue uma história 

narrada de forma cantada – surgiram juntos com um propósito comercial – inovador à época 

(2016). Os dois tipos de teatro possuem inúmeras semelhanças: figurinos dos personagens, 

histórias, tipo de música e até atuação. 

Percebe-se que essas formas de teatro guardam tesouros do fazer teatral e que muitos 

de seus princípios são facilmente aplicáveis a um tipo de performance prático e universitário, 

público a quem se direcionam muitas experimentações da pesquisa, em virtude do trabalho 

da autora há mais de uma década nessa área. Assim, procuram-se usar conceitos basilares do 

teatro clássico japonês em experimentos acadêmicos, nos quais textos são lidos e adaptados 

para encenação baseados em exercícios e conceitos de teatro clássico japonês, combinados com 

exercícios do Teatro Imagem de Augusto Boal.

Para a atividade específica na Universidade de Osaka em janeiro de 2020, um dos 

objetivos era que os alunos tivessem uma experiência da cultura lusófona que, no caso, já seria 

iniciada pela leitura de um texto de jornal narrando a perseguição de uma loja nipônica no Brasil 

(em São Paulo) a uma moça mestiça e depois com a análise da letra da música do grupo Natiruts 

5   “Drama lírico mascarado que se desenvolveu conjuntamente com a comédia kyogen em meado do 
século XIV”. (Minha tradução)
6  No âmbito da pesquisa, até agora, foram assistidos dois programas completos de Bunraku 
(aproximadamente 8 horas cada) no Teatro Nacional do Bunraku em Nippombashi, Osaka. 
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(banda brasileira de reggae) intitulada “Quem planta preconceito” e composta por Alexandre 

Carlo, líder da banda. Em um segundo momento seriam feitos exercícios teatrais e em um 

terceiro momento ocorreria a discussão de dois textos de autores portugueses que aludem à 

trajetória dos portugueses no mundo.

Após as apresentações iniciais sob a supervisão do Professor Rogério Dezem, os alunos, 

que já deveriam ter lido o material em casa, foram apresentados à atividade que seguiu a ordem 

descrita abaixo.

Sobre a letra “Quem planta preconceito”, indique: 

1- a principal ideia do texto;

2- as ilustrações (exemplos) utilizadas para ilustrar a principal ideia do texto;

3- sua opinião sobre o texto.

•	

•	 Sobre o artigo “Brasil: Menina de 12 anos sofre racismo e é acusada de roubo em loja da 

rede Daiso JAPAN”, indique:

1- o tipo de texto;

2- as diferenças temáticas em relação ao texto anterior;

3- a principal ideia do texto;

4- as ilustrações (exemplos) utilizadas para ilustrar a principal ideia do texto;

5-  indique sua opinião sobre o texto. 

Como os alunos já haviam lido o material7 em casa, as duas atividades acima descritas 

foram feitas seguidamente no dia 15 de janeiro, tendo durado aproximadamente quarenta 

minutos (vinte minutos para cada texto). Apesar de parecer pouco tempo para uma discussão, 

é necessário lembrar que os alunos usam a língua portuguesa de forma limitada e que, de fato, 

o segundo momento (com exercícios de performance) deveria convidar os discentes para uma 

postura mais participativa e de forma espontânea. 

Após conversa sobre o material, os estudantes defenderam que os dois textos abordavam 

o preconceito racial como um problema social a ser combatido. Assim, o tema selecionado 

7  Os textos integrais da letra da música, do artigo de jornal, do poema e um resumo do conto podem 
ser encontrados para consulta no final desse artigo em “Anexos”.
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para os exercícios do segundo momento da aula foi o racismo, que regeria todos os exercícios 

teatrais até a produção de uma cena (momento final da segunda parte).    

Posteriormente à discussão de textos, os alunos tiveram vinte minutos para fazer “A 

máquina do racismo” (Boal, 1998). Cada aluno deveria ilustrar o tema com uma imagem (feita 

com seu próprio corpo) e com um som. Embora cada aluno correspondesse a uma peça da 

máquina, todos estariam integrados na mesma maquinaria e deveriam se conectar fisicamente, 

tocando o braço, a perna, o ombro ou mão do colega, por exemplo. 

Os nove alunos presentes criaram uma máquina sobre o racismo. A máquina apresentou 

nove ideias visuais e sonoras singulares a respeito do tema e [a máquina] funcionou durante 

aproximadamente cinco minutos. A partir desse momento, a professora solicitou aos alunos que, 

sem interromper o funcionamento da máquina, eles observassem o que estava sendo feito por 

todos. Concluída a atividade, os alunos defenderam que a máquina os ajudou a materializarem 

ideias e que cada interpretação de racismo era diferente e única. As imagens, no entanto, de 

acordo com análise dos próprios alunos, apresentaram uma similaridade: todas, sem exceção, 

expressavam o tema de forma negativa.

Mas ainda havia duas imagens a serem desenvolvidas pelo grupo no mesmo dia: a imagem 

do problema apresentado pelos textos e a imagem de uma possível solução para este problema. 

De pé e em uma roda, oito alunos foram a “argila” da qual um outro aluno – o escultor – se 

utilizou para esculpir as duas imagens. A imagem do problema apresentou um indivíduo como 

o único oprimido, apoiado sobre as mãos e os pés, no chão, condenado por todos, com uma 

pessoa colocando o pé sobre suas costas e as outras apontando o dedo indicador em posição de 

condenação. Na segunda imagem, o mesmo aluno (ator) era apoiado por todos, que sorriam e 

mostravam uma postura mais aberta, ou seja, de aceitação. 

Em uma análise final da atividade do dia 15 de janeiro, os alunos expressaram sua 

satisfação na realização de trabalho conjunto, o que ocorrera pela primeira vez durante o 

curso. Salientaram que gostariam de repetir a experiência, mas não sempre. Quando pedi que 

analisassem se sua própria postura seria ocasionalmente racista, admitiram ter preconceito 

contra chineses. 

Em 22 de janeiro, a experiência foi concluída e seguiu o roteiro a seguir (material 

recebido pelos alunos):
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•	 Utilizando o mesmo material da aula passada, desenvolvam, em três grupos, uma cena 

que apresenta o problema e a solução que as imagens (esculturas humanas) ilustraram.  

As imagens devem ser usadas como kata e devem permanecer na cena.

•	 Considere os textos a seguir:  

“Carta a Sofia ou o Quinto Poema do Português Errante”, de Manuel Alegre e “O conto 

da ilha desconhecida”, de José Saramago 

Com base nesses dois textos, reflita em como o contato entre povos diferentes pode 

gerar preconceito. 

•	 Expresse sua opinião sobre a aula de hoje. 

Os alunos tiveram quarenta minutos para desenvolver as cenas e pediram para ampliar 

o tema de racismo para preconceito: desta forma, um grupo desenvolveu uma cena sobre 

preconceito contra mulheres, outro grupo sobre preconceito contra negros e o último sobre 

preconceito contra japoneses. A apresentação durou dez minutos no total, com pouco mais de 

três minutos para cada cena e grupo. Foi o primeiro momento da pesquisa pós-doutoral em 

que foram combinados os conceitos de imagem e kata em um experimento teatral. Os alunos, 

no entanto, não demonstraram nenhuma dificuldade com essa junção, provavelmente porque 

desde muito jovens são expostos ao teatro clássico japonês e o conceito de imagem é mais 

simples do que o conceito de kata, pois a imagem permanece estática. Quando indagados sobre 

o momento preferido dentre as atividades teatrais executadas durante os dois workshops, eles 

foram unânimes em dizer que a atividade final de performance foi a mais satisfatória, porque os 

grupos trabalharam mais independentemente do que no primeiro dia e sobre temas variados 

que eles contextualizaram – todas as cenas ocorreram em alguma empresa no Japão. 

No último período do encontro, os textos de Manuel Alegre e José Saramago foram 

utilizados para um momento de reflexão e não foram estudados com o detalhamento merecido, 

pois o tempo era exíguo. Todos os alunos concordaram que os deslocamentos dos povos facilitam 

o contato entre eles. No entanto, isso muitas vezes não é positivo, pois, conforme verbalizado 

por um dos alunos: “muitas vezes há um contato constante [entre diferentes povos], mas as 

diferentes partes não estão abertas para aceitar as diferenças”.
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5. CONCLUSãO

Desde o início, a proposta de trabalho apresentada à Universidade de Osaka buscou 

beneficiar tanto a pesquisa pós-doutoral em andamento quanto o aproveitamento dos alunos. 

De fato, os dois objetivos estiveram interligados durante todo o tempo, pois somente com o 

real engajamento e consequente produtividade dos alunos, poderiam ser alcançados resultados 

satisfatórios para a pesquisa. A preparação da proposta levou alguns fatores em consideração: 

os alunos não são atores profissionais e não possuem um nível elevado de português. No 

entanto, a atividade deveria ser de tão fácil compreensão que se tornaria um instrumento de 

motivação para que os alunos se expressassem em português. E não há real desvantagem no fato 

de os alunos não serem profissionais das artes cênicas, pelo contrário: conforme intensamente 

defendido por Augusto Boal e Peter Brook, indivíduos não experimentados na arte teatral não 

estão anestesiados pela técnica ou clichês desenvolvidos por atores profissionais. Podem se 

entregar mais puramente ao propósito comunicativo do trabalho teatral. (1996).  No próprio 

título do livro Jogos para atores e não-atores, Boal já coloca profissionais e não profissionais da área 

teatral em igualdade. O dramaturgo brasileiro acreditava que ser ator de sua própria história (ou 

de situação análoga a sua história) no palco traz experiência que pode ser vivida posteriormente 

na sociedade com certa autoridade. Assim, o teatro de Boal (Teatro do Oprimido no qual está 

contido o Teatro Imagem), suas técnicas e métodos se tornam um ensaio para a vida. Preocupação 

semelhante possui Spivak no que concerne ao trabalho com educação sem etnocentrismo – o 

contexto do aluno sempre deve ser respeitado. O leitor pode escrever sua própria história a 

partir de um texto publicado, ou seja, as visões do texto podem ser adaptadas ao contexto do 

leitor e espectador (2014). 

Na Universidade de Osaka, os alunos foram inicialmente apresentados a textos que 

aparentemente não traduziam seus contextos e falavam do Brasil contemporâneo e de Portugal 

de tempos atrás. Porém, algumas perguntas durante o processo os fizeram refletir sobre seus 

próprios contextos. Se observaram questões raciais no Brasil, também conseguiram refletir sobre 

a presença de atitudes racistas no Japão. Leram sobre Portugal na época da colonização como 

país que tinha contato com muitos povos, mas nem sempre os aceitava de maneira igualitária. A 

partir disso, ampliaram sua visão para entender que constantemente a humanidade – em toda 

sua extensão – protagoniza atos xenofóbicos e de não aceitação das diferenças.  
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Os alunos foram expostos à língua portuguesa em duas variantes e nas formas escrita e 

falada. A partir do primeiro momento de compreensão de uma situação que se apresentou em 

língua portuguesa através de dois textos escritos, conseguiram fazer uma adaptação das ideias 

apresentadas textualmente para imagens e das imagens para cenas que refletiram o problema 

inicialmente detectado. O assunto foi ampliado de acordo com as escolhas dos alunos, que 

demonstraram desejo em abordar outras formas de preconceito – não só o preconceito racial. 

O conceito de kata tão difundido nas artes cênicas clássicas no Japão auxiliou o propósito 

comunicativo visualmente e dialogou com as imagens anteriormente desenvolvidas. O prazer 

do trabalho físico conjunto8 realizado pelos alunos trouxe uma produção linguística espontânea 

e inúmeras reflexões culturais sobre povos lusófonos, sobre o Japão e o mundo.  

ANEXOS

1- “Pai acusa loja Daiso de preconceito racial contra menina negra de 12 anos”

A família da menina P., de 12 anos, acusa a loja Daiso Japan no shopping Grand Plaza, em Santo 

André (SP), de calúnia e constrangimento ilegal por abordagem realizada contra a menor no 

último sábado (14). Em entrevista ao Uol, o pai da jovem, Luiz Fernando Baltazar, contou que o 

boletim de ocorrência foi registrado hoje. O documento cita “preconceito racial, já que ela era a 

menina com a cor de pele mais escura entre elas, e foi a única a acusada injustamente” por furto.

Segundo Luiz Fernando, a família pediu que o crime de racismo estivesse no boletim de 

ocorrência, mas o delegado responsável pelo caso, Gilmar Camargo Bessa, orientou para que o 

crime não fosse incluído, alegando que a questão racial seria apurada durante as investigações. 

O delegado foi procurado pelo Uol, mas não quis comentar o caso.

8  Christine Greiner aborda a importância da coletividade para o povo japonês no seu livro Leituras do 
corpo no Japão. 
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2- “Quem planta preconceito”, de Alexandre Carlo

Quem planta preconceito 
Racismo, indiferença 
Não pode reclamar da violência 
Lembra da criança 
No sinal pedindo esmola? 
Não é problema meu 
Fecho o vidro 
Vou embora... 
Lembra aquele banco 
Ainda era de dia 
Tem preto lá na porta 
Avisem a polícia...

E os milhões e milhões 
Que roubaram do povo 
Se foi político ou doutor 
Serão soltos de novo 
Ooooooooooooh! 
Quem planta preconceito 
Racismo, indiferença 
Não pode reclamar da violência 

Quem planta preconceito 
Racismo, indiferença 
Não pode reclamar da violência 
Quem planta preconceito 
Impunidade, indiferença 
Não pode reclamar da violência 
Quem planta preconceito 
Racismo, indiferença 
Não pode reclamar... 
Ainda há muito 
O que aprender 
Com áfrica Bambata 
E Salassiê 

Com Bob Marley e Chuck D 
O reggae, o hip hop 
Às vezes não é esse 
Que está aí 
Sequela, a violência 
Entrando pelo rádio 
Pela tela 
E você só sente quando falta 
O rango na panela 
Nunca aprende 
Só se prende, não se defende 
Se acorrenta, toma o mal 
Traga o mal, experimenta 
Por isso ainda há muito 
O que aprender 
Com áfrica Bambata 
E Salassiê 
Com Bob Marley e Chuck D 
O reggae, o hip hop pode ser 
O que se expressa aqui 
Jamaica 
O ritmo no pódio sua marca 
Várias medalhas 
Vários ouros, zero prata 
E no bater da lata 
Decreto morte é o gravata 
E no bater das palmas 
Viva a cultura rasta

Crianças não nascem más 
Crianças não nascem racistas 
Crianças não nascem más 
Aprendem o que 
A gente ensina... 
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Por isso ainda há muito 
O que aprender 
Com áfrica Bambata 
E Salassiê 
Com Bob Marley e Chuck D 
Todo dia algo diferente 
Que não percebi 
E na lição um novo 
Dever de casa 
Mais brasa na fogueira 
E o comédia vaza 
A moda acaba 
A gravadora trai 
E o fã já não 
Te admira mais 

Ainda há muito 
O que aprender 
Lado a lado, aliados 
Natiruts, Gog 
O DF, o cerrado 
Um cenário descreve 
Do Riacho a Ceilândia 
Cansei de ver 
A repressão policial 
A criança sem presente 
De natal 
O parceiro se rendendo ao mal 
Quem planta a violência 
Colhe ódio no final

3- “Carta a Sophia ou O quinto poema do português errante”, de Manuel Alegre

Querida Sophia: como os índios do seu poema 
também eu procurei o país sem mal. 
Em dez anos de exílio o imaginei 
como os índios utópicos também eu queria 
um outro Portugal em Portugal. 
Mas quando regressei eu não o vi 
como eles me perdi e nunca achei 
o país sem mal.

Talvez a própria vida seja isto 
passar montanha e mar sem se dar conta 
de que o único sentido é procurar. 
Como os índios do seu poema eu não desisto 
sou um português errante a caminhar 
em busca do país que não se encontra.
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4- “O conto da ilha desconhecida”, de José Saramago 
Um homem bateu na porta do rei e pediu um barco. Queria um barco para encontrar uma ilha 
desconhecida, o seu pedaço de terra no mundo. Depois de muitas dificuldades, ele consegue o 
barco, que passa a ser sua terra, seu território.
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 OS JORNAIS DE CAXIAS 
E SUAS CONDIÇÕES 

DE PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO 
NO PERíODO OITOCENTISTA   

  Antonia Pereira de Souza1 

RESUMO
O objetivo deste artigo é mostrar as condições de produção e circulação dos jornais de Caxias - MA no período 
Oitocentista. A pesquisa foi realizada entre os anos de 1836 a 1868, em jornais como: A Aurora: Folha Política e 
Comercial (1849), Brado de Caxias: Trono e Liberdade (1845-1846), O Farol: Folha Política e Comercial (1850-1854) e O 
Telégrafo (1846-1847) e mostra o cenário de audácia e medo vivido pelos profissionais da imprensa, bem como a 
história das tipografias e dos jornais que elas produziam. Trata-se de uma pesquisa em fonte primária, visto que 
foram utilizados jornais; bem como bibliográfica, uma vez que foram também pesquisados livros, a exemplo de 
Serra (2001), Frias (2001), Vilaneto (2008) e a tese de Souza (2017), envolvendo os procedimentos qualitativos 
e crítico-analítico. 
Palavras-chave: Jornais de Caxias; Condições de produção e circulação; História dos jornais;  História das 
tipografias.

ABSTRACT
The purpose of this article is to show the conditions of production and circulation of newspapers in Caxias - 
MA in the 19th century. The research was carried out between the years 1836 to 1868, in newspapers such as: 
Aurora: Folha Política e Comercial (1849), Brado de Caxias: Throno e Liberdade (1845-1846), O Farol: Folha 
Política e Comercial (1850- 1854) and O Telégrafo (1846-1847) and shows the scenario of audacity and fear 
experienced by the press professionals, as well as the history of the printers and newspapers they produced. 
This is a primary source survey, since newspapers were used; as well as bibliographic, since books were also 
searched, such as Serra (2001), Frias (2001), Vilaneto (2008) and Souza’s thesis (2017), involving qualitative 
and critical-analytical procedures.
Keywords: Caxias Newspapers; Production and circulation conditions; Newspaper history; History of 
printers.

1    Doutora em Letras: Literatura e Cultura (2017), pela Universidade Federal da Paraíba. Cursou Mestrado 
em Letras: Estudos Literários (2010), na Universidade Federal do Piauí). É autora do livro O fantástico no 
romance Não verás país nenhum (2018).

artigo acadêmico



[revista Desenredos - ISSN 2175-3903- ano XII - número 33 - Teresina - PI - agosto 2020]98

INTRODUçãO

O primeiro jornal brasileiro foi impresso em Londres: Correio Brasiliense, em 1º de 

junho de 1808, mas só chegou ao Rio de Janeiro em outubro. Era um periódico oposicionista, 

que discutia os problemas da Colônia, portanto não agradou aos poderosos, consequentemente 

foi apreendido. Esse jornal pertencia a Hipólito da Costa. O primeiro jornal impresso no Brasil, 

com licença para circular foi a Gazeta do Rio de Janeiro, em 10 de setembro de 1808. Em seguida, 

a imprensa começou a se desenvolver nas províncias, iniciando pela Bahia, Pernambuco, 

Maranhão e Pará; seguidas pelo Ceará, Minas Gerais, Paraíba, São Paulo e Rio Grande do Sul 

(MARTINS & LUCA, 2011). 

Segundo Quincas Vilaneto (2008, p. 38), a imprensa maranhense, no século XIX, 

foi bastante rica. Começou a funcionar em São Luís, em 1821, com a publicação do jornal O 

Conciliador do Maranhão2, de forma manuscrita; e Caxias foi a segunda cidade da província onde 

a imprensa desenvolveu-se, com início, em 1833, com A Crônica – Jornal Político, Noticioso.

De muitos jornais maranhenses, do período desta pesquisa (1836 a 1868), não existem 

mais cópias. De Caxias, encontramos 15 jornais que ainda possuem reproduções. No entanto, 

conforme, Vilaneto (2008), circularam 33 jornais nesse município, no período mencionado. 

Neste artigo pretendemos mostrar as condições de produção e circulação dos jornais 

de Caxias – MA, no período Oitocentista, para tanto nos baseamos, sobretudo, na pesquisa 

de Souza (2017) e nas obras de Serra (2001), Frias (2001), Vilaneto (2008). A pesquisa é e 

caráter primário e bibliográfico, envolvendo os procedimentos qualitativos e crítico-analítico. 

Está dividido em dois tópicos: “Aspecto político dos jornais: risco iminente para os profissionais 

da imprensa” e “História das tipografias caxienses oitocentistas e seus jornais”.

A fim de contar a história de audácia e medo em que viviam os profissionais da 

imprensa oitocentista caxiense, bem como a história dos jornais e das tipografias, pesquisamos 

os periódicos desse município, entre os anos de 1836 e 1868. Neste artigo reportamo-nos mais 

atentamente aos jornais A Aurora: Folha Política e Comercial (1849), Brado de Caxias: Trono e Liberdade 

(1845-1846), O Farol: Folha Política e Comercial (1850-1854) e O Telégrafo (1846-1847), em vista 

2  De acordo com informações da BN, esse jornal foi publicado inicialmente de forma manuscrita: “Sua 
publicação manuscrita começou a 15 abril de 1821, e impressa em 1822, encerrou 12 junho 1823. A partir do 
n.77, passou a chamar: O Conciliador”. Informações disponíveis em: <http://objdigital.bn.br/acervo_digital/
div_periodicos/conciliador/conciliador_1821/o_conciliador_1821_047.pdf>. Acesso em: 08 set. 2014. 
Em nossa pesquisa, no entanto, verificamos que O Conciliador foi impresso ainda em 1821, a partir de 10 de 
novembro, como podemos ver na figura 1 desta tese.
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de seus prospectos políticos, mesmo que algumas vezes disfarçados de comerciais e literários, 

a fim de evitar retaliações, entretanto, esse invólucro não demorava muito tempo, pois logo o 

caráter político se sobressaía. 

ASPECTO POLíTICO DOS JORNAIS: 
RISCO IMINENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA IMPRENSA

Segundo Quincas Vilaneto (2008, p. 38), Caxias foi a segunda cidade do estado onde a 

imprensa desenvolveu-se, com início em 1833, conforme observamos neste trecho: “A Crônica – 

Jornal Político, Noticioso, o primeiro a circular em Caxias Impresso [na] Tipografia Independente”. 

Em seguida, foram lançados O Justiceiro, em 1835; O Telégrafo, em 1839; Brado de Caxias, em 

1845; e o quinto periódico da cidade foi o Jornal Caxiense, lançado em 1846.

No Maranhão, conforme Joaquim Serra (2001), os jornais não tinham um programa 

bem definido3, isso tornava impossível, classificá-los seguramente como políticos, literários, 

neutros, pois as temáticas imbricavam-se, mesmo nos que não admitiam tal posicionamento. O 

jornalista chegou a essa conclusão, quando tentava organizar seu livro Sessenta anos de jornalismo: a 

imprensa no Maranhão, em vista disso resolveu ordená-lo por datas de lançamento dos periódicos:

Também fora impraticável a divisão por classes, incluindo numa só as folhas políticas, 
noutras as literárias, e em outra as neutras. A impraticabilidade desse sistema deriva 
da indecisão de certos programas, não sabendo-se ao certo classificar algumas 
publicações com intuitos literários, mas em substância folhas políticas; como outras, 
que, dizendo-se neutras, tomaram parte ativa no movimento partidário da província 
(SERRA, 2001, p. 17).

Nesta pesquisa, constatamos que, mesmo com essa imprecisão de seus programas, o 

aspecto político de muitos jornais sobressaía-se e, às vezes, tornava a profissão de redator numa 

condição de risco. Em consequência disso, os redatores raramente eram percebidos com clareza 

nos jornais, uma vez que as matérias eram anônimas, em sua maioria, ou assinadas simplesmente 

com as expressões “O Redator” ou “Os Redatores”. 

Os profissionais que deixavam o ofício publicavam notas nos jornais comunicando o 

fato e eximindo-se de qualquer responsabilidade nesse aspecto. Quando alguém era mencionado 

3  Esse fato ocorria em outras províncias como a Paraíba, por exemplo, conforme relata Barbosa (2005) 
no artigo “O conceito de literatura nos periódicos e jornais do século XIX: um estudo dos jornais paraibanos”.
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como redator, apressava-se para negar, divulgando uma nota no jornal, como procedeu Satyro 

Antônio de Farias, que publicou nas páginas do jornal A Aurora, de Caxias, o seguinte anúncio, 

demonstrando seu orgulho de ser impressor, ou pelo menos tentando convencer aos leitores 

dessa condição. Como ser redator precisava ser uma espécie de profissão secreta, pode ter 

sido uma forma que Satyro encontrou para se proteger, ou ele exercia mesmo só a função de 

impressor? Fica a incógnita. Segue o aviso de Satyro:

O abaixo assinado declara que não é Redator, Editor, e nem Responsável, papéis estes 
que nunca fez, e sim o de Impressor, que com honra e dignidade tem exercido, e 
como tal dirige os trabalhos da Tipografia Independente, para o que foi contratado no 
Maranhão, dirige este estabelecimento unicamente na qualidade de Impressor, e não 
como julgam; não redige, e nem se responsabiliza por escrito algum que se publique, 
e nem os dá ao prelo sem que venham precedidos das respectivas responsabilidades. 
Assim, declara em alto e bom som, ser Impressor, com o que muito se honra, pois 
persuade-se exercer uma profissão distinta entre as demais, e como tal pede a todos 
que o encarem, e não como Redator, Editor ou Responsável, glória que por certo 
cabe a outras pessoas.

                                  Caxias, 25 de março de 1849.
                                  Satyro Antônio de Farias (A Aurora, 25 maio 1849, n. 9, p. 4).

O redator do jornal A Aurora permaneceu anônimo, mas a epígrafe do jornal “Liberdade 

ou morte. / DEUS e o Imperador. / A resistência enfraquece. / A resignação fortalece” (A 

Aurora, 28 abr. 1849, n. 4, p. 1), que era anônima, no primeiro exemplar, foi assinada a partir 

da quarta edição, por M. de M. 

O motivo do medo de assumirem-se como redatores, principalmente de jornais políticos, 

era em vista das retaliações que sofriam, a ponto de serem espancados e consequentemente 

ficarem doentes por longo tempo, antes de virem a óbito, consoante aconteceu com Francisco 

Raimundo de Barros Tatayra, redator do jornal O Telégrafo, de Caxias.

De acordo com Sebastião Jorge (2006), os jornais maranhenses de oposição, no século 

XIX, que se dividiam em fases, estavam utilizando um artifício para escaparem das perseguições. 

Encerravam a circulação e quando mudava de governo, voltavam com novos títulos, redatores 

principais e programas. Quando retornavam às origens, eram novamente censurados e fechados. 

Mesmo assim, os jornalistas não se intimidavam e enfrentavam o governo com criatividade:

Os jornais de oposição encerravam, por exemplo, a circulação, hoje, para retornar 
algum tempo depois. Registrando-se uma primeira fase. Esquecido os incidentes e 
com a presença de um novo governo, voltavam a circular, anunciando uma segunda 
fase, e, assim, sucessivamente. Em cada uma dessas fases, para despistar, mudavam 
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o título, o redator principal e o programa. Quando a censura endurecia, fechavam 
o jornal, para em seguida, fundar outro. Aí, os redatores, espertamente, traçavam 
uma linha editorial prometendo ordem e respeito. Não demoravam em mostrar a 
verdadeira face. O castigo era iminente. Esta queda de braço tinha pouca duração. 
Ganhava quem tinha mais força. O jornal fechava definitivamente (JORGE, 2006, 
p. 83).

Com O Telégrafo aconteceu algo parecido com a opinião de Sebastião Jorge (2016), 

porque o jornal, que Vilaneto (2008) afirmou ser político em sua primeira fase, no Prospecto da 

segunda fase apressou-se para declarar que não era um “instrumento para a batalha eleitoral” 

(era 24 de outubro de 1847 e as eleições ocorreriam em 7 de novembro próximo); e se 

veiculasse alguma notícia política, seria com imparcialidade, consoante este trecho do mesmo 

Prospecto: “[...] de maneira alguma rebaixaremos a nobre missão da imprensa às contendas dos 

ódios, desregradas ambições individuais encapadas com o título de interesse público”. Outro 

argumento utilizado na tentativa de convencer às autoridades sobre seu caráter quase apolítico 

foi declarar-se “mais comercial e literário que político” (O Telégrafo, 24 out. 1847, p. 1). 

Apesar disso, em 23 de setembro de 1849, os exemplares 194 e 195, que circularam 

juntos, trouxeram duas epígrafes (a primeira do lado esquerdo e a segunda do lado direito do 

título do jornal), nas quais convidavam a população a agir diante dos problemas enfrentados 

pelo país, como a escravidão e a falta de liberdade de expressão causada pelos políticos que 

censuravam os jornais, perseguiam os jornalistas, espancavam e até mataram muitos desses 

profissionais, no Maranhão4. O periódico continuou com as duas epígrafes até a edição 250, de 

9 de maio de 1850, a última antes da morte de Tatayra, editor do jornal O Telégrafo. Estas são as 

duas epígrafes:

4   Conforme Sebastião Jorge (2006), a violência contra os jornalistas, em São Luís também era grande. 
Além do caso de José Cândido de Moraes e Silva, já mencionado nesta tese, o pesquisador citou mais dois: 
“Vicente Lavor Papagaio, redator do jornal [A] Sentinela Maranhense [na Guarita do Pará], órgão liberal, que 
foi assassinado com 32 facadas, numa das ruas principais de São Luís” (JORGE, 2006, p. 80). Estevão Rafael, 
redator do jornal O Bem-te-vi, foi ameaçado de morte diversas vezes, além disso, “o presidente da província 
Vicente Camargo, mandou o Juiz de Paz baixar uma portaria, com estas ameaças: Faça o que lhe digo e não se 
importe com a lei que se alguém recalcitrar, eu tenho três recursos: 1º - É o campo do Ourique (ou seja, o Quartel onde se 
senta praça); 2º - A corveta Regeneração (ou seja, navio de guerra surto no porto e que prendia cidadãos para servir 
na Marinha); 3º - Pará (ou seja, onde se acha o famoso governador do Pará, Soares Andréa, conhecido como 
‘Minotauro Andréa’, que reprimiu ferozmente a Cabanagem). No final reforçava o recado: E disto ninguém está 
livre, nem solteiro nem casado” (JORGE, 2006, p. 80). Houve também o caso de Cândido Mendes que foi desafiado 
para um duelo pelo filho de Ana Jansen, mas este, no horário marcado, confirmou que era para debochar ou 
amedrontá-lo, enviando-lhe a seguinte correspondência: - “Diga a ele que o duelo será a cacete, numa outra 
oportunidade” (JORGE, 2006, p. 81). 
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......Pois quê?!...... serenos 
Veremos desabar no abismo a Pátria?... 
E indiferentes, no meio, a seus desastres,  
tranquilos a veremos afundar-se 
no mar da escravidão?!...... 
(Garrett Tragédia “Catão”).  
                  [...]
Seja a doutrina dos livres 
Não provocar, convencer; 
 Mas levados ao apuro, 
Ou triunfar ou morrer. 
(O Telégrafo, 23 set. 1849, n. 194-195, p. 1).

Além disso, na convocatória “Atendam”, que circulou nos exemplares de 193 a 198, os 

redatores incentivavam as pessoas a se expressarem por intermédio da imprensa; caso houvesse 

abusos nos escritos, que seus autores respondessem de acordo com a lei; e não sofrendo ameaças 

de quebramento de tipografias, prisões, cacetadas, facadas, tiros. Esta convocatória mostrava 

o estado de tensão, perseguições e violência em que viviam os profissionais da imprensa, em 

Caxias:
                            ATENDAM

Todos podem comunicar os seus pensamentos por palavras, escritos, e publicá-los pela 
imprensa, sem dependência de CENSURA; contanto que hajam de responder pelos 
abusos QUE COMETEREM NO EXERCíCIO DESTE DIREITO, nos casos e pela 
forma, que a lei determina (art. 179 § 4º da Constituição do Império). Se estamos em 
um país constitucional, como se afirma, os abusos da liberdade de imprensa devem 
ser punidos com a lei, e somente com a lei, e não com ameaças de quebramento de 
Tipografia, prisões arbitrárias, cacetadas, facadas, tiros de bacamarte &. &. & (O 
Telégrafo, 08 out. 1849, n. 193, ano II, p. 1, grifo do autor).

A verdade sobre as retaliações que sofreu o redator do jornal O Telégrafo só ficou 

evidente, depois que ele faleceu, e o editor desse jornal transmitiu na primeira página um 

editorial informando, além da morte de Tatayra, que o jornalista foi preso e deportado, apesar 

de ser negociante; e em 1840, foi recrutado, mesmo sendo pai de família.  Contudo, manteve-se 

fiel ao Partido Liberal. Em vista das perseguições sofridas, morreu pobre, aos 36 anos. Leiamos 

uma parte do editorial que transcrevemos a seguir:

Faleceu ontem o Sr. Francisco Raimundo de Barros Tatayra, depois de dolorosos 
sofrimentos de uma prolongada enfermidade, e seu cadáver jaz sepultado na Matriz 
de São Benedito! No vigor dos anos contando 36 anos de idade, a morte roubou-o a 
sua mulher e quatro filhinhos, que deixou na pobreza! ......
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Como homem político que foi o Sr. Tatayra de uma constância inabalável aos princípios 
liberais. Vítima de ódios políticos, e da vingança de um inimigo (então onipotente) 
foi injusta, e brutalmente lançado a uma prisão, deportado, e recrutado em 1840, 
apesar de ser casado, e negociante; porém conservou-se fiel a suas crenças! Reduzido 
à pobreza, carregado de família, não recuou ante os riscos e perigos de consagrar 
este jornal a defesa do seu partido em época bem crítica.O partido liberal de Caxias 
lembrar-se-á com dor e saudade desse leal, e corajoso defensor. O foro perdeu um 
procurador inteligente, e honrado, e sua infeliz consorte e filhos, um bom esposo, 
um extremoso pai!......  
A terra lhe seja leve.

                                   O editor (O Telégrafo, 21 maio 1850, n. 251-252, p. 1).

Os proprietários dos jornais também eram ignorados. Existiam caxienses, como, 

Tatayra, do Telégrafo; portugueses, a exemplo de João da Silva Leite, do Jornal Caxiense; e o 

piauiense Lívio Lopes Castelo Branco, do Liberal Piauiense. Outros não se declaravam como tal, 

diziam-se impressores ou editores.

De acordo com Sodré (1999, p. 135), Lívio Lopes Castelo Branco foi o “elemento 

intelectual mais próximo dos amotinados [da Guerra da Balaiada], com papel indiscutível nos 

acontecimentos”. Integrou-se ao movimento, quando a coluna de Raimundo Gomes entrou no 

Piauí, participou do cerco de Caxias, do assalto a Piracuruca. Quando o movimento terminou, 

Lívio Lopes “desapareceu no sertão do Ceará e ocultou-se em Pernambuco. Anistiado, voltou 

ao Maranhão e foi então que começou a sua infatigável atividade de imprensa. Redigiu, em 

1844, A Malagueta Maranhense, em São Luís. Passando por Caxias, lançou O Liberal Piauiense [...]”. 

Seguidamente voltou para o Piauí, onde criou sete jornais em Oeiras e Teresina, em pouco mais 

de vinte anos, mas não escreveu sobre a Balaiada, por temer aos latifundiários, ainda conforme 

Sodré (1999).

Segundo Lúcia Helena Storto e Sidney Aguilar Filho (2015), no Brasil Império, 

os partidos políticos passavam por transformações frequentemente. O Maranhão, pelos 

levantamentos que fizemos, até agora, baseava-se nessa divisão partidária, mas criava outros, 

como foi mencionado por Frias (2001, p. 20), quando afirmou que a Tipografia Temperança 

foi criada, em 1852, pelos “chefes do partido denominado Estrela”. Havia também facções 

políticas como os Bem-te-vis, pertencentes ao Partido Liberal, que eram perseguidos pela 

facção Cabanos, do Partido Conservador, conforme Maria de Lourdes Mônaco Janotti (1991). 

Alguns jornais caxienses, mesmo que disfarçadamente, identificavam-se como integrantes ou 

militantes desses partidos, como O Telégrafo, que tinha membros do Partido Liberal; enquanto 

no jornal O Farol, existiam indícios de que pertencia ao Partido Conservador. Outros partidos 



[revista Desenredos - ISSN 2175-3903- ano XII - número 33 - Teresina - PI - agosto 2020]104

também eram criados. Observemos as mudanças partidárias, no quadro a seguir, que abrange o 

período de 1822 a 1868:

HISTÓRIA DAS TIPOGRAFIAS CAXIENSES OITOCENTISTAS E SEUS JORNAIS

Todo esse espaço de manifestação proporcionado pelo jornal não existiria se não 

fossem as tipografias, pois em Caxias não existiram jornais manuscritos. No período de 1833 

a 1868 funcionaram duas tipografias no município: Tipografia Imparcial Caxiense (Tipografia 

Imparcial) e Tipografia Independente. As duas denominações da primeira foram em vista da 

mudança de dono, em 1846, quando João da Silva Leite comprou-a de José Cândido Leão e 

comunicou a compra, assim como a mudança de nome da empresa, nas páginas do jornal Brado 

de Caxias, de 03 de janeiro de 1846, n. 22.
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As tipografias de Caxias possuíram diversos proprietários, geralmente, um por vez, 

mas estes nem sempre eram declarados nos jornais; em alguns deles, após o nome da tipografia, 

encontrava-se a expressão “impresso por”, seguido do nome de alguém que, dessa forma, era 

associado ao cargo de impressor, mas que, às vezes, se tratava do dono da empresa. Além de 

impressores, os donos das tipografias exerciam também as funções de editores e redatores, 

a exemplo de João da Silva Leite, Francisco Raimundo de Barros Tatayra e José João da Silva 

Rosa. As tipografias caxienses mudavam de endereço constantemente, no período pesquisado, 

a Imparcial funcionou em seis lugares, enquanto que a Independente estabeleceu-se em sete 

endereços. Segue um quadro com as tipografias caxienses, os respectivos proprietários e os 

endereços onde funcionaram:
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Dos quinze jornais, impressos nessas tipografias, do período mencionado que ainda 

existem cópias, circularam prosa de ficção em três: Brado de Caxias: Trono e Liberdade, Jornal 

Caxiense e O Farol. Quanto às divulgações, foram veiculadas nesses e no jornal O Telégrafo. A fim 

de que conheçamos todos esses jornais, segue um quadro, com seus títulos, denominações, 

editores, quando possível, periodicidade, período de circulação e as tipografias onde foram 

impressos.

_____________
5   Os nomes que estão com interrogação não se declaravam donos das tipografias, mas seus impressores.
6  A Parte Oficial era obrigatória, não obstante, alguns jornais não possuíam essa sessão, ou publicavam as informações do governo com 
outros títulos, como Relatórios, Maranhão. É bom lembrar que o levante contra a publicação dessa sessão, custou a vida de José Cândido 
de Moraes e Silva, redator do Farol, de São Luís, conforme já mencionamos nesta tese.
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_____________
7  Do jornal O Tigre de Caxias existe apenas a edição seis, de 13 de outubro de 1846. A publicação era indeterminada, porque o 
jornal só circulava quando os “outros trabalhos da Tipografia permitissem”, mas o exemplar que encontramos circulou na terça-feira. 
Está disponível no site do Projeto Jornais e Folhetins Literários da Paraíba no século 19: <http://www.cchla.ufpb.br/jornaisefolhetins/
diversosoutrosestados.html>.
8  O Liberal Piauiense colhia assinaturas em diversas cidades do Maranhão e do Piauí. Circularam 14 edições entre 13 de maio a 12 de 
novembro 1846. No início, veiculava duas vezes por semana ou mais, partir da edição onze, de 21 de outubro, tornou-se semanal.
9  O Telégrafo, a partir de 23 de novembro de 1847, começou a circular duas vezes por semana (quartas-feiras e sábados).
10  Proprietários em tempos diferentes.
11  A Água Benta era um jornal gratuito. Está disponível, em pdf, no Projeto Jornais e Folhetins Literários da Paraíba no século 19.
12  A Aurora propalou entre 12 de abril de 1849 e 1º de dezembro do mesmo ano. Apresentava-se em quatro páginas. Foram 62 edições. 
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_____________ 
13  Não eram sócios. Cada um deles foi dono da Tipografia Independente por um ano ou mais.
14  Do jornal O Eco Caxiense existem reproduções apenas das edições 06 e 07 de 04 de jan. de 1852. 
15  Essa tipografia funcionava na Rua da Paz, n. 2, mas A Época era vendida no Largo da Matriz, na loja do Sr. Domingos Desidério 
Marinho (A Época, 1º jan. 1853, p. 4).
16  Circularam apenas 04 edições do jornal A Crônica, entre 1º de janeiro e 5 de fevereiro de 1853. Existem evidências de que era 
mantida pelo periódico O Farol, uma vez que era gratuita e os assinantes deste jornal tinham direitos estendidos para A Crônica, como 
observamos nesta mensagem veiculada nas capas de todas as edições: “[...] distribui-se grátis. Os assinantes do Farol têm na Crônica as 
mesmas garantias acerca dos anúncios, comunicados e correspondências” (A Crônica, 1º de jan. de 1853, p. 1).
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A existência de poucos impressores prejudicava a circulação dos jornais e levantava 

especulações em torno de seus redatores, consoante aconteceu com o Brado. Satyro Antônio de 

Farias, que agora parecia mesmo ser impressor, ficou doente e foi tratar-se em São Luís. Esse 

fato alterou o dia da circulação do jornal de quarta-feira para sábado. Os redatores publicaram 

o seguinte aviso: “Em consequência da retirada para o Maranhão do Senhor Satyro Antônio de 

Farias, o Brado sairá nos sábados; e rogamos aos senhores assinantes toda a indulgência enquanto 

se demora o senhor Satyro. Os R. R.” (Brado de Caxias, 16 out.1845, n. 9, p. 4).

A depreender-se das publicações de Satyro, os leitores não acreditaram na história, pois 

acharam que o jornal estava com circulação irregular porque não pagou o impressor. A conversa 

parece que incomodou os redatores e o próprio Satyro, que difundiu um agradecimento ao 

médico que cuidava da saúde dele em São Luís e outro em que dizia ser pago em dia pelos 

redatores. Este encontra-se transcrito a seguir:

_____________ 
17  Do jornal O Correio Caxiense existem cópias, a partir do segundo exemplar. O periódico veiculou de 22 de agosto a 04 de dezembro 
de 1854. Circularam 15 exemplares, dos quais existem apenas seis.
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O abaixo assinado, sabendo que alguns mal intencionados em propalado 
que a viagem para o Maranhão é motivada por não terem pago os Senhores 
redatores do Brado; declara ser isto inteiramente falso e calunioso, que 
tem sido pago em dia. E que nada lhe devem: retira-se por causa de 
negócios particulares, e dentro de um mês estará de volta o mais tardar 
(Brado de Caxias, 16 out.1845, n. 9, p. 4).

Ficou estranho porque tudo isso foi publicado no mesmo exemplar, transparecendo 

uma grande preocupação da empresa em explicar ou esclarecer o caso; e de Satyro que mais 

uma vez parecia ter algo a esconder ou só queria mesmo satisfazer à curiosidade e maledicência 

dos leitores.

CONCLUSãO

O caráter predominantemente político dos jornais caxienses trazia risco para seus 

redatores e proprietários. Em vista disso, muitos desses profissionais continuavam anônimos, 

negavam as profissões ou tentavam esconder seus programas originais de trabalho, manifestando-

se como comerciais e literários, entretanto, essa postura durava pouco, posto que a via política 

manifestava-se novamente, então os jornais eram fechados e reabertos em seguida. Todavia, seus 

donos sofriam retaliações e violências a ponto de perderem a vida, conforme aconteceu com 

Francisco Raimundo de Barros Tatayra, redator do jornal O Telégrafo, de Caxias (Souza, 2017).  

Esse cenário de audácia e medo desenhava-se nas tipografias, pois sem elas os jornais 

não existiriam, já que, em Caxias, não houve jornais manuscritos, por isso ressaltamos também 

a história das Tipografias: Tipografia Imparcial Caxiense (Tipografia Imparcial) e Tipografia 

Independente, com seus diversos proprietários e endereços, bem como a história dos jornais 

impressos nessas instituições, destacando suas temáticas, períodos de circulação e redatores e 

proprietários, quando possível, visto que a preferência era de que permanecessem anônimos, a 

fim de preservarem a própria vida.
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 O REVISIONISMO HISTÓRICO 
NA FICÇÃO DE LOBO ANTUNES

Thamires Sousa Vasconcelos1

Vanessa Riambau Pinheiro2

RESUMO
No exercício de rememoração autorreflexiva que repercute diretamente sobre o enredo e a fragmentariedade 
traumática intrínseca a um retornado da guerra colonial, o autor-narrador-personagem antuniano apresenta-se 
ciente das marcas históricas sobre sua geração. Em sua tessitura narrativa, o autor evidencia a decadência do 
Estado Novo, o absurdo da Guerra Colonial e o processo de desfazimento identitário após o fim do colonialismo. 
Podemos perceber, sobretudo na obra Os Cus de Judas, pertencente à trilogia antoniana também composta por 
Memória de Elefante e Conhecimento do Inferno, que António Lobo Antunes reivindica a construção da memória 
social desta guerra. Para embasar este estudo, recorreremos a Ribeiro (1998), Gomes (1993), Seixo (2001), 
Houtcheon (1994) e Reis (2004), entre outros.
Palavras-chave: literatura portuguesa; guerra colonial; Lobo Antunes; memória; metafição historiográfica.

ABSTRACT
In the self-reflective remembrance exercise that reverberates daily on the plot and on the traumatic 
fragmentation of a colonial war returnee, the Antunian author-narrator-character  presents himself aware of 
the historical marks on his generation. In his narrative fabric, the author points to the decadence of the New 
State, the absurdity of the Colonial War, and the identity unravelling process after the end of colonialism. We 
have noticed, especially in the oeuvre Os Cus de Judas, part of an Antunian trilogy that also includes Memória 
de Elefante and Conhecimento do Inferno, that António Lobo Antunes claims the making of a social memory of 
this war. To support this study, we have recurred to Ribeiro (1998), Gomes (1993), Seixo (2001), Houtcheon 
(1994), and Reis (2004), among others.
Keywords: Portuguese literature; colonial war; Lobo Antunes; memory; historiographic metafiction.
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              A Revolução dos Cravos (1974), ao derrubar Estado Novo e pôr fim política colonialista3, 
escreveu uma nova etapa na história portuguesa. O redesenho das fronteiras nacionais, 
acrescido ao processo de descolonização em áfrica, repercutiram sobre questões ontológicas 
anteriormente consolidadas, conduzindo a sociedade portuguesa a um movimento de reflexão 
identitária e autognose, cuja tematização e a criação literária permitiu a catarse dos traumas 
individuais e coletivos advindos da guerra colonial4 (1961-1974), como afirma Margarida 
Calafate Ribeiro, em Percursos africanos: a guerra colonial na literatura pós 25 de abril (1998). 
 A ficção portuguesa, não ficando imune aos efeitos deste marco histórico, viveu neste 
período uma fase de evolução, conforme preceitua Carlos Reis (2004), apesar do decréscimo 
sofrido na produção romanesca de imediato após a revolução. A queda do Estado Novo e a 
decorrente implementação do sistema democrático significaram para a nação portuguesa o 
início de sensíveis transformações. Dentre estas, destacam-se a restituição ao direito à livre 
manifestação do pensamento e das práticas artísticas, como consequências diretas para a efusão 
e redirecionamento da ficção portuguesa pós-74, as quais dedicaram-se a desconstrução de 
discursos hegemônicos, evidenciando o papel controvertido da história e da memória na 
construção mítico-imagética do Império Lusitano. 

álvaro Cardoso Gomes, em A voz itinerante (1993), mais especificamente em sua secção 
dedicada as entrevistas com autores da geração pós-Revolução dos Cravos, questiona o decréscimo 
na produção romanesca após a restituição dos direitos à livre manifestação. De acordo com José 
Saramago, deveria se frisar que “houve um decréscimo da produção literária em geral” (GOMES, 
1993, p.125), devido a necessidade de reaprendizagem a vida coletiva sem interferências estatais, 
pois nas palavras do escritor: “se pensarmos no que representou para todos nós a possibilidade 
de exercer uma política as claras” (GOMES, 1993, p. 125), comportou-se no cenário nacional 
como uma nova forma de porta-se socialmente, sendo necessário, assim, antes de reaprender, 
não restando “tempo para escrever” (GOMES, 1993, p.125). Teolinda Gersão, por seu turno, não 
diferente do posicionamento de Saramago, atem-se ao “período de convulsões” (GOMES, 1993, 
p. 159) enfrentado e sua impossibilidade de escrita, sendo necessário um distanciamento com o 
passado para ser possível criar. Lídia Jorge, ao ser questionada, destaca a necessidade de “refazer 
as referências e de refazer a própria mitologia subjacente” (GOMES, 1993, p.146) em uma 
sociedade que se comportava como viventes de um interregno. As palavras da mencionada autora 

3  A noção de colonialismo aqui compreendida refere-se ao conceito de colonialismo histórico, o qual é caracterizado pela 
ocupação territorial estrangeira. Destacamos que os processos independentistas ocorridos durante o século XX, põe fim a uma 
forma especifica de atuação colonial e não do colonialismo enquanto modo de dominação e subjugação.  Desta feita, nos filiamos ao 
pensamento de Boaventura de Sousa Santos, em seu artigo intitulado O colonialismo insidioso (2018), o qual destaca que o modo de 
dominação colonial continuou sob outras formas, metamorfoseado, “em algo que simultaneamente o denuncia e dissimula e, por isso, 
permanece sempre como algo diferente do que foi sem deixar de ser o mesmo” (SANTOS, 2018)

4  Compreende-se a Guerra Colonial como a empreitada bélica realizada por Portugal contra as insurreições lideradas pelos 
movimentos independentistas nas colônias em áfrica. Apesar da anacronicidade, o Estado colonial Português necessitava das colônias 
do ultramar para sustentar-se enquanto Império, em sentido simbólico, bem como em sentido material. O conflito, iniciado em 
1961, perdurou até 1974, momento em que a Revolução dos Cravos, pôs fim ao Estado Novo e a política colonialista por ele 
defendida. Optamos, na presente pesquisa em utilizar o termo Guerra Colonial em detrimento de “Guerra pela Libertação” devido 
ao corpus utilizado referir-se a este momento histórica pela primeira designação, visto que a narrativa é apresentada sob a ótica de um 
combatente português. 
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nos apresenta não apenas as dificuldades enfrentadas pelos escritores devido a reconfiguração 
nacional, mas sim evidencia um novo confronto que se instaura: a crise de referencialidade 
que tomou Portugal e os portugueses. Lobo Antunes, ao ser indagado sobre possíveis causas 
deste hiato na produção romanesca, utiliza-se da sua acidez característica para seguir em sentido 
contrário e afirmar que: “Não há tradição romanesca em Portugal. Não sabemos pensar, a língua 
é fácil demais, somos preguiçosos” (GOMES, 1993, p.137). A fala do escritor, apenas reafirma a 
sua forma sarcástica de expressão, que visa inquietar e provocar quem o lê ou escuta, haja vista 
que sua proposta estética dialoga com o pensamento dos escritores anteriormente citados. A 
necessidade de refazimento identitário e, consequentemente, ontológico, exigiu que escritores 
portugueses revisitassem a história nacional a partir das vivências e consequências da guerra 
colonial, dando início a um movimento estético-literário de questionamento e reconstrução 
dos símbolos nacionais. 
  Entretanto, destacamos que no que tange a produção literária após este período de 
reordenação social, pode-se observar uma crescente curva na produção literária, na qual a 
guerra colonial, conjuntamente, com a história, tornaram-se de acordo com Ribeiro (1998), 
dois domínios temáticos recorrentes. Comparada a traumática batalha de Alcácer Quibir5, 
diante da crise de autorreconhecimento instaurada após o desmoronamento da identidade 
de ‘nação colonizadora’, “permitiu rever ficcionalmente os dramas individuais e coletivos da 
guerra colonial” (REIS, 2004, p.16) através da instrumentalização da memória nacional, bem 
como “estimulou uma reflexão identitária [..] a que a literatura, naturalmente, não ficou alheia.” 
(REIS, 2004, p.16). 

As narrativas de regresso do pós 25 de Abril6, conforme conceitua Ribeiro (1998), 
saídas da experiência colonial, nos convida a repensar Portugal a partir de uma margem; o 
discurso dos retornados.  Detentoras de grande complexidade e qualidade estético-literária, as 
referidas produções ganharam evidência devido a multiplicidade de questões pontuadas em uma 
temática aparentemente homogênea: a guerra colonial. É nesta perspectiva que é alcançado o 
apogeu das narrativas subjetivistas na produção romanesca em Portugal. Este “eu” que agora 
narra, também atua como testemunha dos cenários de violência e crise social em meio a um 
turbulento período de desestabilização das imagens e significações que consolidavam a sociedade 

5  Poema “Explicação de Alcácer Quibir”, de Manuel Alegre: Quantos desastres dentro de um desastre/Alcácer Quibir foi 
sempre/o passado dentro do presente/ó meu país que nunca te encontraste/ Senhor do mar e em terra dependente/conquistado 
de cada vez que conquistaste/ Alcácer-Quibir foi sempre/ o ires perder-te em cada índia que ganhaste/ Meu cigano do mar. (E o 
mar foram ciganos) /Alcácer-Quibir são as armas vencidas/são ombros vergados e as horas perdidas. Quinhentos anos dentro destes 
anos/Alcácer-Quibir é estar aqui/ a ver morrer o Sol em casa tarde. /E este riso que chora. Esta sombra que ri/Este fantasma sobre 
a nossa idade/E esta paz como guerra. Este plantar o pão/ que outros comem/ Este Alentejo de desilusão/ em cada homem; Estes 
barcos que partem com homens e armas/ não já para colher além mar a terra/mas/ para levar além do mar a guerra. / E naufragar 
de novo. E de novo perder/ além do mar o que se deixa em terra. (Porque o mais é espuma) / Alcácer-Quibir é ir morrer/ além do 
mar por coisa nenhuma/ Alcácer-Quibir és tu- Lisboa ajoelhada/ nas armas em que teus barcos vão partir/ Lisboa-Alcácer-Quibir/ 
por tuas próprias armas desarmada. / Lisboa ajoelhada nestas armas/ que em longe terras vão perder-te. E vão/nos barcos que te 
levam as naus fantasmas/com que se foi el-rei Sebastião/ Alcácer-Quibir és tu Lisboa/ E há uma rosa de sangue no branco areal/ Há 
um tempo parado no tempo que voa/ Porque um fantasma é rei de Portugal. 

6  Conceituação trazida por Margaria Calafate Ribeiro em Percursos africanos: a guerra colonial na literatura pós 25 de 
abril(1998).
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lusitana e de valores estabelecidos. Neste contexto, a nação imaginada torna-se incongruente, 
confrontando a história nacional e a identidade que outrora acreditava-se ser inerente, e não 
uma mera construção discursiva fundada em razões ideológicas. Assim, apartadas do real, as 
projeções nacionais repercutem sobre os sujeitos sociais incidindo sobre o que é intrínseco ao 
indivíduo: a sua subjetividade, a sua forma de ser e compreender-se no mundo.  

Neste aspecto, a escrita dos que vivenciaram os horrores da guerra concede lugar de 
fala e existência àqueles que se encontravam em uma espécie de ‘deriva social’ e possibilita a 
visualização do outro-africano sob uma perspectiva austera, declinando a visão única do “outro 
africano” como subalternizado, a partir da perspectiva individual de um membro da comunidade 
lusitana e não mais através de uma construção mítico-imagética realizada pelas instituições 
Estado e Igreja. Destarte, a ampliação das vozes que emergiam de áfrica implodiu os discursos 
ideológicos caros a Salazar, os quais compreendiam como inerente a identidade portuguesa a 
mística colonial e o papel pretensamente “civilizatório” da nação portuguesa, ao passo que expõe 
a real motivação da guerra: a manutenção do poder e a dependência que Portugal possuía das 
Colônias, haja vista que Portugal, para ser o Império que imaginava ser, necessitava das Colônias 
do Ultramar. A dependência estabelecida entre metrópoles e colônias transcendia as questões de 
ordem econômica – que também era fundamental para Portugal, posto que a polícia econômica 
centralizadora e primária do país – e alcança questões de ordem simbólicas, representacionais 
do idealismo nacional do grande Império português, em especial o pensamento salazarista de 
que “Portugal não é um país pequeno”. Destarte, observamos o papel social da literatura de 
regresso pós-25 de Abril ao compartilhar, por meio das letras, um novo olhar sobre áfrica e 
sobre a Guerra rompendo com os romantismos lusitanos que ainda compreendiam áfrica como 
conquista histórica e representação do poderio português. 

Nesse contexto, a produção literária confere espaço a voz dos silenciados apropriando-se 
dos seus respectivos discursos e concedendo-lhes a palavra, tecendo o avesso da história. Desse 
modo, observamos que o novo romance histórico advindo com o pós-modernismo, conforme 
defende Linda Hutcheon (1991) não é anistórico, muito menos desistoricizado, mas sim um 
novo olhar sobre o passado, um olhar crítico e inquieto ante ao que fora apresentado com tons 
de pureza de verdade histórica. Esta escuta de múltiplas vozes atua como elemento subversivo 
da história oficial através da própria história, posto que questiona pressupostos e verdades 
estabelecidas. Assim, possui como cerne a problematização do processo de (des) construção 
historiográfica e de criação literária, questionando o que há de ficcional nos textos históricos e 
de real nos textos ficcionais. White analisa o trato com a história considerando que uma vez que 
o pensamento histórico opera com a representação não é isento de ficcionalização, posto que

o objetivo do historiador é explicar o passado através do “achado”, da “identificação”, ou 
“descoberta” das “estórias” que jazem enterradas nas crônicas; e que a diferença entre 
“história” e “ficção” reside no fato de que o historiador “acha” suas estórias, ao passo 
que o ficcionista “inventa” as suas. Essa concepção da tarefa do historiador, porém, 
obscurece o grau de “invenção” que também desempenha um papel nas operações do 
historiador.” (WHITE, 1995, p. 22)
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O manuseio histórico, ou seja, a seleção de fatos pode claramente resultar em uma 
manipulação de instrumentos históricos e consequente ficcionalização, posto que a história é 
uma construção elaborada a partir de um ponto de vista. Neste diapasão, White (1995, p.36) 
sugere que não sendo a história uma ciência exata, pode haver “um irredutível componente 
ideológico” em toda descrição histórica da realidade. Ainda de acordo com Hayden White, o 
fortalecimento das relações entre história e literatura havia sido perdido devido à objetividade 
histórica exigida pelos pensadores iluministas. O pós-modernismo rompe com a objetividade 
histórica proposta por este período histórico, ao propor que o desejo de revisitar a história com 
olhos analíticos, não se trata de um mero negar dos fatos históricos ou invalidação da história, 
mas sim uma abordagem a constructos linguísticos e do que socialmente se cristalizou como 
entendimento histórico/real, como estratégia de representação. 

O romance pós-moderno, por meio da metaficção historiográfica, apresenta-se como 
uma nova forma de analisar, explicar, e principalmente, questionar a utilidade da guerra e 
os legados culturais do colonialismo, ocupando assim, um espaço privilegiado como gênero 
literário dentro das obras literárias portuguesas. A rememoração de um tempo histórico colonial, 
ainda recente, somado aos questionamentos da utilidade da guerra e suas consequências, vêm 
atualmente contribuindo, por meio da produção literária e de outras obras artísticas de fulcro 
decolonial, para a formação da memória coletiva, visto que possibilita a construção das suas 
próprias imagens e das sociedades coloniais recordadas e ainda nos leva a arguir os conceitos 
e memórias ainda hoje em vigor quando se recorda uma época considerada de esplendor. As 
obras pós-modernas metahistoriográficas são frutos das contradições presentes nos textos da 
historiografia tradicional, nas palavras de Gizêlda Melo do Nascimento

Trata-se de um enfoque novo porque não reflete o ponto de vista da oficialidade e altera 
sutilmente o ponto de vista dos ocupantes fronteiriços do centro, onde os conflitos 
foram travados. Estamos diante do que ficou ecoando nas ondas periféricas distantes; 
um outro comportamento, uma outra versão dos fatos” (NASCIMENTO, 2006, p. 44). 

Desta feita, o retrilhar literário do caminho histórico integra um processo politizante, 
que institui questões ideológicas, rompe paradigmas, questiona o que é socialmente acatado 
como real e fortalece a relação entre a literatura e a sociedade. Nesta perspectiva, como 
podemos observar, a literatura adota como abordagem a problematização da história, pondo em 
discussão às verdades históricas que dormem no imaginário social, reverberando, muitas vezes, 
às relações de interesse e poder de “grupos”, visto que os mesmos “fazem a história apenas na 
condição que lhes são dadas” (Marx in Hall apud,2006, p.34 ). Destarte, a metaficção, propicia 
uma nova alternativa de leitura analítica acerca da história oficial, negando os pressupostos 
históricos, veracidade do objeto e demolindo as estruturas de uma história contada de cima, 
permitindo existir uma pluralidade de enunciadores históricos. Nesta “inserção problematizada 
da subjetividade na história7” (HUTCHEON, 1991) destacamos a emblemática obra Os cus de 

7  Conceito de Metaficção historiográfica retirado da obra Poética do pós-modernismo: história, teoria, ficção. Hutcheon, 
Linda. Poética da pós-modernismo: história teoria, ficção. Tradução Ricardo Cruz. Rio de Janeiro. Imago, 1991.
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Judas (1979), enquanto obra produzida por um retornado enquadra-se na concepção de Hutcheon 
(1991), e é considerada pela crítica como símbolo da intensidade literária desta geração e que 
compõe o corpus da presente investigação.

Médico psiquiatra, ex-integrante do corpo bélico português durante a guerra colonial 
e romancista, Lobo Antunes escreveu na literatura portuguesa uma nova perspectiva estética, 
a qual comporta, sem pôr riscos a qualidade literária, uma “dimensão testemunhal e de certa 
forma, autobiográfica” (REIS, 2004, p.33), posto que 

Confirma alguns dos grandes rumos temáticos seguidos pela ficção portuguesa 
contemporânea, desde que, logo a partir de 1974, os escritores portugueses 
superaram a perplexidade em que viram e que era a de poderem escrever num 
mundo com palavras em liberdade [...] Para além disso, Lobo Antunes ilustra bem, 
do ponto de vista formal como do ponto de vista temático, tendências ficcionais de 
clara fatura pós-modernista. (REIS, 2004, p.33-34)  

  
Ao desestabilizar a hegemonia do cânone cultural, em uma espécie de experiência 

“autobiofágica”, Lobo Antunes expõe os “arredores do eu” (SEIXO, 2002, p. 485) em um discurso 
ficcional em primeira pessoa que, como afirma Seixo (2002), “factualmente muito próxima 
da personalidade do autor”, traduz uma espécie de autobiografia com trajes de romance. Em 
consonância, Garcia (2014) reafirma esta nova modalidade romanesca delineada pela escrita 
antoniana, onde o discurso do narrador e dos personagens em interação direta com o leitor 
apresenta-se como “uma imbricação de um nova modalidade narrativa com uma nova cultura 
social” (GARCIA, 2014, p. 332). Esta inovação discursiva proposta por Antunes atua como uma 
contribuição estética a esta nova perspectiva estilística que se inscreve nas terras lusitanas. Nesta 
perspectiva, Ana Paula Arnaut (2011), compreende o romance do referido autor desempenhou 
fundamental papel ao subsidiar elementos “para a mudança de rumo da ‘arte do romance’ 
ou, dito de outro modo, para a instauração peculiar e inquietante do estilo de António Lobo 
Antunes” (ARNAUT, 2011, p.133). Destarte, o nascer literário de Lobo Antunes é marcado 
pela revolução estético-literária própria deste autor.
 Diante de tamanha complexidade, considerada por Reis (2004) um dos vetores 
responsáveis pelo redirecionamento dos caminhos da ficção portuguesa do final do século XX, 
Lobo Antunes, em 1979, estreia na senda literária com as obras Memória de Elefante que integra 
ao lado das obras Os cus de Judas e O conhecimento do inferno (1980), o primeiro ciclo literário 
do escritor português, em forma de trilogia8, intitulado pelo próprio autor como “ciclo da 

8  Inicialmente, a então trilogia integrava apenas um único título, nas palavras de Lobo Antunes, em entrevista a álvaro 
Cardoso Gomes (1993): “Os três primeiros livros eram um só. Nunca tive a pretensão de publicar livros. O aparecimento deles foi 
um acaso, através do incentivo de um amigo que leu os manuscritos. eu escrevia os livros e os atirava fora. E isso aconteceu durante 
muitos anos. Portanto, os três primeiros formavam um único livro, que eu queria falar de três temas, que talvez fossem um só, que 
eram a guerra colonial, a relação entre um homem e uma mulher, quando não há amor e o universo concentracionário dos hospitais 
psiquiátricos, como arquétipo de uma coisa mais geral que seria o país. desse modo, eles seriam não uma trilogia, mas um único livro 
que, por razoes de várias ordens, acabou por ser dividido em três e que apareceram, os dois primeiros me 1979, e o terceiro, em 1980. 
(GOMES, 1993, p.138). 
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aprendizagem”9. Nas palavras de Carlos Reis (2004, p. 34), podemos considerar a referida trilogia 
como sendo uma sequência autobiográfica, em que o autor fala de si, do exercício da medicina, 
da sociedade portuguesa e da guerra colonial, sob o signo de numa escrita densa, dotada de uma 
linguagem barroca, capaz de promover uma retomada catártica de acontecimentos que dividem 
com o leitor da época, deixando para o futuro o registro histórico de um homem que vivenciou 
a História não oficial, a qual resistiu as supressões sociais, não permitindo ser silenciada.

  Nesta descrição das vivências de guerra, a expressividade contida nas descrições 

realizadas pelo autor, constrói, nas palavras de Cristina Robalo Cordeiro (2004), uma estética 

pautada no desprazer (CORDEIRO, 2004, p.124) em que apresenta 

um universo (insuportavelmente) desfigurado, recorrentemente ‘estruturado’ pelas 
mesmas forças: polifonia, fratura, delírio, caos, dissecação de figuras e de ambientes 
fantasmagóricos, obstinação de memórias labirínticas, descida aos infernos de um 
quotidiano sempre transfigurado. (CORDEIRO, 2004, p. 124)

A referida estética, nascida através da narrativa agônica daqueles que vivenciaram a 
guerra, desperta um verdadeiro fascínio pela escrita antoniana, o que justifica a sua recepção 
pela crítica, pelos leitores, bem como os prêmios literários recebidos10, posto que derivam, 
conforme aduz Arnaut (2011), da sua complexidade discursiva, capaz de envolver a história e 
a narrativa de forma tal que a linearidade daquela não seja um comprometimento desta, bem 
como o movimento contrário também se mostra pertinente  

Uma das suas maiores seduções, tanto para os leitores quanto para a crítica. 
Pelo menos para alguns daqueles que, na leitura do livro, procuram mais do que 
encontrar uma linear história, seguir uma linha narrativa que conduz as personagens 
do princípio ao fim. Referimo-nos, por conseguinte, aos leitores que empreendem 
a leitura não apenas ‘na expectativa de que o autor lhe conte algo de interessante 
da zona da sua experiência’, mas, acima de tudo, pretendem participar ativamente 
na construção dos sentidos da obra, não se limitando ao papel de meros e passivos 
receptores. (...) Decorrente da proliferação de vozes que engordam o tempo ao 
invés de o esticar, isto é, de o fazer avançar, a sensação de interligação imperfeita, de 
caos, de nonsense, que uma primeira leitura eventualmente provoca, exige (...) um 
maior empenho e uma maior paciência dos leitores. Por outras palavras, os desvios 

9  Acerca da divisão em ciclos, esta encontra-se na entrevista concedida a Rodrigues da Silva. Jornal de Letras, Artes e ideias, 
13/04/1994, p. 16-19. In: Arnaut, op. Cit. pp. 214-215. 

10 Prémio Franco-Português, (1987) por Cus de Judas (Prémio instituído pela embaixada de França em Lisboa);  Grande 
Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, (1985); Prémio Melhor Livro Estrangeiro publicado em 
França, (1997) ;Prémio Tradução Portugal/Frankfurt, (1997); PrêmioFrance-Culture (1996);  Prémio de Literatura Europeia do 
Estado Austríaco, (2000); Prémio União Latina, (2003); Prémio Ovídio da União dos Escritores Romenos, (2003); Prémio Fernando 
Namora, (2004); Prémio Jerusalém, (2005); Prémio Camões, (2007); Prémio José Donoso, (2008), atribuído pela Universidade de 
Talca, Chile; Prémio TerenciMoix (2008); Prémio Juan Rulfo, (2008), França; Prémio Clube Literário do Porto, (2008); Grande 
Prémio de Excelência do Salão do Livro da Transilvânia (2014); Prêmio literário Internacional Nonino (2014); Prémio Vida e Obra 
de Autor Nacional; Prémio Autores de 2017 e  Prémio Bottari Lattes Grinzane (2018)
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da história relativamente a um canônico (re)conto, pela imposição de múltiplas e 
variadas microlinhas narrativas no lugar da tradicional narratividade, exigem (...) 
um reajustamento, um redimensionamento das expectativas em relação ao gênero 
romance. (ARNAUT, 2011, p.31-32)

Na citação supramencionada, Arnaut (2011) nos permite estabelecer um diálogo 
com a perspectiva teórica de Antoine Compagnon (2003) quanto ao papel ativo do leitor no 
texto literário no que tange a produção de significados. Neste sentido, podemos observar que 
conforme compreendido pela referida pensadora, a obra antuniana exige de seu leitor um papel 
dinâmico e dialógico com o texto literário, impedindo que estes tornam-se passivos receptores, 
Lobo Antunes utiliza-se de uma estética narrativa particular fundada na proliferação de vozes, 
haja vista a utilização do fluxo de consciência em sua narrativa, requerendo, assim, de seus 
leitores uma maior dedicação para compreender a malha textual e os fios que, interligados,  a 
compõe. 

Nesta esteira, quanto ao potencial da narrativa antuniana Maria Alzira Seixo (2008) 
destaca a complexidade da construção narrativa e de seus respectivos elementos que, conforme 
aponta a estudiosa 

Por mais que um leitor re(leia) os romances de António Lobo Antunes, não conseguirá 
traçar um perfil humano único, geral, universal e neutro, mas poderá perceber as 
variações do que é um ser ‘dentro’ da sua própria existência, aquela personagem 
concreta e não outra que assume uma singularidade destituída de razões facilmente 
compreensíveis e é apresentada num registro de intensidade ‘vivida’. Então, o ‘estar 
no mundo’ (...) é reconhecível neste discurso romanesco, assim como uma das suas 
consequências mais notórias, a parte de sombra, de não verdade, surgida de forma 
imprecisa mas persistente, como inevitavelmente paralela a toda a experiência de 
vida. Esta imediaticidade e esta concretude das intersubjetividades, por vezes caídas 
no desrazoável, no impensável, criam um laço afetivo muito forte com o leitor que, 
através dos romances do autor, acende a outras consciências, a outras vidas, sendo 
esta uma das (possíveis) razões do sucesso desta ficção junto de um público muito 
diversificado. (SEIXO, 2008, p. 229-230)

Destarte, observa-se que o discurso romanesco de Lobo Antunes comporta-se como um 
elemento ambivalente ao retratar as dualidades de uma personagem que se assemelha com os 
sujeitos reais e que não possuindo um perfil único, encontra na pluralidade sua representação. 
Neste sentido, pelo que fora apontado por Seixo (2008), podemos compreender que este sujeito 
polimorfo representado em meio a memórias constrói seus laços com os seus leitores através 
das intersubjetividades que o compõe que refletem sobre quem o lê criando, assim identificação 
entre leitor e autor.  

Nesta ambivalência permeada entre a “dialética do individual e do coletivo, do eu e do 
mundo, da expressão de si e do sentido da História” (CORDEIRO, 2002, p.172), o romance de 
Lobo Antunes, apresenta uma narrativa constituída pelo entrelaçamento destes planos, revelando 
que “a fragilidade do homem corresponde a fraqueza do mundo” (CORDEIRO, 2002, p.128), 



[revista Desenredos - ISSN 2175-3903- ano XII - número 33 - Teresina - PI - agosto 2020]120

em sentido stricto, do Estado.  A referida fragilidade pode ser amplamente compreendida n’Os 
cus de Judas (2003) o que ao desvelar a “dolorosa aprendizagem da agonia” (ANTUNES, 2003, 
p.43) imposta pelo Estado salazarista e ratificado pelo clã a um jovem médico burguês, alheio 
a realidade, pois “apesar do violento cenário (...), não havia, ou parecia haver uma consciência 
coletiva de crise (RIBEIRO, 2003, p.24). Este desconhecimento da realidade como apontado 
pelo narrador e por Ribeiro (2003), coadunam com a ideia de vulnerabilidade do sujeito/
personagem, bem como evidencia o estado de perecibilidade que atingia o Império Colonial, 
ademais Maria Alzira Seixo (2002) compreende a obra ainda como uma “crítica ao fascismo, ao 
absurdo da guerra e a aberração histórica do colonialismo” (SEIXO, 2002, p.38). 

Adentrando a obra, temos a personagem que também figura como narrador durante 
todo o enredo não se apresenta, nem tampouco é apresentado ao leitor. Inominado, inicia as 
suas confissões, sob o estímulo do álcool, despindo-se e expondo-se a uma mulher até então 
desconhecida. Esta escolha estética do autor, marcada pela ausência de marcas individuais, como o 
próprio nome, nos induz a compreendê-la, conjuntamente como a narração autodiegética, como 
estratégias de valorização do testemunho pessoal de um acontecimento histórico que viabiliza 
a ocorrência de identificações empáticas e transferências entre o leitor e esta personagem de 
múltiplas faces e variados nomes. Neste aspecto, Cristina Robalo Cordeiro destaca em Os limites 
do romanesco, “o princípio da auto-referencialidade e de produtividade significativa da palavra” 
(CORDEIRO, 1997, p.111), classifica e distingue a nova estética literária adotada em Portugal 
pós-25 de Abril, a qual baseia-se na subversão e distanciamento das ideias de representação do 
romance realista, inserindo novo fazer narrativo. 

Maria Alzira Seixo (2010) por seu turno, aponta que o romance a que nos dedicamos, 
“corresponde à descrição mais objectualizada dessa guerra, contada a um interlocutor - uma 
mulher - em fala de primeira pessoa, fala essa que se pretende dar ao vivo, em forma enunciativa 
direta, por esse médico psiquiatra, após o seu regresso de áfrica” (SEIXO, 2010, p. 29). Porém, a 
forma como o diálogo entre o narrador-personagem e a sua confidente, comporta-se como uma 
simulação discursiva, visto que durante todo o enredo apenas a voz do narrador-personagem é 
ouvida. Este recurso utilizado pelo autor comporta-se dentro do quadro diegético como uma 
“técnica para emoldurar o discurso psicológico do narrador protagonista” (TELLES, 2009). 
Desta feita, a narração que inicialmente apresenta-se como um diálogo entre os personagens 
pode ser compreendida também como uma interação direta entre autor e leitor, reforçando o 
entendimento quanto ao papel dinâmico entre leitor e autor configurado na narrativa antuniana. 

As experiências de guerra narradas pelo autor-personagem, sob a interposição de planos 
temporais, que nos permite acompanhá-lo desde Jardim Zoológico e o rinque de patinagem 
que marcaram a sua infância, perpassando pelo “inacreditável absurdo da guerra” (ANTUNES, 
2003, p.60)e chegando ao dia que a narrativa se dá, evidenciando o que a guerra o tornara: 
“uma espécie de avidez triste e cínica, feita de desesperança cúpida, de egoísmo, e da pressa de 
me esconder de mim próprio”(ANTUNES, 2003, p.33), nos permite estabelecer um paralelo 
com a própria biografia do autor. A composição da narrativa que se inicia com uma infância 
mítica nos rinques de patinação entretece-se com uma juventude desenganada, numa relação 
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binária onde o passado e o presente encontram-se atados, entre áfrica e Lisboa, a personagem 
encontra-se neste entremeio, incapaz de seguir, preso a imagem daquilo que um dia viveu e a 
imagem de uma nação que nunca existiu de verdade.

Lançada seis anos após o término da guerra colonial, a obra retrata em seus 23 capítulos, 
nomeados de A à Z, - uma representação do início ao fim da sua trajetória - os 27 meses de 
serviços prestados pelo médico-combatente ao Estado português, compreendido por Seixo 
(2002) como “um exame crítico e emocional da guerra”, por uma perspectiva concentrada 
e circular (SEIXO, 2002, p. 42). Narrado por meio do fluxo de consciência, onde a oscilação 
narrativa entre primeira e terceira pessoa se fazem presentes, reforçam o caráter confessional 
e autobiográfico da narrativa, conforme aduz Telles (2009). Ademais, destaca ainda o ensaísta 
que o referido recurso não se exaure apenas na retratação denunciativa das vivências do autor-
narrrador-personagem, posto que esta oscilação narrativa permite o desfazimento do narrador 
enquanto uma categoria totalizando, compreendo-o como uma “autoconsciência ficcional” 
(TELLES,2009, p.223). 

Apontado pela crítica como um romance que em sua tessitura evidencia a decadência 
do Estado Novo, o absurdo da Guerra Colonial, a dolorosa aprendizagem da agonia (ANTUNES, 
2003, p. 14) e o processo de desfazimento identitário após o fim da era colonial, a obra Os 
Cus de Judas reivindica a construção da memória social de uma “uma guerra sem nome, uma 
história que resiste a encontrar seus nomes” (VECCHI, p. 16, 2010)11, onde “ecos que os 
acontecimentos têm na interioridade, [e transformando] os cus de Judas numa lembrança 
contra o esquecimento”, (PEIRUQUE, 2011, p.114).  Nesta empreitada trilhada, o referido 
autor não se limita a descrever a guerra, mas concede a ela o lugar de existência no mundo real, 
impedindo que essa experiência emudecida. Neste aspecto, Margarida Calafate Ribeiro (2004) 
também apresenta características inerentes ao romance em análise que permitem compreendê-
lo como uma literatura de caráter testemunhal

Assistimos a um entrecruzar de tempos e espaços da memória da infância 
e da família, da guerra e do presente, em que é feito o ajuste de contas 
possível com o país, com o tempo vivido e com ele próprio. O romance torna-
se assim como uma “crônica desse tempo” em que a escrita excessiva da história 
pessoal se confunde com a escrita da história de uma geração e, ao fazê-
lo, converte este exercício terapêutico de revisão de uma identidade 
pessoal numa revisão mais ampla da identidade nacional, em que as 
rupturas pessoais sofridas pelo narrador-personagem,ao longo do percurso africano, 
se verão reflectidas nas novas/antigas imagens de Portugal apresentadas nestas 
narrativas de regresso. (RIBEIRO, 2004, p. 264, grifos nossos).

11  Porque camandro é que não se fala nisso? Começo a pensar que o milhão e quinhentos mil homens que passaram por áfrica 
não existiram nunca e lhe estou contando uma espécie de romance de mau gosto impossível de acreditar, uma história inventada com 
que a comovo a fim de conseguir mais depressa (um terço de paleio, um terço de álcool, um terço de ternura, sabe como é?) que você 
veja nascer comigo amanhã na claridade azul pálida que fura as persianas e sobe dos lençóis, revela a curva adormecida de uma nádega, 
um perfil de bruços no colchão, os nossos corpos confundidos num torpor sem mistério. Há quanto tempo não consigo dormir? 
(ANTUNES, 2003, p. 79)
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Em entrevista, Lobo Antunes, demonstra o seu anseio em fazer da guerra colonial espaço 
literário e da literatura instrumento impeditivo do silêncio cômodo que habitava na sociedade 
lusitana e metamorfoseava o fato histórico da guerra em uma ficção

A guerra de áfrica foi para mim, como provavelmente para muitas pessoas da minha 
geração, sei lá, uma coisa extremamente importante. Foi quase como, quando a 
gente, em pequenos, vê na praia os pescadores virarem os polvos ao contrário, ou 
como quem vira uma meia. Foi também a partir de 73 e com o contacto que comecei 
a ter com as pessoas ligadas a determinados movimentos que eu comecei a chegar 
ao conhecimento de determinado número de coisas que até então para mim eram 
ameaçadoras, ou desconhecidas, e que me eram transmitidas como ameaçadoras para 
o meu estatuto. Depois a aprendizagem penosa da vida, o regresso de áfrica e o 
contacto com essas pessoas, tudo isso me permitiu uma tomada de consciência nas 
coisas completamente diferentes e uma grande viragem interior, que se produziu 
com muitas dúvidas, muitas hesitações, muitos sobressaltos, muitos regressos atrás, 
como eu digo n[‘Os] Cus de Judas (ARNAUT, 2008, p. 20)

Neste exercício de rememoração autorreflexiva que repercute diretamente sobre o 
enredo e a fragmentariedade traumática intrínseca a um retornado, o autor-narrador-personagem 
apresenta-se ciente das marcas históricas sobre sua geração ao afirmar que: “independentemente 
do valor que a nossa geração, literariamente, possa vir a ter ou não, eu penso que ela é um 
geração diferente marcada pela guerra colonial.” 12

Conforme pontua Margaria Calafate Ribeiro em sua obra Um história de regressos: Império, 
guerra colonial e pós-colonialismo (2004), o romance pauta-se nas reflexões acerca do “poder e o 
exercício fascista do poder” (p.260) a partir de um relato situado entre o universo psiquiátrico 
e a memória da guerra que descreve a “nação, de que os soldados – portugueses - são espelho, 
não só como um corpo doente, mas como um espírito esgotado e bloqueado” (Ribeiro, 2004, 
p. 260). Assim, no discurso presente romance, nos é mostrado que 

Como doentes internados num grande quartel cercado, o narrador-personagem 
estava, com os seus companheiros de destino, encerrado e impotente num cu de 
Judas africano, envolvido num cenário de guerra descrito com um vocabulário 
clínico que nos permite visualizar a atmosfera irreal, flutuante e insólita (Antunes, 
1991, p. 61) dos hospitais psiquiátricos. A aproximação vocabular dos dois campos 
semânticos, sugerida pelas descrições, evoca o clima da doença. Morte e loucura 
de que estava imbuído o exército português em áfrica, afirmação que ganha 
interessantes contornos quando contraposta à asserção vulgarmente proferida pelos 
chefes militares de que “o exército é o espelho da nação” (Ribeiro, 2004, p.260) 

12  Entrevista concedida a Rodrigues da Silva. “Antonio Lobo Antunes (‘Memória de Elefante’) citando BlaiseCendrars: “Todos 
os livros não valem menos que uma noite de amor”. Diario popular. Suplemento das Artes, 25/10/1979. P. V-VI. In: Arnaut, op cit. 
P. 25-26.
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Na mesma obra, Ribeiro (2004) compreende que a escrita das vivências da guerra 
colonial é capaz de reerguer das ruínas deixadas – de casas, homens, corpos e do império - 
através da em labirínticos jogos de palavras que preencham o espaço que fora esvaziado. Neste 
exercício, que nos permite compreendê-lo como um exorcismo dos fantasmas do império 
colonial. Em consonância, Maria Alzira Seixo (2008), igualmente compreende o discurso do 
narrador como uma forma de exorcismo, porém não apenas do Império, de Salazar ou da 
PIDE, mas sim como uma “procura exorcizar culpas que lhe dilaceram a alma” (SEIXO, 2008, 
p. 603). Todas estas advindas da participação numa “guerra sem sentido que o discurso oficial 
definia como uma missão pacificadora e civilizacional13” (Ribeiro, 1998: 130) que revelou-se 
como um trauma, o qual a personagem não conseguia apagar de sua memória: “não consigo 
esquecer, a violência assassina na terra prenhe de áfrica” (ANTUNES, 2003, p.203). Conforme 
ainda Glaura Aparecida Cardoso Siqueira Vale em A escrita como resistência de António Lobo Antunes 
(2014), é a violência sofrida – pelo Estado - e praticada contra o Outro-africano, o próprio 
“dispositivo da escrita” (VALE, 2014, p. 152) no romance Os cus de Judas (2003). 

Neste sentido, Miguel Torga defende que “em Portugal todos os verdadeiros escritores 
escrevem com tensão negativa. Com raiva, com sarcasmo, com ironia ou com amargura” (apud 
Riambau, 2010, p. 45). É com esta tensão que Lobo Antunes expõe, de forma traumática, as 
consequências da guerra comprovando o que Belchior (1982) defende: “a leitura de alguns 
romancistas de hoje despertou-me para a verificação de uma espécie de consciência de 
crise demandada de uma identidade ou, pelo menos, a põe deum manifesto em suas obras” 
(BELCHIOR,1982, p.12-13).  Assim, herdeiro de álvaro de Campos14, conforme a concepção 
de Eduardo Lourenço (1994) a literatura antoniana “não contesta apenas isto ou aquilo, mas 
um comportamento orgânico que sob nossos olhos se desarticula, a falsa sublimidade de uma 
ética que era uma máscara e nessas páginas recentes se apresenta como é” (LOURENçO, 1994, 
260). Desmascarado pela geração de 70, a venerável imagem nacional torna-se um elemento 
memorialístico da pequenez de quem um dia se imaginava grande.

Diante o exposto, podemos observar que o presente mapeamento crítico acerca da 
arquitetura literária do escrito Lobo Antunes, com ênfase em sua obra Os cus de Judas (2003), nos 
permite compreender a revolução estético-literária por ele capitaneada como uma consequência 
sócio-histórica da reconfiguração das fronteiras lusitanas, bem como do quadro de referências 
mítico-imagéticas nacional. Desta feita, destaca-se a relevância desta investigação para os estudos 
da literatura portuguesa contemporânea, em especial as Literaturas de Regresso.

13  Podemos observar na seguinte passagem: “A ideia de uma áfrica portuguesa, de que os livros de História do liceu, as 
arengas dos políticos e o capelão de Mafra me falavam em imagens majestosas, não passava afinal de uma espécie de cenário de 
província a apodrecer na desmedida vastidão do espaço, projetos de Olivais Sul que o capim e os arbustos rapidamente devoravam, 
e um grande silêncio de desolação em torno, habitado pelas carrancas esfomeadas dos leprosos. As Terras do Fim do Mundo eram 
a extrema solidão e a extrema miséria, governadas por chefes de posto alcoólicos e cúpidos a tiritarem de paludismo nas suas casas 
vazias, reinando sobre um povo conformado, sentado à porta das cubatas numa indiferença vegetal” (ANTUNES, 2003, P. 145)
14  Segundo concepção de Eduardo Lourenço, a geração de poetas e romancistas, por ele nomeada como “os filhos de álvaro 
de Campos”
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OS NADINHAS, DE ASSIS BRASIL
Configurações de fantasia e formação do leitor criança 

Maria dos Remédios Silva1

Dheiky do Rêgo Monteiro Rocha2

RESUMO
Este estudo propõe-se a investigar a função da fantasia na obra Os nadinhas, de Assis Brasil, na perspectiva 
da formação do leitor na literatura infantil, em que o foco é a exploração da fantasia como um elemento de 
formação crítica e emancipatória, observando-se a voz do narrador e das personagens no enredo. Para este 
trabalho de pesquisa, recorre-se às concepções de Bettelheim (2007), Freud (1996), Aguiar (1986), Candido 
(2002), Cademartori (2010), Magalhães (2001), Zilberman (2003), Cosson (2011), além de outros autores 
que reforçam a discussão pertinente ao tema. O resultado da análise aponta que a articulação do elemento 
fantasia com o real na literatura infantil de Assis Brasil configura-se como experiência estética, utilizando as 
características simbólicas dos contos tradicionais e estimulando o imaginário do leitor, para o desenvolvimento 
do caráter formador e emancipatório da criança no processo de aprendizagem.  
Palavras-chave: Literatura infantil. Assis Brasil. Fantasia. Formação do leitor. Função emancipatória.

ABSTRACT
This study aims to investigate the role of fantasy in the work Os nadinhas, by Assis Brasil, from the perspective of 
the reader’s formation in children’s literature, in which the focus is the exploration of fantasy as an element of 
critical and emancipatory formation, observing the narrator and characters´s voices in the plot. As theoretical 
basis for this article we use the conceptions of Bettelheim (2007), Freud (1996), Aguiar (1986), Candido 
(2002), Cademartori (2010), Magalhães (2001), Zilberman (2003), Cosson (2011), and other authors that 
reinforce the relevant discussion to the theme. The result of the analysis indicates that the articulation of the 
element fantasy as the reality in children’s literature of Assis Brasil appears as aesthetical experience, using the 
symbolic characteristics of the traditional tales and stimulating the reader’s imagination, to the development of 
the formative and emancipatory character of the child, in his process learning.
Keywords: Children’s literature. Assis Brasil. Fantasy. Formation of the reader. Emancipatory role.
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INTRODUÇÃO

A fantasia na literatura infantil é considerada pela crítica especializada como um elemento 

primordial para as construções narrativas que se destinam às crianças, bem como elemento 

formativo na leitura literária. Assim, esse caráter importante no contato do leitor criança com a 

obra literária é constatado na obra Os nadinhas, do escritor piauiense Assis Brasil. Nesse sentido, 

problematizamos o estudo com o seguinte questionamento: como a fantasia na literatura infantil 

possibilita a formação de um leitor crítico e emancipado? Essa problematização é pertinente, 

pois a narrativa em estudo traz aspectos relativos a isso, que propiciam um movimento positivo 

à aquisição de uma postura mais autônoma e libertária por parte do leitor do gênero, diante da 

vida social.

A compreensão de especialistas da área educacional brasileira e de críticos literários 

têm sido comum em relação à positividade e relevância da inserção da literatura infantil nos 

primeiros contatos do processo de leitura e de escrita das crianças, inicialmente conduzido 

por meio da família e da convivência social e, posteriormente, no âmbito escolar. Todavia, esta 

é uma discussão que requer reflexões aprofundadas sob a perspectiva da interação no ensino-

aprendizagem da criança e do caráter que pode proporcionar à sua emancipação, enquanto 

sujeito leitor em um mundo plural e diverso, considerando a atualidade.

Este estudo consiste em investigar a função da fantasia na obra Os nadinhas, de Assis 

Brasil, na perspectiva da formação do leitor criança. A escolha do tema dá-se pela relevância 

que a volumosa produção da literatura infantil brasileira promove no público infantil. Por isso, 

este tipo de leitura tem gerado grande auxílio para formação das crianças. Isto ocorre quando 

sua utilização é feita de forma adequada e prazerosa, criando as condições cognitivas favoráveis 

para esse processo de fruição, estimulado pelo imaginário próprio do humano. 

O escritor Assis Brasil é inventor de um acervo literário que reúne dezenas de publicações 

destinadas ao público criança e outros numerosos livros publicados para os leitores jovens e 

adultos. Os nadinhas é uma publicação que traz no seu teor a história de um menino em seus 

primeiros contatos com a leitura, a escrita e a significação de palavras, iniciados no ambiente 

familiar, sob a responsabilidade do avô, um jornalista e escritor. Este contato com a leitura 

que o público infantil realiza, antes do processo no âmbito escolar, tem ajudado muito no 

desenvolvimento intelectual da criança, mesmo sendo realizado de forma não pedagógica, ou 

seja, não cumprindo as exigências necessárias de um plano educacional, como é comum numa 

instituição escolar. 
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LITERATURA INFANTIL E FANTASIA

As pesquisas acadêmicas dão conta das primeiras produções literárias destinadas às 

crianças, a partir do século XVII, pelo francês Charles Perrault, num trabalho de adaptação 

de narrativas folclóricas, pois antes desse período, constata-se que adultos e crianças 

compartilhavam do mesmo tempo e espaço nas leituras de obras literárias. Com as mudanças 

significativas implementadas pela sociedade europeia no século XVIII, advindas da ascensão da 

burguesia e da promoção das alterações das formas sociopolítica, econômica e cultural, culmina 

um novo formato familiar, que proporcionou à criança o seu status de “infância”, reconhecendo-

se a diferenciação de aspectos dos espaços infantil e adulto. 

Para a formação de uma literatura infantil, no século XIX, surge a obra dos irmãos 

Grimm3, Jacob e Wilhelm, cuja produção também é resultado da transformação de contos 

folclóricos da tradição oral, que não eram, no passado, dirigidos, especificamente, ao público 

infantil. Os irmãos Grimm suavizaram traços de erotismo e de violência presentes nesses contos, 

com a finalidade de uma transmissão de moralidade (CECCANTINI, 2011).

A nova condição ascendente da burguesia viabilizou a expansão, o aperfeiçoamento e 

a reformulação do sistema escolar e a instituição de uma literatura destinada às crianças. Para 

Zilberman (2003), a aproximação da instituição e o gênero literário não aconteceu de forma 

tão fortuita, isso pelo fato dos primeiros textos para crianças serem escritos por pedagogos e 

professores com marcante finalidade educativa. A autora ainda destaca que a permanência da 

literatura infantil como colônia da pedagogia causa sérios prejuízos para a relação literatura e 

ensino, isto porque tinha finalidade pragmática, apresentava objetivo didático com caráter de 

dominação da criança e não era aceita como arte, o que requeria uma mudança de comportamento, 

transformando a literatura infantil em diálogo saudável entre o livro e seu leitor mirim. 

Aguiar (1986) afirma que a criança deve descobrir o prazer da leitura antes de aprender 

a ler, sendo fundamental a participação dos pais nesse processo de aquisição, porém, é para o 

professor que convergem as maiores expectativas da inserção da criança no universo da leitura. 

Esse posicionamento da autora reforça a prática de leitura para crianças em seus anos iniciais, 

3  “A coletânea dos irmãos Grimm, constituída de contos folclóricos, mais conhecidos como contos de fadas, 
tornou-se a primeira literatura das crianças burguesas. A publicação desses contos marca o início da adaptação 
na literatura infantil, pois a passagem da oralidade à escrita implicou não apenas a mudança de destinatário, 
mas também as alterações quanto à função exercida pelos contos em relação ao público”. (MAGALHãES, 
2001, p. 26, grifo da autora).
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pois elas conseguem recriar outras histórias a partir de sua fantasia, porém, o problema que se 

coloca é quanto à disponibilidade e acessibilidade dos pais nesse processo formativo. 

No Brasil, a história da literatura infantil tem o seu surgimento impulsionado no decorrer 

do século XX, antes desse período, as obras literárias para crianças eram traduções e adaptações 

de clássicos, conforme Magalhães (2001). Magalhães (2001) afirma que a estreia de uma obra 

autenticamente brasileira surgiu a partir da publicação de A menina do narizinho arrebitado, de 

Monteiro Lobato, em 1921, uma obra que inspirou outros escritores brasileiros a utilizarem 

das mesmas ferramentas e que passaram a se dedicar ao público infantil. A obra A menina do 

narizinho arrebitado (1921) foi lançada no período em que o apreço pela criança não tinha tanta 

importância, também se vivia e sentia-se as profundas marcas deixadas pela primeira guerra 

mundial, mas em contrapartida, era um momento de fortes mudanças sociais e políticas e de 

uma economia que precisava reagir ao novo momento pós-guerra, favorecendo a sociedade da 

época. Esse momento motivou a mudança do modelo tradicional da família brasileira com a 

inserção da mulher no mercado de trabalho e como contribuinte no sustento do lar, no entanto, 

os afazeres laborais passaram a comprometer a atenção aos filhos, e estes ficaram a cargo de 

outras pessoas nem sempre tão próximas, como os avós (contextualização histórica brasileira). 

Esse contexto sociohistórico levou Monteiro Lobato a imprimir, em suas obras destinadas ao 

público infantil, um novo formato de vivência da infância, agora em um universo mágico e 

propício para expandir o imaginário prodigioso desse público.

A conceituação e compreensão de literatura infantil é bastante ampla entre estudiosos 

da temática, embora concordem em amplitude que qualquer literatura tende a ser escolhida 

pelo interesse do leitor. Dito isto, podemos conferir o que escrevem alguns estudiosos sobre 

o assunto. Cademartori (2010) traz a definição de literatura infantil como um gênero literário 

determinado pelo público a que se destina. A mesma autora pondera que os adultos tendem a 

definir os textos próprios à leitura pela criança, por isso a partir desse juízo recebem a definição 

de gênero e passam a ocupar determinado lugar entre os livros. Para Magalhães (2001), a 

designação infantil é aplicada ao conjunto de textos lidos pela criança, sejam eles de caráter 

lúdico ou didático, isto é, a expressão “literatura infantil” compreende-se por toda a produção 

escrita dirigida à criança. Martha (2011) diz que o reconhecimento da literatura infantil deve 

ser pelo seu caráter artístico, e não somente pelo caráter pedagógico, ou seja, o estético tendo 

maior presença na constituição do texto literário, conferindo-o como objeto que transmite 

cultura e expressão de visões de mundo.
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Sobre as menções apresentadas, devemos considerar que não há uma conceituação 

definida de literatura infantil, são muitos os pontos de vista em torno desse gênero, porém, 

há várias induções de conteúdos que exploram a capacidade criativa da criança, a magia e a 

fantasia do seu universo psíquico. Essas experiências são sempre retratadas nas obras literárias 

pelas diferentes relações vivenciadas e problematizadas através das diversas personagens em 

construções, que podem contribuir, sobremaneira, para a formação e emancipação do leitor 

infantil. Nesse sentido, Rocha (2013, p. 17) conclui que literatura infantil:

É um sistema de obras destinadas às crianças e aos jovens em que o adulto partilha 
visões de mundo, experiências e conhecimentos, por meio de um procedimento 
estético, na expectativa de que os leitores do gênero descubram através desse canal, 
com o auxílio da imaginação, vários eventos existenciais que atendam à sua vivência 
de ser emancipado em sociedade.

Assim, esse ponto de vista também converge para solidificar a discussão em torno da 

promoção de formação e emancipação do leitor criança em seu contato com a leitura da obra 

ficcional. 

No tocante às discussões sobre a fantasia na literatura infantil, podemos iniciar, 

primeiramente, pela sua etimologia, que deriva do latim phantasia uma herança do grego 

phantasia. Os dicionaristas atribuem sua significação a algo que está associado à ideia de mostrar 

ou tornar visível, simboliza a criatividade humana através da imaginação. A fantasia também é 

traduzida como sendo a faculdade de imaginar; coisa que não tem existência real, apenas ideal, 

caracterizada como sendo folclore, sonho, devaneio, máscara, disfarce, vestimenta carnavalesca, 

além de outras significações.

Prosseguindo com as discussões a propósito do elemento fantasia, dizemos, 

antecipadamente, que se trata de um componente bastante presente em Os nadinhas, e funciona 

como próprio do imaginário da personagem criança. Esse recurso de ordem imaginária não é 

unicamente próprio da infância, mas do homem em todas as fases de sua vida, realizando-se por 

uma necessidade universal.

Candido (2002) diz que a função psicológica vem primeira quando se pensa no papel 

da literatura, pois a sua produção e fruição se baseiam na necessidade universal de ficção e 

de fantasia coextensiva ao homem para satisfazer suas necessidades elementares, ou seja, uma 

necessidade que ocorre em todos os níveis: no primitivo e no civilizado, na criança e no adulto, 

no instruído e no analfabeto. Candido (2002) considera que a fantasia quase nunca é pura, 
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por estar constantemente relacionada há alguma realidade natural, paisagística, sentimental, 

fato, desejo de explicação, costumes, problemas humanos, enfim, tudo aquilo que rodeia o ser 

humano. Por isso, a impregnação profunda mostra como as criações ficcionais e poéticas podem 

atuar de modo subconsciente e inconsciente, operando uma espécie de inculcamento que não 

entendemos.

Partindo desse pressuposto, percebe-se que camadas profundas da personalidade 

humana estão sujeitas a sofrer um bombardeio poderoso operado pelas obras lidas, e que podem 

atuar de certa maneira, em que não se possa avaliar. A fantasia como faculdade de criação pela 

imaginação atua como auxílio para a compreensão de mundo por parte da criança. Zilberman 

(2003, p. 130) alerta para o fato de que a fantasia torna-se “setor privilegiado pela vivência do 

livro infantil. De um lado, porque aciona o imaginário do leitor; e, de outro, porque é o cenário 

no qual o herói resolve seus dilemas pessoais ou sociais”.   

A fantasia é abordada por Magalhães (2001) como um recurso utilizado pela literatura 

para facilitar a identificação entre o leitor e o texto, evidenciado sob os aspectos do animismo, 

artificialismo e do antropomorfismo. De acordo com Bettelheim (2007), os contos de fadas 

tornam-se a melhor escolha de literatura infantil, porque proporcionam à criança respostas aos 

seus conflitos interiores, satisfazendo, ainda, as necessidades psíquicas de seu desenvolvimento, 

que são atendidas por meio do simbólico, constituinte fundamental do texto literário.

As obras infantis de Assis Brasil são providas de reflexões sobre questões sociais, Contudo, 

para o leitor mirim essa veiculação ocorre de maneira harmonizada, usando-se de sutilezas que 

não causem alguma espécie de prejuízo para a compreensão desse sujeito. O relacionamento 

entre os seres do universo das narrativas infantis de Assis Brasil possibilita uma formação em 

relação ao leitor. É a partir desse compartilhamento que a literatura ganha força do discurso, 

que a insere como mecanismo de formação e emancipação.

 A obra Os nadinhas foi reeditada pela editora Nova Aliança em 2014, com ilustrações de 

Ângela Rego, sendo publicada em anos anteriores pela editora Scipione, como em 1995 para a 

“Coleção Histórias que eu gosto de contar”. Essa obra foi premiada com o Prêmio Luiz Jardim/

União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro, em 1989. Trata-se de uma obra ficcional 

destinada ao público infantil, que rememora os primeiros contatos de um menino com a leitura, 

a escrita, a significação das palavras e a fantasia. O menino Lucas é a personagem principal da 

história. Órfão de pai, Lucas foi criado pelo avô Mateus e pela mãe Arminda, responsável pelo 

lar. O avô figura patriarca ocupava-se de seus trabalhos jornalísticos e de seus artigos e, ao 

mesmo tempo, encarregava-se da alfabetização inicial do neto. 
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Luquinha, como era carinhosamente chamado pelo avô, era bastante ativo e astuto, 

com atitudes típicas de uma criança de cinco anos de idade, que vivia às voltas no pequeno 

quintal de sua casa, na vila de Japeri, no Rio de Janeiro. Curioso, passava horas debaixo de uma 

goiabeira observando os sanhaços que se alimentavam dos frutos maduros da árvore. Ainda se 

ocupava de espiar seu avô no escritório da casa, em seu ambiente de trabalho. O avô diante de 

tamanha curiosidade do neto logo percebeu que já era momento de alfabetizá-lo, antes mesmo 

dele ingressar na escola. O menino Lucas demonstrou as dificuldades típicas de alguém que 

experimenta ou constrói algo desconhecido pela primeira vez, mas logo superou seus primeiros 

obstáculos e aprendeu as primeiras letras, a soletrar as sílabas e a fazer associação de ideias através 

dos ensinamentos do avô, e dos significados das palavras que lhe permitiram as construções de 

suas primeiras imagens literárias.

Os nadinhas apresenta o compartilhamento de experiências quando o narrador/

protagonista relata a convivência que mantém com o avô durante seu processo de alfabetização. 

Por sua vez, o vovô Mateus busca por meio de seu amplo conhecimento intelectual e de suas 

experiências de vida promover ao neto Luquinha as condições necessárias para que ele alcance 

a compreensão da relação existente no que concerne à fantasia e a realidade, mesmo que por 

condições limitadas, já que o pequeno menino tem apenas cinco anos de idade.

Na narrativa infantil de Assis Brasil, esse aspecto se evidencia na convivência que passou a 

existir, imaginariamente, da personagem criança com os Nadinhas, revelada no seguinte trecho: 

“A natureza de um bicho completa a natureza de outro bicho. Se um tem qualidades para se 

defender e defeitos para atacar, outro tem qualidades para atacar e defeitos para se defender. Em 

tudo há equilíbrio, Luquinha. Deus quis assim” (BRASIL, 2014, p. 56). Voltando ao ficcional, 

as palavras do avô, carregadas de ensinamentos, apresentam-se como forma de provocar o 

imaginário e, consequentemente, estabelecer a reformulação do seu ambiente real por meio de 

seu desejo, ou de sua fantasia, a partir do desenvolvimento psíquico de Luquinha.

No exame da narrativa de Assis Brasil, se evidencia a fantasia como algo promocional 

ao desenvolvimento cognitivo da personagem criança, e muito embora, Assis Brasil seja um 

escritor de perfil realista, a trama advém de uma marca dos contos orais e tradicionais, que 

trazem à mostra o moralizante. Todavia, a questão merece um olhar mais reflexivo do homem 

que se constitui desses ensinamentos. Nessa perspectiva, Cademartori (2010, p. 24) afirma: 

“Sendo assim, essa literatura se configura, não só como instrumento de formação conceitual, 

mas oferece, na mesma medida, elementos que podem neutralizar a manipulação do sujeito pela 

sociedade”.
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Outro aspecto pertinente de Os nadinhas corresponde à forma como adulto e criança se 

apoderam da fantasia na ludicidade, como visualizado no seguinte trecho: “Quanto ao meu avô, 

eu ainda tinha as minhas dúvidas: não sabia realmente se acreditava ou não na existência dos 

Nadinhas, mas, de qualquer maneira, às vezes ele participava compreensivo das brincadeiras e 

até consentia que eu mexesse na sua estante.” (BRASIL, 2014, p. 64).

Em geral, a criança e o adulto se comportam de maneira diferente quando se trata 

da realidade e do brincar. Para a criança, o ato ocorre de maneira natural sem qualquer 

constrangimento, pois o adulto, no entanto, não deixa transparecer essa necessidade, situação 

abordada em Os nadinhas. Para mais esclarecimentos em torno do assunto, citamos o postulado 

de Freud:
As fantasias das pessoas são menos fáceis de observar do que o brincar das crianças. 
A criança é verdade, brinca sozinha ou estabelece um sistema psíquico fechado com 
outras crianças, com vistas a um jogo, mas mesmo que não brinque em frente dos 
adultos, não lhes oculta seu brinquedo. O adulto, ao contrário, envergonha-se de suas 
fantasias, escondendo-as das outras pessoas. Acalenta suas fantasias como seu bem 
mais íntimo, e em geral preferiria confessar suas faltas do que confiar a outro suas 
fantasias (FREUD, 1996, p. 136-137).

Convém elucidar que a criança investe o seu tempo nas atividades do brincar, utilizando 

brinquedos ou jogos, de maneira intensa, realizando tal ação com muita seriedade. O mundo 

da brincadeira, que tem na fantasia seu elemento fundamental, é percebido pela criança como 

distinto da realidade. O fantasiar da criança é feito abertamente, podendo ser observado no seu 

brincar. Portanto, a criança pode atuar no mundo real, fantasiando, enquanto que o adulto, por 

normas sociais, não pode expressar abertamente suas fantasias.

FORMAÇÃO E EMANCIPAÇÃO DO LEITOR CRIANÇA

O processo de formação do leitor não incide apenas em decifrar signos linguísticos 

ou se apropriar da leitura e da escrita, pois esse processo vai muito além dessas condições 

que podemos considerá-las externas. Existe um fator preponderante no meio de tudo isso, a 

condição e a capacidade criativa do leitor em interpretar – compreender aquilo que está à sua 

disposição enquanto leitura. No caso da criança, o processo aquisitivo começa a ser trabalhado 

pela família que lhe apresenta de forma oral, os primeiros contos, e isso ganha mais reforço com 

a convivência em sociedade e da participação da escola, ambas funcionando como transmissoras 

das diferentes trocas de linguagens comunicativas. 
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Zilberman (2003) considera que a natureza formativa do sujeito pode advir de uma 

relação de compartilhamento entre a literatura e a escola, pois essa possibilidade se torna 

possível porque, tanto a obra de ficção como a instituição de ensino, estão voltadas à formação 

do seu destinatário. Entretanto, o uso da literatura como matéria educativa antecede a existência 

formal da escola. Ao considerar que as tragédias gregas constituíam em seu princípio a educação 

moral e social do povo, e que a fórmula horaciana utilizava a literatura com o duplo pressuposto 

de ensinar a ler e escrever, a literatura atual, também carrega como objetivo a formação 

cultural do sujeito a partir de sua emancipação (ZILBERMAN, 2003). Estendendo a discussão, 

Cademartori (2010) destaca que a literatura infantil torna-se importante para a criança pelo 

espaço de liberdade que a leitura oferece, além de produzir experiências com a linguagem 

e com os sentidos, o que amplia, significativamente, o repertório de informações, e foi esse 

interesse mais imediato que a educação formal vislumbrou na literatura infantil. 

Outra perspectiva de estudo da literatura infantil está relacionada ao letramento literário, 

voltada à formação da criança. Nesse caso, abordado como uma ação de assimilação da literatura 

enquanto linguagem. Sobre isso, Cosson (2011) diz que o processo de letramento literário 

ocorre como ato contínuo e em movimento, que começa com cantigas de ninar e perdura por 

toda a vida, a cada obra lida, novela ou filme assistido. Depois é que ocorre a apropriação do 

letramento, isto é, de internalizá-la como própria de si. Segundo o autor, essa internalização de 

apropriação promovida a cada obra literária lida faz com que o leitor aprenda com a personagem 

as mais diferentes formas de percorrer os caminhos da vida, dando voz aos diferentes corpos 

que se misturam à composição física: corpo linguagem, corpo sentimento, corpo imaginário, 

corpo profissional, dentre outros. A partir daí, o leitor torna-se apto a exercer seus diversos 

papeis e a buscar reflexivamente as respostas cabíveis e/ou não para seus questionamentos.

Ainda sobre essa abordagem, considera-se que é na interação com o outro que as 

intencionalidades e os sentidos, inicialmente inexistentes, que a criança inicia-se como ser 

de linguagem. Sobre isso, Cosson (2011, p. 17) afirma que: “a experiência literária não só 

nos permite saber da vida por meio da experiência do outro, como também vivenciar essa 

experiência. Ou seja, a ficção feita palavra na narrativa e a palavra feita matéria na poesia são 

processos formativos tanto da linguagem quanto do leitor e do escritor.” Os nadinhas revela essa 

troca de experiência nos diálogos entre o vovô Mateus e o garoto Luquinha, como constatamos 

no seguinte trecho:
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[...] Acho que o vovô gostava de brincar comigo, porque de vez em quando perguntava, 
meio desconfiado: 
– E os Nadinhas, como vão? 
– Vão bem, vovô. Descobri que são várias famílias. Eles visitam os parentes, dão festa 
e às vezes se mudam de casa. 
– Como assim? São despejados por falta de pagamento? – ele parecia querer sustentar 
a brincadeira (BRASIL, 2014, p. 31).

A partir desta citação, observamos, além da proximidade da convivência saudável entre 

o avô e o neto, há um reforço da troca de experiências, onde o narrador expõe suas vivências da 

mesma forma que se apresenta testemunha de outras experiências. A troca de experiência atua 

como fator importante para a formação do sujeito, mais ainda quando se projeta através da obra 

literária como já mencionamos anteriormente sobre o aspecto da fantasia. Convém ressaltar 

que o crítico literário Candido (2002) postula três funções basilares para a compreensão da 

literatura: função psicológica, função formativa e função de conhecimento do mundo e do ser. 

A função psicológica está relacionada à necessidade ficcional que o homem possui em todas 

as suas fases da vida, sob a via oral ou visual, e também sob todos os tipos de formas, curtas 

elementares, extensas e complexas, manifestadas a cada instante. A função formativa compreende-

se pela capacidade que a literatura possui de educar, afastando-se das instruções de ordem moral 

e contribuindo para a formação da personalidade. A literatura transfigura o real, revelando a 

vida no plano narrativo. Essa função tem um aspecto humanizador porque faz viver, trazendo 

livremente à tona a ambivalência do bem e do mal, fator inerente do viver em sociedade. Essa 

função permite que o leitor se reconheça no texto literário e a partir dessa leitura adquira novas 

maneiras de se relacionar com o mundo ao qual pertence. A função de conhecimento do mundo e 

do ser destaca-se pela importância que dá ao elemento cognitivo como ao elemento estético 

da literatura, isso porque possui autonomia de significados sem se desligar da inspiração do 

real. Assim, aos leitores são oferecidas visões de mundo que podem auxiliar na sua formação 

existencial e na compreensão dos papéis que podem exercer na sociedade (CANDIDO, 2002).

A literatura infantil desperta no leitor os mais diversos sentimentos, seja na perspectiva 

da fantasia, seja do ponto de vista real, valendo-se de tudo que pode culminar para a contribuição 

do desenvolvimento e da formação de sujeito humanizado, com potencial crítico e reflexivo. 

Com esse pensamento, se faz necessário que atentemos para a voz do narrador e da personagem 

como veículo condutor de possibilidades inimagináveis. 
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VOz DO NARRADOR E DA PERSONAGEM NA FORMAÇÃO DO LEITOR CRIANÇA

O narrador com o auxílio da personagem consegue explorar a capacidade criativa do 

leitor, expondo situações que lhe indiquem soluções e, ao mesmo tempo, fazendo-o perceber 

que aquele conflito não é próprio de si. Bettelheim (2007) parte da ideia de que a criança leitora 

busca, além da informação e do entretenimento na literatura infantil, um significado para sua 

existência, e o conto de fadas é um gênero que se apresenta como modelo adequado para essa 

finalidade, pois o seu dualismo satisfaz psiquicamente o sujeito em desenvolvimento.

 Para complementar esse assunto e tornar a função do narrador mais proeminente, 

recorremos a Coelho (2000) que destaca seis categorias de narrador: contador de histórias ou 

narrador primordial (linhagem homérica ou mítica), este recurso vale-se da memória, mediação 

ou aspecto testemunhal; narrador demiurgo ou onisciente (linhagem romanesca) possibilita a (re)

criação de uma verdade ficcional como verdadeira; narrador confessional ou intimista expõe suas 

vivências e, ao mesmo tempo, coloca-se como testemunha de outras experiências; narrador 

dialógico e/ou dialético corresponde à intencionalidade de não ser ouvido, mas de provocar a 

comunicação entre sujeitos de primeira e segunda pessoa (eu/tu); narrador insciente, aquele que 

ignora as suas razões à sua volta e convive com incertezas ou certezas contraditórias; narrador 

in off, como o próprio nome indica, não se ouve a voz do narrador, mas ele interage com as 

personagens. 

A partir da classificação dos tipos de narrador, torna-se possível um reconhecimento mais 

aclarado da voz empregada por Assis Brasil na obra Os nadinhas. A personagem traduz por meio 

de sua voz as ideias, opiniões e sentimentos expostos pelo narrador confessional, funcionando 

como uma caixa de ressonância, que reverberá sob a possibilidade de uma formação consciente 

e emancipatória do leitor criança. A citação a seguir revela a voz do protagonista que narra suas 

experiências comunicativas com o avô Mateus:

[...] – Não sei bem, vovô. Um dia observei a mudança de uma família de nadinhas. 
Eles saíram, com trouxinha e tudo, da palavra desagrado para a palavra emprego. Foi 
uma longa viagem, várias páginas adiante. No seu dicionário, as casas de d a e ficam 
muito longe. 
Ele comentou, talvez ainda para apoiar e continuar minha brincadeira: 
– Bem, quem mora numa casa chamada desagrado, tem mesmo que se mudar, não é? 
Isso também acontece com as pessoas. - É mesmo, vovô? 
– É. Às vezes a gente mora numa casa de que não gosta. Nós gostamos da nossa, não 
há problema por aqui, mas eu lembro de um amigo meu (BRASIL, 2014, p. 32). 
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Grande parte da literatura infantil moderna oferece à criança um estilo de texto que traz 

informações ditas “corretas” do mundo e da sociedade a qual está inserida, demonstrando uma 

contraposição ao estilo tradicional dos contos de fadas. Entretanto, esse estilo recebe críticas 

da teoria de Piaget sobre o desenvolvimento cognitivo e do estudo psicanalítico de Bettelheim, 

que considera equivocada a tendência ao realismo, o desfecho triste e a falta de profundidade 

psicológica (MAGALHãES, 2001). A propósito, citamos este trecho da obra literária: “Minha 

imaginação fervilhava e, embora com medo de uma reação mais violenta do vovô, não deixava 

de me divertir com aquela situação, pensando mil e um artifícios para salvar os Nadinhas.” 

(BRASIL, 2014, p. 44).

De acordo com esse posicionamento, compreende-se que a criança necessita da 

linguagem simbólica para ativar os seus impulsos inconscientes e personificados. Focalizar 

apenas o aspecto “real” priva a criança de trabalhar seus dilemas na perspectiva da fantasia, e essa 

privação, segundo advertência de Bettelheim, pode ocasionar regressão na adolescência ou até 

mesmo na vida adulta (MAGALHãES, 2001). Como ocorre nos contos tradicionais e realistas, 

o protagonista de Os nadinhas enfrentou mais uma situação de dualidade, saber até que ponto seu 

avô instigava a sua imaginação, conforme este trecho da narrativa:

Talvez notando que eu ficava desconsolado, triste, vovô, naturalmente para me 
agradar, voltou a confundir imaginação e realidade. Se ele fez de propósito, eu nunca 
soube ao certo. Rapidamente ele acariciou minha cabeça e disse, compreensivo: – 
Luquinha, acho que os seus nadinhas vão ter de se mudar de casa, quero dizer, de 
país. Tomei aquela advertência ao pé da letra (BRASIL, 2014, p. 52).

Uma das características do narrador é oferecer ao leitor criança as diferentes linguagens 

que pairam sobre o texto literário, que muitas vezes são carregadas de vivências, dilemas, questões 

sociais, cunhos moralizantes e até mesmo como troca de experiências, compartilhadas sob a 

ótica ficcional e realista. A voz do narrador proporciona as condições e estratégias favoráveis a 

que se tenha a oportunidade de experimentar as diferentes linguagens. Sobre isso, é importante 

destacar o que Cademartori (2010, p. 63) expõe: “A poesia e a narrativa oferecem à criança em 

fase de alfabetização a oportunidade de experimentar a potencialidade linguística, descobrindo 

as diversas possibilidades de nomeação que mediará sua exploração e entendimento do mundo”. 
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CONFIGURAÇÕES EMANCIPATÓRIAS NA FORMAÇÃO DO LEITOR CRIANÇA

 A obra Os nadinhas caracteriza-se por se inscrever na tradição do conto de fadas, isto 

porque o autor preserva a fantasia para estimular o imaginário do público leitor ao qual se destina, 

mas, mantendo-a como uma narrativa questionadora. Magalhães e Rocha (2012) apresentam 

Assis Brasil como inovador da literatura infantil e juvenil dos anos 1980, ao lado de outros 

escritores brasileiros, pois a sua produção literária para crianças e jovens é muito volumosa e 

aborda diferentes temáticas. Além disso, a sua literatura infantil possui uma linguagem acessível, 

destaca a cultura brasileira e proporciona aos leitores mirins uma adesão quanto ao trato do 

enredo, em virtude dos contextos do universo infantil. 

As obras literárias de Assis Brasil não se afastam da tradição de engendrar um final feliz e 

de promover a profundidade psicológica necessária para o desenvolvimento da criança, fazendo-

se, essencialmente, presente o recurso da fantasia. Para a autora Coelho (2010), as narrativas de 

Assis Brasil valorizam o aspecto da fantasia igualmente os contos de fadas e, ao mesmo tempo, 

expõe uma literatura questionadora dos valores sociais concernentes às relações existentes 

entre a criança e o mundo em que está inserida. 

O narrador de Os nadinhas demonstra clara intenção de reforçar o que outros autores e 

críticos literários defendem sob o incentivo à leitura e a escrita nos primeiros anos de convivência 

das crianças, primeiramente, no ambiente familiar e posteriormente, na instituição escolar. O 

autor ainda proporciona uma reflexão em torno da capacidade formativa que a literatura exerce 

sobre os diferentes sujeitos, evidenciada nas atitudes do avô preocupado com a educação do 

neto, dos métodos utilizados para alfabetização, da criatividade e emancipação do protagonista.

No aspecto da fantasia na formação do leitor, a obra Os nadinhas apresenta inicialmente 

um dilema a ser resolvido pela personagem Lucas, para entender como funciona sua árvore 

genealógica:

[...] Então ficava imaginando que o vovô era meu pai e pai da minha mãe, e por isso 
ela era minha mãe-irmã. E, assim, já desenvolvendo minha imaginação, achei que a 
nossa família era bem diferente das outras, porque pai, filho, avô, irmã e mãe eram 
tudo um só parente (BRASIL, 2014, p. 4).

É a partir desse momento que surgem os primeiros conflitos que permeiam a vasta 

imaginação de Lucas. Esse trecho corrobora com o que Magalhães (2001, p. 33) expressa sobre 

a epistemologia genética de Piaget, em que a criança é vista como um ser em desenvolvimento, 
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com construção e percepção da realidade diferente da visão adulta, por isso não se pode exigir 

dela uma assimilação rápida. De modo comum, o leitor infantil, a partir da assimilação, vai 

formando seu conhecimento para resolver os seus dilemas interiores.

A discussão requerida, até o presente momento, tende a permitir um suporte de juízo 

mais plausível acerca da contribuição da fantasia como componente principal da literatura infantil 

para formação de sujeitos, notadamente, com capacidades críticas e estimulados a exercerem 

posturas emancipatórias, constituídas de suas vivências sociais, a partir da apropriação da leitura 

e da escrita. Nessa perspectiva, partilhamos do seguinte pensamento de Magalhães e Rocha 

(2012, p. 6) sobre a literatura infantil de Assis Brasil: “a relação entre a fantasia e o real tem papel 

significativo no processo de conhecimento do mundo e da condição humana”. Assim, podemos 

determinar a dimensão da função do seu texto literário para as crianças leitoras, vislumbrando 

a participação ativa do leitor e oferecendo a ele novas dimensões da vida, conforme estudos de 

Rocha (2013) a respeito das seguintes obras infantis de Assis Brasil: Os desafios de Kaíto (1985); 

Contatos imediatos dos besouros astronautas (1985); Os habitantes do espelho (1994); Os nadinhas 

(1995); Nemo, o peixinho filósofo (2009); e Um poeta chamado grilo (2009). A presença da fantasia 

na formação do leitor criança em Os nadinhas configura-se por meio de alguns aspectos, como: 

a criança e a família, experiências e valores sociais, métodos de alfabetização.

A CRIANÇA E A FAMíLIA 

 

À família cabe, convencionalmente, responsabilizar-se pela condução das primeiras 

acepções das crianças em termos de leitura e de mundo, o que claramente nota-se da relação 

estabelecida entre o avô Mateus, a mãe Arminda e o neto Lucas. As histórias contadas pela mãe 

e os ensinamentos do avô voltados à alfabetização do menino, o tornou um ser mais preparado 

para enfrentar algo bem maior, a educação formal. Antes desse processo inicial, sua vida era 

monótona, como verificamos no seguinte trecho: “Eu passava muito tempo debaixo da árvore, 

olhando os sanhaços bicando as goiabas, que se abriam vermelhas como flores. Minha vidinha 

então não tinha grandes horizontes. Eu via a mamãe e o vovô cuidando de mim e me dando 

ordens.” (BRASIL, 2014, p. 3). 

Para a teoria cognitiva de Piaget (2012), o processo de aprendizagem está em constante 

desenvolvimento, pois começa ao nascer e termina na idade adulta: 
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Da mesma maneira que um corpo está em evolução até atingir um nível relativamente 
estável – caracterizado pela conclusão do crescimento e pela maturidade dos órgãos, 
também a vida mental pode ser concebida como evoluindo na direção de forma de 
equilíbrio final, representada pelo espírito adulto (PIAGET, 2012, p. 3).

Isso leva à explicação de que o desenvolvimento psíquico e cognitivo da criança está 

em constante evolução, assim nunca cessa, apenas evolui-se no “brincar”. Na teoria de Freud 

(1996, p. 136) esta concepção é ratificada no seguinte trecho: “Contudo, quem compreende a 

mente humana sabe que nada é tão difícil para o homem quanto abdicar de um prazer que já 

experimentou. Na realidade, nunca renunciamos a nada; apenas trocamos uma coisa por outra”.

Luquinha não se recusou ao prazer de contemplar os sanhaços e de se divertir no quintal 

de sua casa, apenas transformou sua brincadeira quando adentrou o mundo do conhecimento 

e incorporou-se à fantasia. Nesse ponto, a teoria de Freud (1996), pode trazer um alento para 

quem considera que o menino Lucas renunciou o seu brincar de criança. Na verdade, ele o 

substituiu pela fantasia, passando a conviver com as muitas possibilidades que a leitura oferece, 

propiciando uma ação libertária, em contexto de mediação pela família, que apresenta um 

modelo não convencional para os tempos atuais. 

EXPERIÊNCIAS LEITORAS E VALORES SOCIAIS

As experiências criadas na narrativa infantil de Assis Brasil transpõem o leitor criança para 

o universo ficcional, sob a experiência da fantasia. Aliás, é sobre o aspecto da fantasia dos contos 

de fadas que mencionamos Bettelheim (2007) anteriormente, pois ele afirma que o leitor jovem 

vai além do entretenimento da obra literária, para compreender sua própria existência, por 

meio do simbólico, com a finalidade de solucionar seus dilemas, que são universais. As crianças, 

em geral, são levadas a questionar as coisas para tentar compreendê-las, e assim, abstrair, mesmo 

que artificialmente, suas experiências e valores sociais, mas para os adultos, esta tem sido uma 

tarefa nada fácil de resolver. O estudo de Piaget (2012) constata que os “porquês” das crianças 

tornam-se obscuros para a consciência adulta, exatamente, porque são perguntas que estão 

relacionadas aos fenômenos naturais ou acontecimentos que não comportam um porquê, dado 

ao seu acaso. O diálogo das personagens de Os nadinhas revela a curiosidade e a dificuldade de 

responder as perguntas do infante, como observamos neste trecho: 
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A natureza é assim, Luquinha – ele disse. – Pródiga de tudo quanto é vida. Criou uma 
variedade infinita delas. Em qualquer lugar que você mexer, encontrará vida. 
– Por quê, vovô?
– Esse é um dos mistérios do nosso planeta. 
– E para que servem tantas vidinhas? [...] 
– Ninguém sabe para que servem tantas vidas – ele comentou. [...] 
– Há um sentido em tudo, mas ele ainda está oculto para as pessoas. 
– Por que, vovô? (BRASIL, 2014, p. 21).

Magalhães (2001) reforça que as crianças por não compreenderem as leis naturais, 

geralmente as confundem com as leis morais, e isso ocorre porque não estão buscando os 

motivos, e sim a finalidade dos eficientes fenômenos, pois acreditam que estes estão a seu 

serviço, em virtude de seu pensamento artificialista. Para o pensamento infantil animista, o 

processo ocorre por meio da intencionalidade e da utilidade que isso promove ao homem. Piaget 

(2012) exemplifica isso como sendo uma reação consciente, como a lâmpada que acende, a lua 

que dá claridade, entre outros. O teórico acrescenta que a consciência infantil não é igual à dos 

homens, mesmo assim, é uma consciência que apresenta o minimum de saber e intencionalidade, 

o que permite ao leitor realizar suas ações. 

Esse comportamento infantil que consideramos ser dotado de experiências, nos 

encaminha para uma assimilação mais próxima do que buscamos encontrar na obra estudada, a 

capacidade formativa que a literatura oferece ao seu leitor. Cademartori (2010) considera que 

o fato de promover experiências de linguagem e de sentidos num espaço de liberdade que só 

a leitura oferece, é que torna a literatura infantil importante para a criança. Na corroboração 

consensual do comportamento formador da literatura infantil, destacamos mais um trecho de 

Os nadinhas para mais reflexões: 

– Mamãe já lhe falou do Papai do Céu? 
– Falou. 
– Pois é. Só Ele sabe de tudo. 
Então eu fiz mais uma associação de ideias, agora ao lado do dicionário, e deduzi que 
os Nadinhas eram também filhos do Papai do Céu. 
“Eu devo contar ao vovô”, pensei, “Ele vai gostar, vai saber que também no seu 
dicionário Deus colocou vida” (BRASIL, 2014, p. 22).

O diálogo do avô com o neto nos dimensiona a noção da relação fantasia e real, 

exteriorizada numa comunhão de sentidos, oferecidos pelos elementos simbólicos que a obra 

literária apresenta e revela ao seu leitor. Além das experiências que os contos de fadas carregam 



[revista Desenredos - ISSN 2175-3903- ano XII - número 33 - Teresina - PI - agosto 2020]142

em seu bojo, há também os valores sociais que permitem a conciliação desses aspectos e 

caracterizam a obra como sendo libertadora.

Um fator importante que apontamos inicialmente e que está diretamente relacionado 

às experiências e valores sociais são os contadores de histórias, pessoas comuns, geralmente 

com mais idade e experiência, que no final do Século XVII se dedicavam a contar histórias 

populares, que se propagavam de pais para filhos, e que mais tarde se transformariam nos contos 

tradicionais ou contos de fadas. O menino Lucas conheceu diferentes histórias na sua infância, 

contadas por seu avô Mateus, iniciando-o ao universo literário:

 
Mas, embora tivesse aquele livro ali na sua estante, vovô nunca tinha me falado na 
vida de Dom Quixote, assim como já tinha me falado na vida dos três mosqueteiros, 
na vida de Alice, viajando naquele país de maravilhas, talvez até mais maravilhoso do 
que o país dos Nadinhas. Tinha falado ainda no Robinson Crusoé e nas viagens de 
Gulliver, mas com uma advertência: “Essas histórias você vai ler mais tarde” (BRASIL, 
2014, p. 58). 

 O avô faz advertência ao neto Luquinha, porque este ainda não sabe ler, e para a percepção 

de outros elementos simbólicos dos contos e narrativas, faz-se necessário o contato direto com 

a leitura propriamente dita. Assim, o contador de histórias é aquele para o qual todas as nossas 

atenções estão voltadas, em profundo êxtase que a história contada pode nos causar, por via oral 

ou por via escrita.

Busatto (2012) faz algumas advertências do risco de sintetizar as narrativas e de desprovê-

las dos elementos responsáveis pelo seu encantamento, como as imagens verbais oferecidas pelo 

próprio texto e a eliminação do simbolismo. Outra advertência é a modernização da linguagem 

dos contos tradicionais que alguns escritores insistem em fazer, e assim não preservam elementos 

inerentes ao conto. A autora ressalta ainda, que, ao simplificar uma narrativa, usando apenas a 

síntese da história, pode ocorrer a omissão ao imaginário da imagem visual. 

A contação de histórias torna-se um tema muito instigante pelas várias possibilidades de 

exploração que o assunto oferece. Para nós, já há indicação de que a literatura tem o seu papel 

formador e libertador, no entanto, devemos observar com bastante atenção o que teóricos e 

escritores apontam sobre os métodos e materiais de alfabetização que devem ser utilizados 

para obtenção de resultados positivos em relação à função formadora da literatura infantil, 

sobretudo, a de Assis Brasil.
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MÉTODOS DE ALFABETIzAÇÃO 

À medida em que Lucas começava a se apropriar do conhecimento por meio das letras e da 

formação de palavras com sues respectivos significados, a vida tornou-se muito mais interessante 

e passou a fazer mais sentido diante dos acontecimentos que surgiam de suas primeiras imagens 

literárias, por meio da mediação do avô Mateus. 

No processo de alfabetização narrado pelo autor, o primeiro contato da personagem com 

a leitura ocorreu em uma cartilha do “á-bê-cê”, em que Lucas aprendeu as letras do alfabeto e 

as primeiras sílabas: “Eu não sabia nem mesmo como era um a, lembro-me bem disso. Mas, aos 

poucos, fui gravando a forma das letras: as maiúsculas e as minúsculas. Primeiro corrido, em 

ordem alfabética mesmo, como se diz, depois salteado, pulando as letras.” (BRASIL, 2014, p. 

13).

O que desejamos aqui não é criticar os métodos aplicados para ensinar as crianças a 

ler e escrever, pois nossa pretensão consiste em reforçar o papel da família e da escola como 

responsáveis e incentivadoras da experiência de leitura e da transformação que esse processo 

pode lhes oferecer, enquanto função formativa e emancipadora. Observamos que a escola 

concentra os resultados mais positivos dessa aquisição, talvez por seguir critérios quanto à 

finalidade da leitura, qualidade do material, interesses dos leitores e de sugestões. A finalidade é 

proporcionar, de alguma forma, mecanismos que ajudem na transformação de experiências não 

convencionais à leitura.

Aguiar (1986) apresenta a finalidade de leitura sob duas formas: de informação 

e de recreação. Em se tratando do fornecimento de informações, o texto oferece dados de 

acontecimentos atuais ou do cotidiano das crianças, pesquisados em livros, jornais, periódicos, 

revistas, e outros tipos de leitura que chamem a atenção dos leitores em sala de aula; na leitura 

recreativa, o conhecimento não é a aquisição mais imediata, porém, atua de forma pedagógica, 

deixando a mensagem que se propôs. Sobre a seleção de livros, Cosson (2011), adverte que não 

há uma total livre escolha do que se lê, sempre ocorre por condução e por uma série de fatores 

atribuídos, inclusive ao interesse econômico.

Para Zilberman (2003), é a posse dos códigos de leitura que modifica o status da 

criança e integra-a num universo maior de signos, muito além da audição e do deciframento 

das imagens visuais, isto se considerado o imperialismo do texto. Segundo a autora, o texto 

literário promove o crescimento da criança pela sua imersão no universo da palavra escrita, 
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e seu desenvolvimento intelectual pode ser medido por meio dos conteúdos assimilados na 

educação formal, tornando-o superior diante dos demais meios de comunicação. A mudança 

de status da criança, mencionada por Zilberman (2003), encontra relação na seguinte citação 

da obra literária: “Minha descoberta dos Nadinhas foi uma grande revelação. Passei não só a 

soletrar sempre e sempre mais palavras, aprendendo o seu significado, mas principalmente a 

procurar pelos Nadinhas, tentando descobrir onde realmente moravam e se existiam muitos” 

(BRASIL, 2014, p. 23).

A fantasia utilizada pelos narradores promove ao texto literário escrito as condições ideais 

para o desenvolvimento cognitivo da criança. Cademartori (2010) defende que o contato inicial 

com a literatura não exige que a criança domine o código escrito, isso porque a experiência 

pré-escolar já a coloca diante de muitas manifestações como as narrativas orais, versos e muitas 

outras, que contêm a riqueza do ludismo sonoro e semântico.

Em Os nadinhas, Luquinha mesmo que ainda não domine o código escrito, já traz consigo 

várias manifestações sobre os ensinamentos do avô Mateus e do universo fantasioso que a 

literatura é capaz de ofertar, demonstrando senso crítico a partir da associação de ideias que é 

capaz de realizar.

Outro fator contribuinte para o desenvolvimento da leitura está associado à qualidade 

do material, que deve proporcionar ao leitor criança uma via para o trabalho eficaz com o texto 

literário. Aguiar (1986) chama atenção para a relação assimétrica entre os elementos do texto, 

um problema que, segundo ela, pode ser reduzido com a adaptação dos componentes textuais 

à realidade do leitor. A autora aponta que na qualidade do material devem ser considerados os 

seguintes níveis de adaptação: o assunto, a estrutura da história, o estilo, a forma e os aspectos 

externos. Convém ressaltar o quanto é importante a leitura e a escrita para a vivência plena 

da criança, somando-se a isso a literatura infantil, que surge como um veículo condutor de 

posturas emancipatórias, seja no exercício da fantasia ou na atuação na vida social.

Por fim, considerando os contextos de fantasia e formação do leitor na narrativa Os 

nadinhas, evidenciamos que a experiência da criança com obras infantis também no seio da 

família pode propiciar efeitos profícuos no desenvolvimento cognitivo do sujeito sociohistórico, 

assim ele constrói sentidos para suas vivências. Por isso, a troca de experiências entre leitores 

é importante para a formação desse sujeito e, sobretudo, quando os leitores se projetam na 

obra literária, numa pauta em que as experiências leitoras e os valores sociais são articulados 

na narrativa tendo o real como referência. Essa ação pode ser realizada por meio de métodos 
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de iniciação à leitura e escrita, para que ocorram configurações significativas que repercutam 

no fantasiar, no pensar e no viver da criança. A título de ilustração, podemos concluir que a 

formação do leitor Luquinha (criança) foi desenvolvida com eficiência, em razão da própria 

narrativa demonstrar que ele é o narrador da história, na fase adulta, em que registra, por 

meio de suas memórias, as experiências com os seres imaginários Nadinhas e sua família, que o 

encaminham para o status de sujeito emancipado, realizando ações autônomas, como é o caso da 

própria produção escrita sobre uma fase da sua trajetória infantil, assumida na voz do narrador. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A obra Os nadinhas nos proporciona as condições favoráveis para compreender a sua 

funcionalidade e extensão enquanto leitura formadora e libertadora, sob o ponto de vista da 

fantasia. Aliás, Os nadinhas, do seu início ao fim, apresenta um universo ficcional amplo ao 

imaginário infantil, permeado pelos elementos simbólicos que o narrador utiliza para construir 

a história. A narrativa de Assis Brasil, embora se sirva das características dos contos tradicionais, 

traz reflexões sociais à tona, reafirmando o realismo moderno de suas outras literaturas. A obra 

Os nadinhas evidencia a relação entre fantasia e real, como partícipes de um mesmo processo 

para o qual estão ligados intrinsicamente, produzindo os efeitos necessários à compreensão de 

mundo da criança, tornando-a com capacidade crítica para decidir sobre suas escolhas.

Nesse sentido, analisamos as relações adulto/criança e o pensamento típico do conto 

de fadas, para compreender os efeitos que a linguagem simbólica, contida na literatura infantil, 

consegue causar à criança, que não confunde realidade de fantasia. Desse modo, os estudos 

apontam para a confirmação da literatura infantil de Assis Brasil, na obra Os nadinhas, ser 

um instrumento de formação da criança, observando-se os componentes da narrativa (voz 

do narrador e da personagem) como transmissores das diferentes linguagens comunicativas. 

As trocas de experiências e os valores sociais no texto literário também se cooperam para a 

ratificação dessa ação libertária. 

Assim, constatamos que as experiências leitoras com a participação da família como 

introdutora do processo de aprendizagem da criança são essencialmente importantes, aliando-

se, posteriormente, à escola formal, com os métodos de alfabetização, que promove as condições 

específicas e favoráveis ao desenvolvimento do infante, para que ele cresça e torne-se um sujeito 

capaz de ações autônomas na execução das suas demandas existenciais.
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COMUNIDADE CARUMA
Memória subterrânea, cultura e identidade 
quilombola no município de Pinheiro-MA
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RESUMO
O artigo analisa a comunidade Caruma – zona rural de Pinheiro-MA – por meio do acionamento da memória, 
cultura e identidade quilombola. Para se fazer essa reflexão sobre essa localidade, é necessário também 
compreender o sistema de dominação oficial paternalista sobre essa comunidade. Parte da historiografia 
oficial procurou silenciar a memória dos quilombos dessa região. Produziu-se, assim, uma dominação dessa 
História elaborada por uma narrativa elitista e excludente sobre os moradores desse povoado. Os habitantes 
dessa localidade mantêm sentimentos de gratidão e bondade para com a família Guterres – donos do engenho 
Caruma durante o século XIX. Emergiram conflitos em virtude da ocupação dos negros nesse território, que se 
intensificaram a partir das lutas quilombolas pela regularização das terras dos remanescentes das comunidades 
de quilombos. Apoiado nas categorias teóricas memória coletiva, de Halbwachs (1990), memória subterrânea, de 
Pollak (1989) e produção de dependentes, de Carneiro da Cunha (1985), analisa-se os processos em andamento de 
construção de identidades e territorialidade da comunidade em discussão por meio da “História vista de baixo”.
Palavras-chave: Comunidade Caruma. Memória subterrânea. Cultura. Identidade Quilombola. Pinheiro-MA.

RESUMEN
El artículo analiza la comunidad Caruma - un área rural en Pinheiro-MA - a través de la activación de la memoria, 
cultura e identidad de quilombola. Para reflexionar sobre esta ubicación, también es necesario comprender el 
sistema de dominación oficial paternalista sobre esta comunidad. Parte de la historiografía oficial ha silenciado 
la memoria de los quilombos en esta región. Así, se produjo una dominación de esta Historia, elaborada por 
una narrativa elitista y exclusiva sobre los habitantes de este pueblo. Los habitantes de este lugar mantienen 
sentimientos de gratitud y amabilidad hacia la familia Guterres, propietarios del molino Caruma en el siglo XIX. 
Surgieron conflictos debido a la ocupación de negros en este territorio, que se intensificó como resultado de las 
luchas quilombolas por la regularización de las tierras de las comunidades quilombo restantes. Con el apoyo de 
las categorías teóricas memoria colectiva de Halbwachs (1990), memoria subterránea de Pollak (1989) y producción 
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de dependientes por Carneiro da Cunha (1985), se analiza los procesos en la construcción de identidades y 
territorialidad de la comunidad en discusión a través de la “Historia desde abajo”.
Palabras-clave: Comunidad Caruma. Memoria subterránea. Cultura. Identidad quilombola. Pinheiro-MA.

I. INTRODUÇÃO

O presente artigo busca discutir e analisar a comunidade intitulada Caruma, localizada na 
zona rural de do Município de Pinheiro, MA, especificamente acerca da condição da memória, 
cultura e identidade quilombola. Pensar a relação entre uma memória coletiva considerada 
subterrânea e sua relação com uma memória oficializada dominante exige discussão de conceitos 
bem como das estruturas que ancoram4. 

Esse estudo fundamenta-se teoricamente a partir das análises dos conceitos de memória 
coletiva, de Maurice Halbwachs (1990); memória subterrânea, deMichael Pollak (1989); visão 
social de mundo, de Löwy (2009); produção de dependentes, de Carneiro da Cunha (1985). 
Por meio dessas categorias teóricas, procurou-se compreender o passado escravista do povoado 
Caruma a partir do ponto de vista teórico da História, especificamente da dita “História vista 
de baixo” (BURKE, 1992).

É pertinente entender que a palavra “Quilombo” “[...] é um conceito próprio dos 
africanos bantos que vem sendo modificado através dos séculos [...], quer dizer acampamento 
guerreiro na floresta, sendo entendido ainda em Angola como divisão administrativa” (LOPES, 
2006, p.27-8). Nessa perspectiva, compreendemos que 

No Brasil, o termo “quilombo” passou a significar comunidades e agrupamentos 
autônomos de negros e negras escravizados fugitivos. “Quilombo” provém dos 
termos “kilombo”, da língua kimbundo, ou “achilombo”, bem como outras faladas na 
região de Angola, são provenientes do tronco linguístico Banto (SOUZA, 2016, p. 
37). 
 

 A luz do pensamento de Pollak (1992), a narrativa historiográfica relacionada ao povoado 
Caruma se realiza e enquadra no selecionamento de memória – porque ela é seletiva. Mas para 
compreendermos como Pollak propõe compreender a memória e suas seleções, acionamos o 
conceito de memória, primeiramente, em Maurice Halbwachs. 

De acordo com Halbwachs (1990), em termos genéricos, coexistem duas memórias: 
uma “interna/pessoal/autobiográfica” e outra “exterior/social/histórica”. Respectivamente, 
uma trata das lembranças que o indivíduo retém para si, de uma impressão pessoal que todos 
temos de um fenômeno material que produz imagens sociais e um ponto de vista próprio; a 
outra, que nos interessa, é a qual Halbwachs localiza como impregnada na memória individual e 
vice-versa, que desde a infância pode ser localizada no indivíduo porque “[...] a parte social ou, 
se o quisermos, do histórico, [...] é muito maior do que pensávamos” (HALBWACHS, 1990, 

4  Essas análises são provenientes também do trabalho de campo.
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p. 72). Assim, localizam-se duas memórias que, apesar de serem classificadas e dualizadas por 
custo de organização teórica, Halbwachs não as aparta, pelo contrário, as converge, mas com 
nítida hierarquia, porque a memória autobiográfica se apoia na memória histórica5, tornando 
a segunda mais ampla e influente que a primeira, pois nela encontra seus pontos de referência, 
“[...] em realidade, nunca estamos sós [...] temos sempre conosco e em nós uma quantidade de 
pessoas que não se confundem [...]” (HALBWACHS, 1990, p. 26).

Destarte, interessa questionar se tais comunidades pinheirenses possuem uma memória 
coletiva engajada com sua historicidade tomada como identidade ou soterrada pela produção 
de uma memória oficial que visa à desmobilização histórica e identitária dessas comunidades 
como remanescentes de quilombos. Existem estruturas de pensamento que possam nos ajudar 
a desenvolver tal argumento? Para tal, procurou-se conhecer a realidade do Caruma como 
território sua gente. Para essas questões buscou-se relacionar a História das comunidades por 
meio da historiografia oficial bem como a partir da memória oral das comunidades, na qual 
revelou-se um conflito na construção das identidades desses territórios quilombolas, que possui 
base na compreensão de sua memória coletiva.

Dessa maneira, a “História vista de baixo” ajuda na compreensão teórica do objeto através 
do tempo e do espaço. Novos objetos que carecem de fontes documentais, geralmente, apelam à 
narrativa e ao trabalho com a memória. A História vista de baixo demonstra suas possibilidades 
e seus limites, mas também os limites dos documentos, suas falhas, lacunas e manipulações. 
Nesse momento a História se une à interdisciplinaridade, dialogando com os antropólogos, 
economistas, geógrafos, sociólogos, críticos literários etc (BURKE, 1992).

Assim, o estudo de um quilombo seria um objeto subalterno, visto de baixo; na visão 
rankeana ou positivista de fazer história, não mereceria atenção. Entretanto, nosso enfoque 
teórico é lapidar a memória a partir de sua reconstrução, ouvindo experiências ditas “comuns”, 
mas que também participaram do passado. Jim Sharpe (1992, p. 41), em seu artigo sobre a 
micro-história, cita Edward Thompson em sua obra A Formação da Classe Operária Inglesa, de 
1965:

Estou procurando resgatar o pobre descalço, o agricultor ultrapassado, o tecelão do tear 
manual ‘obsoleto’, o artesão ‘utopista’ e até os seguidores enganados de Joanna Southcott, da 
enorme condescendência da posteridade. Suas habilidades e tradições podem ter-se tornado 
moribundas. Sua hostilidade ao novo industrialismo pode ter-se tornado retrógrada. Seus 
ideais comunitários podem ter-se tornado fantasias. Suas conspirações insurrecionais podem 
ter-se tornado imprudentes. Mas eles viveram nesses períodos de extrema perturbação 
social, e nós, não [...].

5  No decorrer de sua obra A Memória Coletiva (1990), Halbwachs abandona esse termo porque entende 
que memória e história são duas coisas diferentes, que associam termos que se opõem em mais de um ponto, 
visto que a memória histórica seria uma memória emprestada, apreendida, escrita, pragmática, longa e 
unificada, e a memória coletiva seria uma memória produzida, vivida, oral, normativa, curta e plural. Todavia, 
Candau nos lembra que a história toma de empréstimo alguns traços da memória, “[...] os exemplos são 
inúmeros de uma história arbitrária em seus campos de análise (história factual, história das mentalidades, 
antropologia histórica, micro-história), em suas categorias e sequências temporais, como na escolha de 
termos e conceitos. ” (CANDAU, 2018, p. 132).



[revista Desenredos - ISSN 2175-3903- ano XII - número 33 - Teresina - PI - agosto 2020] 151

Dessa maneira, utiliza-se a história vista de baixo como uma abordagem que possui duas 
funções importantes: primeiro, a de “[...] servir como um corretivo à história da elite [...]”, e 
segundo, a de abrir “[...] a possibilidade de uma síntese mais rica da compreensão histórica, de 
uma fusão da história da experiência do cotidiano das pessoas com a temática dos tipos mais 
tradicionais de história” (SHARPE, 1992, p. 53-54).

Para se apropriar das questões relacionadas a esse território, ocorreram duas visitas de 
campo realizada junto ao povoado6. Essas atividades tiveram como objetivo levantar informações 
históricas e sobre efetivação de políticas públicas próprias à população quilombola. Nessa primeira 
visita, foram realizadas entrevistas com os moradores mais velhos do povoado, chamando-nos a 
atenção que, apesar de as comunidades dentro do território do antigo engenho Caruma serem 
quilombolas, o próprio povoado que herdou o nome do engenho não se identificava como 
remanescentes de quilombos quilombola, de modo que não lhes interessavam ser quilombo 
como são seus corresidentes do território do Caruma. 

Essa memória passou por um processo de repentina mudança na segunda visita, em abril 
de 2018, ocasionado por um conflito entre agentes exteriores e os moradores do Caruma. As 
tensões se deram quando alguém se apresentou como possível dono das terras e colocou cercas 
nos terrenos próximos dos moradores, tomou propriedades antigas inabitadas, cercou o poço 
centenário da comunidade e o açude utilizado para pesca e uso da água para inúmeras funções 
vitais, inclusive criando búfalos soltos que adentravam o açude, causando impactos na prática 
de criação dos peixes. 

Todos estes fatos foram o motor que acionaram a identidade quilombola, ou seja, o 
processo de autoidentificação foi acionado como mecanismo de defesa etnopolítica, acionado 
memórias que favoreceram a construção de identidades.

A comunidade iniciou o que seria os passos necessários à sua autoidentificação (tais como 
organização da associação da comunidade, levantamento histórico por escrito, produção de ata 
para reuniões e outros) juntamente com lideranças das comunidades vizinhas.

Nessas participações, usamos como método de levantar problemáticas e questões a 
observação participante (GEERTZ, 1989; MARTINS e THEÓPHILO, 2007), seguido, ao fim da 
reunião, de entrevistas individuais, realizadas com os moradores que participaram dos conflitos, 
com roteiro pré-estabelecido e testado, incluindo questionário semiaberto (MARCONI 
e LAKATOS, 2010). Desse modo, para compreender os conflitos e tensões na comunidade 
focamos, buscamos entender o conflito em sua perspectiva histórica e social, dialogando com 
os dados obtidos na primeira visita, em conjunto com análises bibliográficas da literatura local.

6  Esse texto é fruto das reflexões discutidas pelo projeto “História, Memórias, Oralidades, Cultura 
e Artes na Baixada Maranhense”, coordenado pelo professor doutor Jonas Rodrigues de Moraes (UFMA), e 
teve como um dos colabores Alipio Felipe Monteiro dos Santos (discente/pesquisador) – UFMA – Campus 
Pinheiro, na época graduando em História, mas que continua sua pesquisa, em nível de mestrado, no território 
do Caruma. 
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II. PASSADO ESCRAVISTA DE PINHEIRO-MA: QUILOMBO E INSURREIÇÃO 

Visitar o passado escravista esquecido de Pinheiro é uma análise que se faz necessária. 
Para se compreender a História local e o peso da sociedade escravocrata do referido município, 
procurou-se conhecer a bibliografia de dois autores: Josias Abreu (2006) e Jerônimo de Viveiros 
(2007; 2014). 

Um fidalgo de Alcântara, cidade próspera a esse tempo, com grande colônia 
portuguesa, de nome Inácio Pinheiro, possuidor de avultados haveres, propôs-se a 
fundar colônias a fim de fazer jus a novos latifúndios.
Muito gordo, viajavam por terra, em rede, trazida pelos seus muitos escravos, 
chegando assim a esta localidade, então habitada por uma tribo de índios mansos e 
trabalhadores, mas sem nenhuma organização [...]. Aqui chegando, Inácio Pinheiro 
tomou posse da terra em seu nome, dando como colonos os próprios índios que a 
habitavam, batizando-a como o nome de Pinheiro, em sua honra (ABREU, 2006, p. 
25).

Ademais, Viveiros (2007, p. 75-78; 2014, p. 131-133) narra revoltas que eclodiram em 
contingências migratórias de escravos aquilombados do município de Turiaçu em direção aos 
demais municípios da Baixada Maranhense: “[...] não teve outro aspecto o levante dos negros 
amocambados em Maracaçumé, no município de Turiaçu” (VIVEIROS, 2007, p. 76); os quais 
realizavam pilhagens nas fazendas dos arredores e tornavam-se, por esta maneira, “[...] os 
mocambos tremenda fonte de prejuízos aos fazendeiros, que neles não só perdiam os escravos, 
como tinham perene ameaça de pilhagem e até morte” (VIVEIROS, 2007, p. 41)7. 

Os ataques dos quilombolas levaram à constante criminalização dos quilombos antes e 
posteriormente à abolição. Os amocambados eram chamados pelos fazendeiros de “bandidos”, 
“ladrões de gado” e “facínoras”. Constantemente surgiam pedidos de destruição de quilombos 
no território pinheirense, conforme documentação: “Portaria do Presidente da Província 
Maranhão ordenado ao juiz de paz de Pinheiro: que reúna gente necessária e mande destruir os 
quilombos de pretos fugidos que existem entre a fazenda do cidadão Lobato e Santo Antônio” 
(MARANHãO, 2012, p. 167).

Narra-se ainda a prática de pajelança entre os quilombolas, tidos como vadios que 
praticavam rapinas sobre o disfarce de curandeiros: “[...] a pajelança é um desses disfarces, 
e, devemos acrescentar, o mais usado talvez, mormente no nosso município e nos vizinhos” 
(VIVEIROS, 2014, p. 220, grifos do autor).

A historiografia oficial comprova, mesmo que de seu modo tradicional e vista de cima, 
a existência massiva de trabalho escravizado na gênese do município de Pinheiro e da formação 
de quilombos. Estas pistas nos levam a perguntar sobre a historicidade e territorialidade dessas 

7       De acordo com Viveiros, a população de Pinheiro via o perigo iminente para quase toda a Baixada 
Maranhense, e estava apavorada: “o pânico avassalou as populações dos municípios [...] pode-se calcular a 
aflição dos Pinheirenses nesses dias angustiosos de julho de 1867” (VIVEIROS, 2007, p. 78).
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comunidades, empreendendo a necessidade de uma construir narrativas que rompem com a 
historiografia oficial. 

II. CARUMA: MEMÓRIA E ORALIDADES 

O município de Pinheiro localiza-se na microrregião da Baixada Maranhense, mesorregião 
do Norte maranhense. Esta região possui inúmeras comunidades quilombolas autodeclaradas, 
sendo vinte e uma comunidades certificadas pela Fundação Cultural Palmares, e outras em 
processo de análise8. 

Quadro 01: Comunidades Remanescentes de Quilombos (crqs) 
certificadas em Pinheiro/MA

UF Município Comunidades N° de Processo na FCP
Data de 

Abertura 
do Processo

MA Pinheiro Santana dos Pretos 01420.000865/2005-19 03/05/2005

MA Pinheiro Queimada de João 01420.000736/2007-84 17/04/2007

MA Pinheiro Oiteiro 01420.000821/2007-42 09/04/2007

MA Pinheiro Rio dos Peixes 01420.000918/2007-55 03/05/2007

MA Pinheiro Boa Vista 01420.000186/2008-84 01/02/2008

MA Pinheiro Espírito Santo 01420.011103/2011-88 22/08/2011

MA Pinheiro Lacral 01420.011103/2011-88 22/08/2011

MA Pinheiro Alto dos Pretos 01420.003971/2012-75 15/03/2012

MA Pinheiro Cuba 01420.010211/2014-86 15/08/2014

MA Pinheiro Sudário 01420.000605/2012-64 17/01/2012

MA Pinheiro Pacoã 01420.005988/2016-91 10/06/2016

MA Pinheiro Bem Fica 01420.005962/2016-42 14/06/2016

MA Pinheiro Santa Maria 01420.005986/2016-00 10/06/2016

MA Pinheiro Santa Rosa 01420.005989/2016-35 10/06/2016

MA Pinheiro Belo Monte 01420.005966/2016-21 14/06/2016

MA Pinheiro Guaribal 01420.005987/2016-46 10/06/2016

MA Pinheiro Santa Vitória do Gama 01420.005967/2016-75 14/06/2016

8  As comunidades que estão com as documentações em análise são: Pericumã dos Araújos, Boa Vista, 
Cutindimba, Pampilhosa, Estrada Grande e Cumaru.
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MA Pinheiro Proteção 01420.005990/2016-60 10/06/2016

MA Pinheiro Pirinã 01420.012532/2014-15 12/06/2017

MA Pinheiro Tatuzinho 01420.005960/2016-53 14//09/2018

MA Pinheiro Povoado São Paulo Gama 01420.103048/2018-28 12/11/2018
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da Fundação Cultural Palmares, 2020.

Nesse estudo privilegia-se o povoado do Caruma, localizado no interior do município, 
acessível pela rodovia federal MA-006 – em direção às cidades de Mirinzal, Central, Guimarães, 
Cururupu, entre outras – há quarenta e cinco minutos de carro do centro do município, com 
mais cinco minutos por um caminho de barro desviando da rodovia.

Caruma é o nome do antigo engenho erguido no local na primeira metade do século XIX 
e que deu origem, de formas diversificadas, a povoados e quatro comunidades remanescentes 
de quilombos certificadas pela Fundação Cultural Palmares, que são Pirinã, Proteção, Pacoã 
e Sudário. O povoado herdou o nome do engenho e se localiza exatamente no local do antigo 
engenho, em uma área de 1.800 hectares de terra.

O povoado possui em torno de cento e trinta moradores, distribuídos em dezessete 
residências. Os moradores idosos foram escutados na época: Dona Maria da Graça Palavra (76 
anos), Raimunda Catarina Pinheiro (74 anos), Benedito Palavra (74 anos) e seu irmão Claudionor 
Pinheiro (76 anos) relatam que o primeiro dono do Caruma foi o Major Jacinto Guterres, que 
também era proprietário de escravos que nele trabalhavam. “Era uma casa de engenho que 
funcionava o açúcar, a cachaça, a farinha”, lembra Maria da Graça Palavra (relato oral, 2015).

 Jacinto Guterres era conhecido como Major pelos moradores que adotavam o sobrenome 
dos senhores, como informa Claudionor Pinheiro: “As pessoas que moravam aqui, os antigos, 
assinavam com o sobrenome dele, Guterres. Fulano de tal Guterres, Raimundo Guterres, aquela 
coisa toda porque reconhecia o dono da terra” (relato oral, 2018)9. Vale salientar que Josias de 
Abreu (2006, p. 41, 282-283) quantificou as fazendas e engenhos que existiam em Pinheiro, 
citando a fazenda do Caruma como importante engenho de açúcar da região movido à tração 
animal10.

No Jornal da Cidade de Pinheiro, na coluna de crônicas Coisas de Antanho, em uma 

9           Em homenagem a sua família, hoje existe uma rua da cidade de Pinheiro com o seu nome, a Rua Dr. Neto 
Guterres, localizada no Bairro da Matriz. A História local faz referências a Jacinto Guterres diversas vezes.

10  Relação dos engenhos e seus proprietários de acordo com Josias Abreu: movidos à força mecânica: 
Cuba – Manoel Freitas de Abreu; Olho-d’água – Pimenta E. Filho; Pampilhosa – Joaquim Rodrigues dos 
Santos; Santa Maria – Ludgero Dias; Tabajara – Raimundo Humberto Pinheiro. Movidos à tração animal: 
Bolívia – Pedro Santos; Caruma – Jacinto Neto Guterres; Catinga – Athonásio Mariano Almeida; Curralzinho 
– Marçal Rodrigues Fernandes; Engenho do Meio – Raimundo Ribeiro; Outeirinho da Pedra – Raimundo 
Cabral Peixoto; Ponta da Capoeira – Antônio Raimundo do Rosário; Santo Antônio – José do Patrocínio 
Guterres; São Benedito – Benedito Ribeiro Durans; São Francisco – Irmãos Rodrigues Fernandes; São José – 
Antenor Otaviano Corrêa; Sumaúma – Henrique Marques; Três Furos – João Rodrigues Fernandes; Valença 
– Estácio Rodrigues Fernandes.



[revista Desenredos - ISSN 2175-3903- ano XII - número 33 - Teresina - PI - agosto 2020] 155

matéria datada de quatorze de dezembro de 1952, verifica-se um personagem cômico da 
família Guterres, o capitão Bernardo Guterres – irmão mais novo do Tenente-Coronel Antônio 
Guterres – e também o alcance do respeito social da família na região.

Houve em Pinheiro, um cidadão que deixou celebridade entre seus coetâneos.
Pelos modos desabridos, pela acentuada inteligência e pelo desregramento de vida, 
contribuiu ele para que seu nome fosse sempre focalizado com facécia e jocosidade.
Trata-se de capitão Bernardo Guterres.
Era oriundo de uma das mais conhecidas e conceituadas famílias desta região e residia 
no distrito de Gama, onde sua família, em grande maioria, tinha localizadas suas 
fazendas de cana-de-açúcar, criação de gado, lavoura e etc.
O capitão Bernardo Guterres era um extremo brincalhão. Sempre que vinha a 
Pinheiro, fazia grande estrago na cervejaria “Às de Copas” e quando estava alegre, 
pintava o sete [...] (ABREU, 2006, p. 56).

Em outra narrativa, Abreu (2006) relata mais sobre a respeitabilidade da família Guterres 
na região, por meio de uma das travessuras do capitão Bernardo Guterres, dessa vez envolvendo 
um escravo da fazenda Caruma. Esta narrativa nos faz perceber como foram as relações entre 
senhores donos de escravos e seus escravizado, baseada em uma hierarquia naturalizada nos 
modos de vida da sociedade pinheirense da época.

O tenente-coronel Antônio Guterres, o patriarca da família, era o chefe político 
local, de grande influência, de muita respeitabilidade, homem austero e circunspecto. 
Sendo o irmão mais velho de Bernardo, ainda era seu padrinho de batismo.
No dia do seu aniversário, o Bernardo resolveu levar os parabéns ao padrinho. 
Chamou um preto da fazenda e, ameaçando-o, propôs irem ao Caruma.
Fez o preto vestir um terno de Casimira, sapatos, perneira, esporas de prata, bom 
rebenque e chapéu de montaria, fazendo-o montar no seu belo cavalo de sela, 
completamente ajaezado.
Ele, Bernardo, vestiu-se com a roupa do preto, calçou uns chinelos velhos, montou 
numa burra, levando uma maca na garupa, chapéu de carnaúba, e mochila de vaqueiro.
Mandou que o preto fosse na frente e que desse “bom dia!” ao coronel, fazendo-se de 
gente grande, enquanto Bernardo se fazia de pajem.
Achava-se o coronel Antonio Guterres no peitoril da fazenda, que era assobrada, 
quando viu entrar a toda brida, aquele cavaleiro, que ao chegar defronte, foi dizendo:
- Bom dia, Coronel!
O coronel Guterres logo compreendeu a farsa, pois o Bernardo apareceu na porteira 
da fazenda em trajes de pajem.
Mandou o cavaleiro apear-se e este, ao subir a escada, chegando à varanda, foi 
recebido com uma boa surra de manguá, aplicada por dois outros pretos.
O Bernardo, de longe, ria-se a valer. E o preto, ao descer as escadas, montou no 
cavalo e ia saindo a bom correr, quando encontrou o autor da farra que lhe perguntou:
- O que é isso, meu preto?
E o preto, sempre a correr, respondeu:
- Mochila, sinhô! (ABREU, 2006, p. 58).
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Assim, percebemos clara ligação dos atuais moradores da região do Caruma e sua 
trajetória histórica própria, dotada de relações territoriais específicas com ancestralidade negra 
relacionada diretamente à opressão historicamente sofrida (BRASIL, Decreto n°4887/03, Art. 
2°). Entretanto, interessa notar que essa memória não ocasionou revoltas ou aquilombamento 
de imediato no caso do povoado Caruma, restando entender por qual razão.

Jacinto Guterres era conhecido por ser grande humanitarista entre o povo, possuidor 
de feito paternal (ABREU, 2006, p. 275). Uma farmácia foi erguida em Pinheiro com seu 
sobrenome, e a memória de dona Maria da Graça Palavra se recorda com saudosismo e respeito 
o proprietário do Caruma: “Se a pessoa adoecia, se procurava o major”.

Os moradores, como a Dona Raimunda Catarina, Claudionor Pinheiro, Benedito 
Palavra, lembram-se com sentimento de bondade e compadrio da família dos Guterres, mas em 
depoimentos orais informaram que no território já viveram negros escravos, inclusive a bisavó 
de Claudionor Pinheiro era uma escrava do engenho. 

Confirmam também a presença de um poço utilizado para castigar os escravos bem 
próximo de suas casas, o “sumidouro”, fato que permeou a mentalidade da comunidade. O 
“sumidouro” aparece em outras comunidades da Baixada Maranhense, como revela a pesquisa 
de Cleudiane Costa Silva (2019), no quilombo Turimirim, em Turilândia, MA. A memória dos 
mais velhos define o sumidouro da seguinte maneira:

[...] um buraco, feito um poço, utilizado para castigar os negros que faziam algo 
contrário à vontade de seus senhores. É válido lembrar também que o sumidouro é algo 
que está presente em inúmeras comunidades quilombolas, localizadas em engenhos e 
fazendas, mais afastadas do centro das cidades, substituindo a ideia de um pelourinho, 
usado para amarrar e chicotear os escravos publicamente. Talvez seja porque o castigo 
do pelourinho serve como forma de criar um imaginário de medo na população, pois 
que é público, de forma que o sofrimento servisse de exemplo para todos os outros. 
Já o sumidouro não compartilha da humilhação pública, pois que sua tática de terror 
psicológico e físico reside justamente em isolar o escravo, tanto dos outros escravos, 
da casa grande e da luz solar, funcionando como uma espécie de solitária, só que 
em forma de cova, fazendo-se assim como uma potente mensagem subjetiva à cova. 
Além do mais, o escravo ficava sozinho na mata, vulnerável aos animais, doenças e 
criaturas que permeavam o imaginário em forma de lendas. (SILVA, 2019, p. 52)

 Em relação a isso, pensamos como Rosaldo (1980 apud MELLO, 2008, p. 49, 212), na qual 
se compreende a ligação intrínseca entre território e um sistema coerente de imagens coletivas, 
a partir das “evidências factuais” e “espacialização do tempo”, em que a memória se incorpora a 
elementos naturais e sociais, inclusive de dor e sofrimento, e são assim temporalizados.
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    Imagem 1: Peça do engenho/moenda                           Imagem 2: Ruínas do antigo forno

 
      Foto: Alipio Santos                                                                            Foto: Alipio Santos

 Imagem 3: Açude construído para a fazenda         Imagem 4: Reunião dos moradores no Povoado Caruma

       Foto: Alipio Santos                                                                           Foto: Alipio Santos

As fotos acima demonstram os vestígios materiais históricos do lugar, diretamente 
rememoriado ao engenho, bem como mostram os moradores em reunião para a consolidação da 
associação de moradores da comunidade, com assistência do presidente da comunidade vizinha 
Pacoã. Tais restos materiais e o açude são fontes temporais preciosas à comunidade e a memória 
do grupo, que são analisadas e discutidas em suas reuniões, permeadas por conflitos pelo lugar 
da memória.

Um conflito no campo simbólico surge quando a comunidade aciona o mecanismo de 
adscrição quilombola. As memórias dominantes são conexões sólidas que resgatam histórias de 
senhor de engenho bom e caridoso, dificultando a assunção quilombola coletiva que tenta buscar 
porto seguro no uso da memória como elemento de coesão étnica. Dessa forma, focaremos 
nesta análise e discussão teórica, sempre levando em conta a realidade social do povoado. 
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III. IDENTIDADES, PATERNALISMO E MEMÓRIAS COLETIVAS 

As identidades são altamente influenciadas pela memória coletiva, em que o presente 
significa as lembranças que são condicionadas por uma estrutura social e cultural, constituída 
no interior de um grupo (HALBWACHS, 1990). Logo, o enquadramento possibilita a 
institucionalização da memória oficial e dominante por meio do paternalismo, tornando-a quase 
inviolável, tornando o Caruma uma comunidade imaginada, nos termos de Benedict Anderson 
(2008), com mitos de fundação e narrativas próprias, mas não quilombola.  

Michelle Perrot (1992) expõe em seu pensamento como o sistema paternalista interfere 
nas relações entre operários e patrões na industrialização francesa no século XIX. A dependência 
se evidencia no orgulho do operário pela indústria e patronado, explicando ausência de greves 
e protestos trabalhistas. No viés desse pensamento, examinamos como o vínculo familiar 
calcado no paternalismo e atrelado nas relações trabalhistas construíram laços de dependência 
e paternalização entre o senhor e os descendentes dos escravizados na comunidade Caruma11

Considerando a aplicação do paternalismo no escravismo brasileiro, foi este o dispositivo 
que se apresentou como bloqueio identitário cravado na memória de muitos indivíduos 
e principalmente de famílias que herdaram seu território diretamente da família que os 
escravizaram. Assim, E.P. Thompson (1998) compreende o poder do paternalismo como 
mecanismo de construção de uma sociedade de diferenças e opressão, que conserva privilégios 
criando diferentes formas de dependência. 

Concomitante ao pensamento de Thompson, cita-se a sociedade escravocrata brasileira 
como modelo nessa forma de dominação, na qual a família (oligárquica e imperialista) concentra 
várias formas de poder institucionalizadas. Para ele, “[...] a casa-grande está no ápice, e todas 
as linhas de comunicação convergem para a sua sala de jantar, o escritório da propriedade ou 
os canis” (THOMPSON, 1998, p. 30). Ademais, Jessé de Souza (2017) identifica, criticamente, 
que a família patriarcal era a sociedade em si, elencando as seguintes características: família 
nuclear com seus bastardos, dependentes e escravos, onde não existiam limites à autoridade 
pessoal do senhor das terras e escravos. 

Rituais e simbologias dramatizam, teatralizam-se por dentro das sutis formas de 
dominação do pós-abolição – mas por vezes encontrado enquanto o sistema escravista 
funcionava –, afirmando sarcasticamente o poder do dominador, que detém os limites de avanço 
e reconhecimento do dominado, influenciando, assim, uma visão do mundo amparada em toda 
uma estrutura simbólica e cultural de poder capaz de influenciar, e mesmo modular, identidades 
coletivas.

Visão de mundo, em Goldmann (1979), é um conceito sociológico interpretativo 
da cultura que parte de um intrassubjetivismo que compreenda estruturas mentais que 
operacionem as ideias e a teoria em uma negação de determinismos e totalidades históricas. 

11  Para não ficarmos só no exemplo exterior ao Brasil, Sidney Chalhoub (2001) também pesquisa o 
cotidiano dos trabalhadores no Brasil durante a belle époque do Rio de Janeiro, identificando o mesmo sistema 
paternalista como controle social entre patrão e empregado.
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Löwy (2009) pensa no mesmo âmbito, porém, pelo viés da coletividade, menos subjetiva. Por 
sua vez, Chartier (2002, p. 40, 41) sistematiza as visões de Goldmann e Löwy, em que pensar o 
conceito de visão de mundo inclui elaborar uma forma de fazer história que liga o pensamento 
com o social, tal como Febvre articulou no conceito de aparelhagem mental e Panofsky (mais 
adiante, também Bourdieu) apreendeu com o conceito de “habitus”.

Desse modo, Pollak (1989, p. 4) sintetiza o que interessa incorporar de forma histórica, 
argumentando que “não se trata mais de lidar com os fatos sociais como coisas, mas de analisar 
como os fatos sociais se tornam coisas, como e por quem eles são solidificados e dotados de 
duração e estabilidade”. Assim, o conceito de “memórias subterrâneas” de Pollak, revela-se 
como metodologia histórica e social apropriada para pensar o povoado Caruma e também a 
historicidade das comunidades remanescentes de quilombo de Pinheiro, história construída 
sobre uma memória oficial que silencia os modos de vida, territorialidades e história dos 
considerados “facínoras” e “calhambolas”. 

Quando possuímos uma história tradicional e oficial aliada ao paternalismo contra uma 
história esquecida e quase sem registros como das comunidades quilombolas de Pinheiro, temos 
o controle de uma única visão de mundo que se impõem aos dominados de forma branda e sem 
alarmes. Marcelo Mello sintetiza o paternalismo, incluindo um pensamento crítico:
 

[...] Ao mesmo tempo, outras estratégias de domínio foram empregadas e estimuladas 
pelo senhorio, dentre elas o paternalismo, fundamental na manutenção da ‘boa 
ordem’ entre os escravos. O paternalismo caracteriza-se por ser uma política de 
produção de dependentes. A concessão de ‘privilégios’ a cativos foi uma forma de 
evitar conflitos, pois visava incutir no escravo o sentimento de gratidão. Essa política 
de estímulos positivos certamente reverteu em benesses para os proprietários de 
escravos porquanto mantinha a estabilidade entre o plantel (MELLO, 2008, p. 132, 
133).

Assim, o paternalismo é o responsável pela manutenção do cativeiro colonial na forma 
de um conjunto ideológico. Todavia, os cativos nunca cessaram de lutar, tentando construir 
espaços de contrapoder contra a dominação senhorial.

Discutir as ressignificações das revoltas escravas, incute, desse modo, revisionar o 
conceito de liberdade e escravidão para os cativos, especificando os contextos sócio-históricos 
heterogênicos em análise. Boa parte da historiografia que trata da temática já indicou que pode 
haver uma resistência quando a condição de paternalizado é assumida pelo para manter-se vivo 
no jogo das ideias, dos signos, das máscaras, dentro do próprio sistema e, ao mesmo tempo, 
atuando contra ele12. Porém, nem sempre é assim.

12  Os instrumentos de controle social dos escravos no Brasil são diversos, assim como os de resistência. 
Chalhoub (2012) demonstra que as alforrias eram motivos de acumulações de dívidas, impulso para 
a meritocracia, visto que a alforria era colocada como meta para alguns escravos por seus senhores; era 
mais comum em escravos da cidade por conta de maiores possibilidades de serviços existentes para prestar. 
Ademais, pode-se constatar outras pesquisas sobre a temática das resistências variadas nos trabalhos de João 
José Reis (2016) e Hebe Mattos (2013).
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No caso do povoado do Caruma, o paternalismo dos Guterres construiu a negação 
da identidade quilombola e os diferenciou das comunidades corresidentes do território, 
principalmente no Brasil do pós-abolição e com o crescimento do sistema de aforamento, que 
parecia significar liberdade alcançada pelos espaços de autonomia propostos pelos Guterres. A 
negação do grupo – mesmo diante do conhecimento da trajetória histórica própria, e diante do 
mesmo chão que seus avós escravos pisavam – pertence ao campo das interações (hierarquizadas 
e desiguais) com o agente dominante.

Nos quilombos de Pinheiro, especialmente o Caruma, o paternalismo utilizou da terra 
como mecanismo de controle, implantando o sistema de aforamento. Alfredo Wagner Berno 
de Almeida, na introdução do livro de Viveiros (2014, p. 37), cita o sistema de aforamento que 
vigorou no Brasil pós-abolição, sobre a lei comum, um quase direito consuetudinário, chamado 
“fôro”, que consistia no pagamento aos grandes fazendeiros pelo uso da terra, com pelo menos 
um terço da produção agrícola obtida. 

IV. “FÔRO” E PÓS-ABOLIÇÃO 

O “fôro” foi uma forma social de organização imposta, que a maioria dos ex-escravos se 
adaptaram para viver sem correr o risco de serem capturados por capitães do mato e terem sua 
liberdade surrupiada ainda no Brasil Imperial. O motivo é simples: desde a criminalização do 
quilombo, famílias de negros ex-escravos que se encontravam mais distantes, isolados dos centros 
urbanos, ou de fazendas e/ou engenhos, corriam certamente o risco de serem sequestradas e 
voltarem ao sistema da escravidão, medo causado pelo aumento do tráfico interprovincial13 após 
a Lei Eusébio de Queiroz. Alencastro (2000, p. 345) demonstra claramente tal situação.

Reputada quilombola, uma família negra isolada, composta do pai, da mãe e de 
três filhos corria o perigo de ser capturada, cativada e eventualmente massacrada: 
a criminalização da fuga de escravos negros se transforma numa ameaça mortal a 
todo núcleo autônomo de negros livres no território brasileiro. Para tais pessoas, tais 
famílias, a melhor garantia à preservação da liberdade consistia em aceitá-la como 
uma liberdade relativa, prestando serviços ao fazendeiro ou senhor de engenho que 
reconhecesse e garantisse seu estatuto não escravo

O “fôro” consistia, então, no pagamento aos grandes fazendeiros pelo uso e habitação da 
terra, com pelo menos um terço da produção agrícola obtida. O que acabava criando formas de 
dependência específicas.

A “produção de dependentes”, como assinala Carneiro da Cunha (1985), fortaleceu-
se como modelo de dominação no Brasil República, e se tornou essencial na Pinheiro pós-

13  Tráfico interno (interprovincial) era comum pelas terras nacionais. Muitos negros acusados injustamente 
de serem escravos fugidos de seu senhor eram capturados e leiloados quando não esclarecidos seus casos, fato 
que corrobora a identidade escravagista brasileira. Para saber mais, consultar Sidney Chalhoub (2012) e Bethel 
(1976).
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abolição. Viveiros (2014, p. 118) relata: “A lei de 1888, extinguindo a escravidão no Brasil, 
abalou profundamente a economia maranhense”. Com isso, compreende-se a tragédia tamanha 
da significação desse processo para os fazendeiros e donos de engenho. 

Município de intensa lavoura, com cerca de quarenta fazendas, servidas por mais de 
mil escravos, Pinheiro teve de sofrer as consequências do cataclismo. De maneira 
imediata, refletiu-se ele no orçamento de 1888 – 1889, que os edis daquela época 
compreenderam a gravidade da situação. De mais de um conto de réis de receita, em 
que já vinha desde 1874, caiu para 670$000 [...] (VIVEIROS, 2014, p. 118).

Desse modo, a sociedade Pinheirense via no trabalho livre a morte da produção agrícola, 
o que grandemente preocupava a economia local, pois, em 1881, Pinheiro gozava ter cerca de 
quarenta fazendas, das quais vinte e três eram engenhos que funcionavam exclusivamente com 
mão de obra negra e escrava (VIVEIROS, 2014, p. 153). A partir deste momento, o sistema de 
aforamento cresce, pretendendo manter sob controle moral e econômico os descendentes de 
escravos. 

Dispomos da minuciosa análise de Viveiros sobre o que ele denomina de “Um Plano de 
Trabalho Livre”, dedicado a impor um contrato sobre as condições do trabalho na lavoura que 
ilusionava a liberdade, por alguns fazendeiros temerosos de falência.

Todo o trabalhador receberá, para si e sua família, uma área de terra, tendo 25 braças 
em quadrado, para edificar casa e fazer quintal e sítio, e mais uma área de 50 braças 
quadradas para suas roças anualmente, com a obrigação de prestar aos engenhos seus 
serviços durante 20 dias por mês recebendo um salário que será estipulado na base 
de 700 réis a 1$000, segundo a natureza do serviço e o preço do açúcar.
O trabalhador que cumprir fielmente esta cláusula, durante cinco anos, adquirirá para 
si e sua família posse legítima da área de 25 braças em quadro, onde tiver edificado 
a sua casa, para todos os efeitos legais. Não podendo, porém, transmitir a estranhos, 
sem autorização do proprietário dos engenhos.
O trabalhador que resolver mudar-se, abandonando este contrato, pode fazê-lo e 
vender as benefeitorias, com autorização do proprietário ficando adquirente com os 
benefícios do contrato.
Findo o prazo de 5 anos, cessa para o trabalhador a obrigação de trabalhar 8 meses 
por ano nos engenhos, assim como cessa para o proprietário a obrigação de dar-
lhe terras (50 braças) para a lavoura, porém o trabalhador poderá obter as ditas 50 
braças, sempre que se obrigue à prestação de serviços (VIVEIROS, 2014, p. 153-
155).

Fica claro o grau de dominação presente do paternalismo por meio do sistema 
de aforamento, uma dependência que perpassa não somente as relações simbólicas, mas 
principalmente econômica. Mas, para o pensamento da época, tal situação era tida quase como 
romântica, de intensa benevolência e caridade, como informa a escritora local, Graça Leite. 
Em sua obra “Bem-te-vi bem te conto; crônicas pinheirenses” (2007), narra-se a situação da 
seguinte maneira: “[...] após a Lei áurea, alguns escravos permaneceram fiéis aos seus senhores, 



[revista Desenredos - ISSN 2175-3903- ano XII - número 33 - Teresina - PI - agosto 2020]162

ficando com eles por livre e espontânea vontade, ajudando-os nas lavouras e nos engenhos” 
(LEITE, 2007, p. 15).

Assim, é necessário refletir e pesquisar mais a fundo sobre que tipo de influências essa 
forma de pensar e narrar uma história deixa na história local, principalmente na constituição 
de identidades dos grupos que não possuem registros históricos por escrito, mas somente na 
memória que vive através das oralidades. Certamente, a forma de ensinar a História tem que 
levar em consideração essa problemática, a fim de exercer seu papel crítico.

O conflito das memórias altera a territorialidade do grupo, sendo que o conflito do 
território fez emergir o conflito das memórias. O que se põe como dominante no agora com 
a terra de seus antepassados (o agente exterior que demarca e tenta tomar por posse à força 
a terra), coloca em xeque a memória do dominante da terra no passado. Logo, não somente 
a memória é dispositivo atuante, mas as relações com os agentes externos, o conflito e as 
comunidades vizinhas, que reconstroem as relações de territorialidade do povoado para com o 
seu território (bem como o influenciam num constante reenquadramento da memória).

A nova territorialidade que surge agora é contra o agente dominante, contra o cercamento 
de suas terras, de seu açude, de seus modos de vida. O território é posto à reflexão, espacializado 
e temporalizado por meio das relações de poder que o agora aciona, elucidando sobre as 
relações de poder do passado, retomando a memória dos Guterres, da escrita de Viveiros, do 
paternalismo e dos “fôros”. 

Dessa forma, o território é construído historica e socialmente; não é passivo, não é 
vazio. Território como um resultado tanto das forças produtivas e suas dialéticas, como das 
estruturas, das relações sociais, da cultura, do saber (LEFEBVRE, 2006; HAESBAERT, 2004, p. 
79); entrelaça-se assim, com o espaço da memória e da identidade.

IV. CONCLUSÃO

Considera-se Pinheiro como herdeira de uma vasta história escravista, fundada pelo 
trabalho de escravos em fazendas e engenhos, onde esses foram esquecidos, suas revoltas e seus 
modos de vida; seus territórios foram esquecidos e afugentados pela memória oficial. Dessa 
forma, considera-se que este estudo possui uma perspectiva da “História vista de baixo”, de 
forma a dar voz aos comuns e esquecidos da história. Considera-se que o povoado Caruma 
reenquadra sua memória coletiva contra outra dominante, uma memória que foi subterrânea, 
paternalizada e “aforada” por múltiplas e complexas formas de dominação e dependência.

Não obstante, um processo de assunção no presente diante de um conflito com 
pessoa externa pela posse de suas terras faz emergir uma dicotomia entre memória e 
identidade quilombola coletiva, em que o território é pensado de forma multifacetada, pela 
multiterritorialidade (HAESBAERT, 2004) ou pela identidade territorial (RITTER, 2011), 
tendo em vista que a memória é fundamental no desenquadramento do dominante oficial. 
Memórias essas que são acionadas a partir das interações com o conflito do agora, como 
elemento dicotomizador crítico na formação étnica nas fronteiras, de forma interssocietária, 
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tanto com as comunidades corresidentes do território Caruma como com o agente externo 
gerador de conflito fundiário.

A memória apresenta-se como uma construção social sujeita às forças políticas, 
comumente, na posse das forças dominantes. Desse modo, resta ao grupo dominado a resistência, 
a qual se constrói, no nosso caso de estudo, com estratégias etnopolíticas complexas, que 
visam conhecer-se e reconhecer-se em sua própria história, relacionando cultura, identidade e 
memória. 

Constatamos que a compreensão da historicidade dos quilombolas perpassa não somente 
pela memória do período escravista, mas também por uma cultura do pós-abolição que impôs 
novas formas de dominação econômicas, mental ou moral, visando conservar certas estruturas de 
poder centrais para manter a desigualdade das diversas relações. Por isso, a interdisciplinaridade 
na pesquisa histórica é um instrumento vital para compreender a construção do conhecimento 
histórico presentes nos ditos e não-ditos, alargando as problematizações e os métodos, de forma 
que a história desses quilombos não fique no esquecimento e na marginalização da história e da 
cultura local e regional.
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CORPO E MENTE COMO PERDA IN TOTUM 
EM OS PIORES DIAS DE MINHA VIDA 

FORAM TODOS, DE EVANDRO FERREIRA

Josivan Antonio do Nascimento1

Herasmo Braga de Oliveira Brito2

RESUMO
O presente artigo tem como objetivo examinarmos como a narradora-personagem revela suas experiências de 
vida ou não-vida na obra Os piores dias de minha vida foram todos (2014). Focamos nas análises como esse elemento 
contribui para o pessimismo e a visão niilista de si e do mundo. Trata-se de um estudo bibliográfico em que 
tivemos como fundamentação teórica: Araújo (2012), Jézéquel (2004) e Peirce (2010).
Palavras-chave: Literatura Contemporânea; Niilismo; Pessimismo. 

ABSTRACT
This article aims to examine how the narrator-character reveals her experiences of life or non-life in the work 
The worst days of my life were all (2014). We focus on the analysis of how this element contributes to pessimism 
and the nihilistic view of oneself and the world. This is a bibliographic study in which we had as theoretical basis: 
Araújo (2012), Jézéquel (2004) and Peirce (2010).
Keywords: Contemporary Literature; Nihilism; Pessimism.

Evandro Affonso Ferreira, nascido em 1945, é um escritor mineiro contemporâneo com 
várias obras de prosa curta e longa cuja ousadia literária transborda a estranheza que os títulos 
das obras provocam. Em 2013 foi agraciado com o Prêmio Jabuti com o romance O mendigo 
que sabia de cor os Adágios de Erasmo Rotterdam (2012) e em 2018 como melhor romance recebeu 
o Prêmio Biblioteca Nacional com o livro Nunca houve tanto fim como agora (2017). O universo 
literário de seus contos e romances seguem uma perspectiva que se pretende desautomatizada 
tanto no âmbito narrativo, quanto na linguagem. Neste estudo examinamos como a narradora-
personagem revela suas experiências de vida ou não-vida na obra Os piores dias de minha vida 
foram todos (2014). Focamos nas análises como esse elemento contribui para o pessimismo e a 
visão niilista de si e do mundo.

Essa obra retrata o perecimento de uma narradora-protagonista face à morte num 

1  Doutorando do Programa de Pós- Graduação em Letras da Universidade Federal do Piauí
2  Professor Adjunto II da Universidade Estadual do Piauí e do Programa da Pós-Graduação em Letras da 
Universidade Federal do Piauí

artigo acadêmico
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quarto de hospital. Diante disso, como as experiências de vida ou não-vida podem influenciar 
a narrativa do corpo? De antemão, temos por hipótese que o pessimismo, a melancolia e visão 
niilista da personagem estreita a narrativa de modo que as experiências do corpo de da mente 
condicionam-se à geometria do espaço-tempo de si e de uma memória cada vez mais esmaecida. 
Começamos aqui uma análise em busca do entendimento desse embaraço narrativo que a obra 
manifesta como fenômeno literário.

Uma obra literária com todo o esplendor estético artístico — em certos casos 
marquetizado e ideologizado — constrói no leitor uma relação triádica que aqui chamamos de 
transuasão narrativa, usando a terceira relação de signos proposta por Charles Peirce (2010).3 
Essa transuasão manifesta no leitor processos variados de obsistência em relação à obra que de 
alguma forma dialoga com as experiências de mundo desse leitor.4 Essas dicotomias obsistentes 
resultam em aceitação, banimento ou simpatização do leitor quanto ao universo estético da 
obra. E isso também varia conforme o nível de instrução desse leitor. O que tentamos destacar 
até aqui é que uma obra tal qual essa que então nos proponho a examinar por certo pode chamar 
a atenção de quatro tipos de leitores: 

a) O que se identifica com a narrativa;
b) O que tem curiosidade sobre a narrativa;
c) O que recusa a narrativa;
d) O que pesquisa sobre a narrativa.

Cada uma dessas categorias de leitores e causas-efeitos possíveis de interesse pela obra 
pode ser intercalada entre si. Por certo seja nesse intercâmbio que o universo narrativo da obra 
se expanda na mente do leitor e desse modo projeta um horizonte para além da sensibilidade 
humana perceptível. Eis um caso de experiência de corpo e mente. Os piores dias...5 é um romance 
que retrata a fecundação do perecimento. O fracasso norteia o começo e o fim do corpo junto 
à mente. Todavia, existe uma mente que se movimenta enquanto o corpo se desintegra. Isso 
esmaece a mente por uma memória que se dissipa no espaço-tempo desse corpo que aos poucos 
deixa de existir. A experiência do corpo em Os piores dias... parte de um processo bastante 
recorrente na obra a ser entendido como perda in toto. O corpo se torna uma presença que é 
uma ameaça a si mesmo. O desejo de morte e finitude das coisas por uma melancolia niilista 
como resultado de uma experiência de perda que o sujeito narrativo demonstra pertencer a seu 
eu interior. Perda de família. Perda da vida se faz enterro num quarto. O corpo nu é mais do que 
a carne exposta: é a desintegração de tudo e de si mesmo. O recolhimento do corpo provoca 
também o estreitamento do espaço que o margeia. A partir do estudo de Allain Jézéquel (2004) 
sobre memórias de território e suas patologias, a integridade da saúde do corpo condiciona-se 

3       Cf. uma organização de Luis Costa Lima ([1979] 2011) sobre textos da estética da recepção.
4       No livro Navegar no ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor imersivo (2004), Lúcia Santaella discute mais 

profundamente sobre a tríade cognitiva do leitor e como o ato da leitura ocorre no meio digital. 
5        A partir de então usarei essa forma abreviada para me referir ao corpus em análise.
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à geometria do espaço onde ela ocupa. A depressão, sendo um desses sintomas do isolamento e 
negação do meio social e de si, exige que o território da cidade, do bairro, da rua, da casa, do 
quarto e da cama se reduza ao espaço do corpo. A voz desse eu é construída através da destruição, 
isto é, são as perdas e o fracasso que movimentam o corpo ao perecimento inevitável e tardio:

Os minutos neste quarto fúnebre transformam-se numa odisseia assombrosa, 
num solipsismo mórbido. Vítima da melancolia e da tristeza e do desengano 
predeterminados por essas figuras que caminham nas sombras, as Erínias, vou aos 
poucos sendo abandonada por mim mesma (FERREIRA, 2014, p. 9.0/136).6

O solipsismo mórbido como se pretende no romance causa no eu o apagamento não só do 
mundo externo, mas também da própria mente que se desaparece junto a ele. Em seu estudo 
sobre o niilismo heróico, Rosanne Araújo (2012) destaca a partir de Nietzsche dois tipos 
de niilismo: o positivo-ativo e o negativo-passivo. O primeiro ocorre através da afirmação 
do mundo real e do homem pela negação do mundo ideal. O segundo é a negação tanto do 
mundo das ideias como dos homens. Certamente esse último tipo de niilismo caracteriza o 
eu-narrador do romance Os piores dias... ao fazer banimento de tudo em volta e de si mesmo. 

Uma coisa que muito é instigante na obra são assertivas provocantes que podem ser 
observadas ao longo da narrativa. Cabe nesse contexto a afirmação de que “o homem morre 
tantas vezes quantas vezes perde os seus, disse o poeta” (FERREIRA, 2014, p. 21.8/136). Se a 
perda do outro é também uma perda de si que se faz morte, então o eu não é absoluto e nem 
singular. Mas como pode o eu ser a si mesmo sem ser o outro ou ainda ser parte desse outro sem 
deixar de ser a si mesmo? Certamente uma possível resposta levita incertezas sobre esse ser que 
pouco pode ser entendido como tal. Confessamos que nessa dicotomia eu-outro como perda ou 
ganho faz-se não só pela obsistência per se, mas também pela instância de presença que esse ser 
consegue constituir na percepção do próprio ser. Se façamo-nos presença de modo que essa seja 
um conceito geral da soma de nós mesmos como existência real, então o ser constitui-se como 
presença. Isso, todavia, não é suficiente para identificar esse ser e o outro que o faz cada um ser 
o que é ou mesmo deixar de ser o que nem podia ter sido. Isso quer dizer que a fluidez desse 
ser se dá não pela constante fluidez do tempo, mas pelo perecimento de cada experiência que 
é a presença de ser e não poder desvincular-se do espaço-tempo que condiciona a semiose de 
ser. Parece demasiado acreditar que essa visão seria um tanto equivocada se pensada em paralelo 
ao pensamento filosófico de Heráclito (HOBUSS, 2014; WARBURTON, 2017). Entretanto, 
a simultaneidade do si não se manifesta ubiquimente. Em face dessa reflexão, notamos que a 
narradora-personagem faz do corpo um torpor limite da experiência da mente. A melancolia 
deságua obscuridade na incessante vontade de perecer o instante que aprisiona esse corpo.

É curioso notar no romance que muitas reflexões de cunho crítico-social, filosófico e, 
também, de natureza da teoria literária emitidas pela narradora-personagem são atribuídas a 

6  Todas as citações dessa obra foram extraídas de arquivo digital em formato Mobi exibido no Kindle Paperwhite. 
Dessa forma, o número da página equivale à extensão da leitura nesse modelo de leitor de livro.
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fontes externas como filósofos, escritores, artistas, poetas e particularmente um amigo escritor 
falecido. Evandro Ferreira constrói, dessa maneira, uma obra repleta de pensamento crítico e que 
expande o horizonte narrativo formando um modo de pensar bastante aguçado. O romance faz-
se narrativa e, ao mesmo tempo, provoca esse fazer contestando ou aceitando certos preceitos 
da artífice literária. Em certos casos a voz do eu-narrador representa a voz do leitor, seja por 
angústia ou por conhecimento de causa dos fatos apresentados, como ocorre nesse trecho:

Noutra calçada cachorro ensinado conduz cego engravatado numa carreira 
vertiginosa; ambos seguem parelhos fluxo célere da multidão; ele perdeu a visão, 
mas não a altiveza. Não tenho ninguém, estou absolutamente só, diz uma octogenária 
a outra, ambas em marcha sonolenta aqui atrás. Vida assim mesmo, vai manejando 
o leme na direção dela nossa orfandade consumada. Do outro lado grupo de 
manifestantes protestando contra o policiamento da cidade; numa das faixas, leio 
estupidificada: A SEGURANçA É UMA FARçA. A educação, também (FERREIRA, 
2014, p. 59.2/136).

Nesse trecho a narrativa alerta o leitor implicando que ele também pertence a 
esse universo de angústia, seja ela de qual natureza for. O enredo é introspectivo, mas a 
introspecção acontece dentro de um modelo social que está sendo contestado a todo instante. 
A solidão posiciona o indivíduo frente ao absurdo do coletivo. 

Retomando a questão desse Eu-narrador-personagem como finitude de si, precisamos 
enviesar o diálogo para a experiência do corpo. Imagine um jogo de sinuca. Por obsistência as 
bolas produzem causa-efeito e no buraco faz-se um vencedor-perdedor. No caso das bolas, veja 
que elas são sólidas. A transuasão entre elas não permite que sua anatomia seja modificada. Dessa 
maneira, as bolas do fim do jogo continuam sendo as mesmas bolas do início? Na verdade, nem 
mesmo resultam bolas, pois o jogo constitui-se no desaparecimento in continuum dessas bolas. 
Se todas elas permanecessem sobre a sinuca, o jogo não aconteceria. Quiçá sua solidez não seja 
alterada, mas sua presença se torna afetada por obsistência de outras bolas. Será mesmo que 
viver seria esse constante desaparecer-se? Em situação totalmente diferente — mas no mesmo 
cabimento da questão —, imagine tintas de cores variadas sobre a sinuca. Impossível seria jogar 
qualquer bola sem que fosse tingida por tintas diferente à medida que rolasse na superfície. Seja 
essa, provavelmente, a situação que dificulta o entendimento de si quando nem mesmo se pode 
constatar a geometricidade do espaço-tempo que aprisiona o corpo e assim condiciona o pensar. 
Viver torna-se um constante desabar-se, como reflete a narradora-personagem (FERREIRA, 
2014). Nesse desabar resulta-se de quociente e dividendo pouco perceptível na queda. Uma 
bola posta sobre o alto de uma serra é deixada rolar até a planície. Tantas vezes ela for jogada, 
embora com mesma força ou precisão de ângulo, jamais repousará no mesmo lugar das jogadas 
anteriores. Cada queda será margeada por experiências diferentes, apesar de os obstáculos no 
caminho serem os mesmos. Isso quer dizer que toda experiência é singular e sua volição é 
insubstituível e própria de cada ser no qual se manifesta. Por conseguinte, nenhuma experiência 
pode ser repetida. A única coisa que se repete é a sensação por memória de uma experiência que 
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aconteceu. Mas isso está ainda muito longe de ser a mesma coisa. Charles Peirce (2010) discute 
esse nível de formação do pensamento através de várias classes de signos. Para resumir essa ideia, 
suponhamos que você leitor esteja nesse momento lendo este artigo. Certamente a experiência 
da leitura promove por obsistência causa-efeito uma volição que lhe é própria do ato de ler e 
assim estar em ação-reação perante o ato. Contudo, para ter a certeza que nenhuma experiência 
se repete, olhe fixamente a página ou parágrafo onde está lendo. Feche os olhos e em seguida 
tente recordar precisamente o ângulo observado antes de fechar os olhos. Nesse momento 
faço crer que até mesmo a página que você viu antes perde a cor na sua memória. Portanto, 
a experiência pós-facto resulta em sensações que se fazem memória. Existe a experiência da 
memória, que pode inclusive ser diferente em cada ato mnemônico. Contudo, a volição de uma 
causa-efeito é finita e não se repete. 

O que intencionamos mostrar a partir disso é que a experiência do corpo na obra é 
a condicionante da própria narrativa. A brevidade da narrativa é também a brevidade da 
experiência do corpo da narradora-personagem. Causa espanto pensar qual narrativa se teria 
se essa personagem não tivesse lido mitologia grega, Heráclito, Nietzsche, Platão, Dante, 
Cervantes, Sófocles e demais nomes do pensamento universal. Pois é através desse diálogo 
com o externo que se constrói uma experiência de corpo e mente na personagem. Como falar 
da pedra no caminho sem que se omita o próprio caminho sendo este o que faz ser a pedra no 
caminho ser o que é? É neste ângulo de percepção que observamos na obra o estreitamento 
da experiência do corpo que, por seu turno, estreita o universo narrativo. Para que a narrativa 
não se finde com o fato, Evandro Ferreira promove um cenário onde o corpo-mulher preso 
à enfermidade não é comum. É um corpo de alto conhecimento acadêmico e consciente das 
mazelas humanas. Torna-se, de fato, uma ironia manifestar alto letramento em tamanha descarga 
da existência refém das últimas horas. Quiçá seja esse distanciamento de si e do mundo que 
se torna possível perceber o quão medíocre pode ser a vida humana. É nessa estratégia que a 
narrativa se desenvolve, já que o corpo preso em si movimenta a mente através da memória 
de todas as coisas experienciadas pelo corpo. O corpo é o princípio do fato e a eternidade de 
uma experiência finita de ser. O espaço-tempo é a epigênese do corpo e da mente. O enterro 
do corpo no quarto permite que, através da experiência da mente, esse corpo torne a vaguear 
diferentes lugares como rua, cemitério, catedral, hospital e outros. O transe-limite da mente 
que se despoja do corpo em repouso. Em transe o corpo move uma mente entre mentes e 
corpos sem causa-efeito de intersemiose entre si. Nesse trecho a seguir é possível identificar um 
pouco desse cenário de experiência do corpo e da mente:

Estou na Catedral da Sé. Aprecio afrescos e vitrais e iluminuras e objetos litúrgicos, 
procuro por meio da arte uma transcendência mística; a reza me constrange, acho 
que devo esperar a morte sem ritos sacramentais — impossível repeli-la burlando 
tributo exigido por Cronos. Nada me desperta o fervor da devoção. Deveria acreditar 
em Deus por causa da arrogância dos cientistas. Agora aqui, neste quarto onde não há 
nenhum guardião dos meus gritos noturnos; onde a morte me espreita ao pé da cama. 
Lugar inacessível às metáforas, onde é impossível manipular a sintaxe (FERREIRA, 
2014, p. 11.9/136).
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O eu-narrador manifesta através do espaço externo como ocorre a volição de confronto 
do corpo com o mundo. A interação em certos casos se torna nula e passiva. O corpo como 
input do mundo é o que possa tornar todos os dias como o pior de toda a vida. Não há output 
do corpo em função de tudo ficar armazenado na memória. Apesar de a sintaxe não permitir 
a manipulação de si, é na linguagem que se faz a perenidade desse ser como experiência do 
corpo. A experiência do corpo é tão necessária ao romance quanto o verbo para a introspecção 
na mente. É na experiência do corpo que surge a experiência da mente. E dessa resulta uma 
memória dessa experiência do corpo. A semiose desse fenômeno constitui-se como espaço-
tempo dessa experiência entre corpo e mente. Nesse diálogo, a narrativa é desenvolvida tendo 
como amparo sígnico por obsistência o mito de Antígona. Essa figura da mitologia grega serve 
de apoio por comparação e metáfora ao desenvolvimento e organização do livro como um todo. 
Elisabete Agra e Luciano Justino (2018) observam em artigo sobre Os piores dias... que existe 
uma certa imagem dupla de Antígona no romance: “[...] é a própria narradora, a enterrada viva 
na clínica, a morta que fala, mas ela é também a guardiã do corpo insepulto, este mesmo que 
romanceia, que linguageia, vivo” (AGRA; JUSTINO, 2018, p. 133). A experiência de Antígona 
promove no eu narrador de Os piores dias... um sentimento de fracasso por não ter como se igualar 
ao primeiro. Isso permite que o romance ganhe ritmo e uma entonação poético-estrutural. 
Através de recurso estilístico Antígona? aquilo... Eu? Isso... o romance cria um roteiro como lei 
geral que, de certo modo, abrevia a estruturação da obra. Nada pode ser caos o tempo todo, 
pois mesmo sendo caos isso gera uma lei geral que determina o próprio caos, embora o caos seja 
ausência de lei. Onde há algo, há uma lei que governa a manifestação desse algo. Fazemos essa 
observação a partir da Filosofia de Charles Peirce (2010).7 Desse modo, é possível notar que a 
prosa possui certas peculiaridades que revelam a gênese do enredo. Sem isso, a prosa não teria 
uma sustentabilidade em sua narrativa, mesmo ela não sendo linear. Nathaniel Hawthorne, por 
exemplo, apresenta no início do romance The Scarlet Letter ([1850] 2007) uma carta que motiva 
o desenvolvimento do romance. Embora essa estratégia seja fácil de ser notada em algumas 
obras, em outras nem tanto. Veja como isso acontece nesse trecho do romance de Evandro 
Ferreira:

Antígona? Transgredindo leis reais, aventurou-se, tentou inútil enterrar o próprio 
irmão espalhando poeira macia sobre seu corpo dilacerado, condenado a decompor-
se em praça pública, devorado pelos cães, pelas aves de rapina. [...]

Eu? Vida toda tenebricosa; feixe de luz solar nunca nele meu caminho; trajetória 
sempre nevoenta. Também aprendi com o tempo à semelhança dele Lucrécio a arte 
de desprezar as ações humanas. [...] (FERREIRA, 2014, p. 19-20.8/136).
.......................................................................................................

7  Cf. os 8 volumes da edição Collected papers of Charles Sanders Peirce (1931-1958) editada por Charles Hartshorne, 
Paul Weiss (vols. 1-6) e Arthur Burks (vols. 7-8) para uma leitura mais aprofundada sobre essa questão.
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Antígona? Para ela, morrer não é sofrer; seria sofrimento, sim, deixar insepulto o 
próprio irmão. Sabe também que os tiranos dizem-fazem tudo o que bem entendem. 
Sua morte? Afirmação da vida. [...] (FERREIRA, 2014, p. 30.6/136).

Eu? Neste quarto fúnebre onde os minutos tecem horas insípidas; onde os instantes 
são inúteis; lugar em que não há possibilidade de salvaguardar-se do esmorecimento; 
onde não há espaço para trapaças de áugures de naipe nenhum (FERREIRA, 2014, 
p. 30.6/136).
......................................................................................................

Antígona? Nem todas as águas do íster seriam suficientes para purificar sua casa, tais e 
tantos são os crimes que nela se praticaram. Sua mãe Jocasta? Matou-se (FERREIRA, 
p. 48.4/136).

Eu? Vida toda me afinei pelo diapasão da derrocada, vítima de uma longa interminável 
entre aspas litania de perdas (FERREIRA, p. 49.3/136).

 

Assim prossegue a narrativa mantendo esse ritmo: Antígona-quarto-corpo-experiência-

mundo. Uma generalização que se ritualiza a cada poucas páginas. Através da citação feita 

percebemos que a leitura da obra torna facilitada por esse recurso. Existe o eu doente que se 

sente morrer e enquanto a vida se faz morte no leito a experiência da mente faz fuga desse 

morrer-viver constante. Um ziguezague de banimento de ideias que, de certa maneira, refletem-

se no corpo. Isso faz com que a leitura seja o resultado de algum tipo de experiência. Nesse caso, 

compreendemos essa experiência como transuasão narrativa, pois a estratégia usada faz-se signo 

e cria uma lei geral que permite a formação do raciocínio. Sem avançar no assunto, admitimos 

que é esse o mecanismo que possibilita a formação da experiência na mente ao reexperienciar 

o corpo como memória. Por exemplo, se essa estratégia de repetição nos faz concluir por um 

interpretante que todo o romance se desenvolve nessa comparação Antígona-Eu-Antígona-Eu-

Antígona-Eu... in continuum, certamente o ad infinitum da experiência do corpo da narradora-

personagem reflete na mente um espaço-tempo na medida da própria experiência. Cumpre 

lembrar que nessa dicotomia a última instância de Antígona-Eu resulta apenas no Eu. Esse Eu 

é reduzido no seu espaço-tempo de experiência do corpo. A experiência da mente pós-corpo 

não existe. A finitude da experiência se dá no encerramento do corpo e da mente, o que faz a 

narrativa chegar ao fim. 

Como já mostramos antes, um jogo de sinuca se torna uma analogia adequada para 

entender esse fenômeno. Não basta dizer que todo eu faz-se pelo outro — como é visível nas 

teorias pós-coloniais, estudos culturais ou mesmo em discussões filosóficas avançadas —, mas 
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é preciso compreender a mecanicidade que possibilita esse fenômeno. A geometria do jogo 

de sinuca é o elemento que norteia o espaço-tempo de cada bola para que o jogo aconteça. 

A dinâmica jogador-jogador, bola-bola produz uma volição de causa-efeito responsável pela 

composição do jogo. Na relação Antígona-Eu a experiência do outro serve como obsistência 

que gerencia a volição do eu no corpo. Fazendo um apanhado de algumas características que 

configuram as ações de Antígona e o Eu da narradora-personagem, é possível destacar que:

a) Antígona implica: transgressão, aventura, afirmação, proteção, inspiração, piedade, 

pecado, divindade, crimes, luta, consciência, ética, altivez, fidelidade, audácia...;

b) Eu implica: tédio, obscuridade, desprezo, inutilidade, funéreo, esmorecimento, escuridão, 

eclipse, perecimento, perdas, vazio, silêncio, despojo, desesperança, desencanto, 

rancor...

Diante disso, percebemos que a experiência desse eu-narrador pauta-se em sua própria 

manifestação de ser como individualidade. Mas como considerar a experiência de si sem o 

confronto com o não-ego? Seja isso talvez o que de fato norteia o perecimento de si. Nas 

andanças desse eu por ruas e locais diversos não existe a interação entre esse eu e o universo 

externo. Até que ponto esse universo pode ser tomado como experiência sem que haja uma 

obsistência do lugar e da cosia com esse eu? O espetáculo do outro não pode ser entendido 

como o mesmo da experienciação volítica provocada pela manifestação desse outro como 

fenômeno averso ao solipsismo mórbido da personagem. Existe algo ali que não está aqui 

dentro desse eu que se sente esmaecido e fora da anatomia da percepção do mundo em dêixis. 

No entanto, como pode esse eu hic et nunc dar-se conta de si sentindo a si mesmo in totum? 

Desconfiamos que seria nulo pensar essa potência do sentido sem uma geometria espaço-tempo 

determinante de uma experiência do corpo e da mente. Para Heráclito tudo se move pelo 

contrário (HOBUSS, 2014; WARBURTON, 2017). Por certo o próprio mover já é uma reação 

ao contrário da inércia de não mover-se. Na Semiótica de Charles Peirce (2010) é possível 

notar que seu arcabouço conceitual demonstra certa impossibilidade de um primeiro ser um 

segundo de si mesmo. Compreendemos perfeitamente que um signo possui um objeto diferente 

de si mesmo determinado por um interpretante que media a composição do sentido. Porém 

pensamos um tanto além. Conforme aponta Josivan Nascimento (2018) em sua dissertação de 

Mestrado, defendemos que todo signo é também um obsigno. Josivan Nascimento usa o termo 
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obsigno como formação a partir do prefixo da palavra obsistência, pois em toda relação signo-

objeto há obsistência, seja por força mental ou física. Contudo, antes de ser signo ele se torna 

obsigno, pois não seria signo de algo sem que fosse primeiro signo da mente que o faz ser signo 

de alguma coisa. Por isso, obsigno. O signo objeto. Não o signo objeto de si, mas do que o faz 

ser signo e signo de algo mais.

O que propomos com essa observação semiótica é que — como bem releva Charles Peirce 

(2010) — o homem se torna um signo. O sentido desse ser parte do processo de experiência do 

corpo com o mundo para que se desenvolva uma experiência de mente do mundo que deixa de 

ser mundo na experiência da mente. Não podemos sentir nossa orelha sui generis, mas podemos 

sentir que temos uma orelha quando tocamos nela com alguma coisa que não seja nossa própria 

orelha. Embora se possa tocar o braço com o próprio braço, a instância de sentido do braço faz-

se em ser outro braço. Cada sensação se torna um sinsigno desse braço, e não o sentido de fato 

do braço. Logo, o braço não pode sentir a si mesmo sem que se externalize a instância de ser 

como tal para que na instância de percepção o braço deixe de ser braço sentido. Diante disso, a 

experiência de mente do eu parte do corpo que se percebe para além da experiência.

O que podemos observar no romance é que o perecimento da experiência do corpo 

afeta diretamente no estreitamento da narrativa. A brevidade ou extensão da obra faz-se 

mediante a volição corpo e não-corpo. Como o limite do corpo é desenhado na geometria 

do espaço do quarto de hospital, Evandro Ferreira lança mão da experiência na mente para 

desenvolver o enredo do corpo que se dissipa consigo mesmo num “deslocamento sem sair 

do lugar” (AGRA; JUSTINO, 2018, p. 131). Um movimento sem ser afetado pela resistência 

do corpo que se move ante a aversão do próprio andar. Em certos casos a narrativa lembra a 

linguagem cinematográfica com recortes de uma realidade que não faz parte da percepção de 

si. Essa obra de Evandro Ferreira lembra o filme A man with a movie camera (1929), de Dziga 

Vertov, como um olho que se dispersa no mundo sem ser interferido por ele; lembra também o 

romance The unbereable lightness of being (1985), de Milan Kundera, sobre as profundezas do ser e 

a experiência com o outro; lembra a poesia de Augusto dos Anjos (2013) sobre a desintegração, 

o perecimento; lembra o que entendemos como experiência do corpo resultante da finitude 

de si. Nesse comboio de movimento da experiência no corpo, a mente transborda fronteiras 

fazendo-se memória.  Como ressaltam Agra e Justino, os autores dizem que:

É a potência imaterial da memória e da imaginação que mantém vivo o corpo numa 
espécie de exílio excessivo que não se confina e por isso escapa das armadilhas do 
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fim, ao mesmo tempo em que nomeia suas próprias perdas, seu catálogo de fracassos, 
as armadilhas do biopoder e de suas biopolíticas de controle dos corpos, dos sujeitos, 
dos mundos (AGRA; JUSTINO, 2018, p. 131).

 A experiência da mente resulta de uma memória ou imaginação como força- motriz 
para a sustentabilidade do corpo. No entanto, é preciso lembrar também que quando essa 
introspecção é doentia ela também pode adoecer o corpo, o que contribui para o perecimento. 
Com o estreitamento da narrativa, a memória da personagem demonstra parecer esmaecida. 
Qual tipo de memória o isolamento é capaz de construir? Ou até que ponto o corpo consegue 
se isolar sem que a mente se recuse a ceder a algum tipo de experiência? Esse último mostra que 
o eu-narrador não parece refutar o mundo por completo, pois assume certo desejo de expressar 
afeto:

Mulher bonita vistosa de tailleur caminhando a meu lado aqui na calçada diz para 
acompanhante engravatado que tem quarenta e seis anos e que todas as coisas que 
poderia fazer na vida já fez. Difícil traduzir literalmente tal afirmativa — sei que 
gente-realização-in-totum desse naipe me revela sentimento de inveja (FERREIRA, 
2014, p. 42.4/136).
...............................................................................................

Vou morrer sem nunca ter tido sensação prazerosa de ouvir filho de dois ou três ou 
quatro anos dizendo Mãe, sono, vem dormir comigo. Sei que estou morrendo do mesmo 
jeito que vivi: absolutamente só, desajeitosa para o idílio, nunca talhada para viver 
com alguém (FERREIRA, 2014, p.124.1/136).

 A postura do eu-narrador suscita também entender o fenômeno da experiência a sós. 
A experiência da vida e da morte como volição unânime do corpo a sós é agonizante. Ainda 
assim, a experiência de morte é um fato que não cabe na experiência pós-corpo, tampouco 
na experiência da mente. Pós a morte em si é o pós-corpo, o a posteriori, no mesmo sentido 
exposto por Immanuel Kant em Crítica da razão pura (2008). Sendo o corpo um a priori, a 
experiência da morte no romance não constitui de signos suficientes para comunicar essa morte 
como finitude. Pois no exato momento que o corpo se finda, o romance termina. Restam então 
somente o silêncio e o vazio estampados nas páginas. Seria essa uma metáfora para a comunicação 
da experiência de morte? Consideramos que nesse vazio em branco poderia estar tanto uma 
resposta possível quanto uma pergunta não feita. Sem destampar o vazio do nada, o eu-narrador 
permanece sujeito ao oculto:

Eu? Vivendo dias malcheirosos neste quarto-opacidade-absoluta, numa sujeição 
ininterrupta ao desencanto; onde não há máscara para ocultar o vazio — tudo carece 
de sentido; onde o silêncio perde todos os seus signos, o desalento mostra todas as 
suas vísceras; onde sei que é preciso me render à evidência: perdi (FERREIRA, 2014, 
p. 58.2/136).
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Os piores dias... metaforiza que o silêncio é o vazio que se cria dentro de si por se tornar 
incapaz de transcender os labirintos das próprias angústias. O sentimento de perda subtrai 
do íntimo do eu o sentido que as coisas podem ter. Qual é, contudo, o sentido das coisas? 
Certamente antes de entender o sentido das coisas, é necessário que se compreenda o fato de 
o eu ser signo para tal cosia. Qual é o sentido de si? A relação in totum com o mundo começa 
dentro do próprio eu. Nas andanças pelas ruas de São Paulo, o eu-narrador é cético quanto às 
relações humanas de qualquer natureza. A perda torna o corpo um delírio do presente: “perdas 
sucessivas depois de muitos anos calcificam a expectativa, abatem o ânimo, atravancam o sorriso. 
Ainda não descobri se não gosto da morte porque tenho medo da vida ou se não gosto da vida 
porque tenho medo da morte” (FERREIRA, 2014, p. 95.6/136). O medo não configura desse 
modo o abatimento imediato do eu. Através de comparação à Antígona, o eu-narrador assume 
o memento mori e torna a experiência desse processo como reflexão de si. Nessa perspectiva o 
romance confronta com a fraqueza de quem decide não esperar a própria hora embora estando-
para-a-morte, numa linguagem mais heideggeriana.8

Além da ênfase sobre situações que conduzem o indivíduo à ranzinzice, Evandro Ferreira 
em alguns momentos faz crítica literária a partir da voz do eu-narrador. A imagem do amigo 
escritor cria uma metáfora para o cenário cultural por que passa a personagem. Nesse viés a 
literatura assume em certa medida um horizonte de fuga do corpo e da mente e assim constitui 
o sentido da vida. Porém, nesse caso, o sentido está mais para a morte e perecimento. Nos 
trechos a seguir há provocações estéticas que o livro traz como mecanismo de construção de 
uma linguagem que representa uma experiência do corpo além do presente:

Ele amigo escritor extinto dizia que a literatura mediana não serve para nada; é a 
própria negação da literatura, cuja primeira exigência é a de se justificar (justificar 
a própria presença) diante dos outros objetos de cultura (FERREIRA, 2014, p. 
82.8/136).
................................................................................................

Quando viu pela primeira vez uma daquelas dezenas de vacas de gesso pintadas 
espalhadas pelas esquinas desta metrópole apressurada, comentou ato contínuo: A 
arte foi para o brejo. Dizia que ele-eu éramos habitantes da exclusão, pertencíamos à 
família dos tragados pelo impossível (FERREIRA, 2014, p. 90.7/136).

Dizia que a literatura é uma das formas mais elevadas de dar sentido à vida, de 
lutar contra o absurdo existencial; que, se tivesse de escolher uma única virtude 
para um prosador, não diria nem vivência nem imaginação, mas domínio da língua 
(FERREIRA, 2014, p. 91.7/136). 

A linguagem assume no romance uma acuidade acentuada para reforçar a experiência 

do eu-narrador. São frases curtas, longas e que a justaposição de substantivos sem ligação por 

8  Cf. Ser e tempo (2005), de Martin Heidegger. 2 vols.
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preposição torna um sentido bastante diverso da gramática normativa. Evandro Ferreira constrói 

desse modo uma narrativa que alerta sobre a sensibilidade humana e como essa experiência 

pode ser comunicada à experiência da mente.

Algumas das observações que podem ser feitas no tocante à constante negação do espaço-

tempo em volta, o eu-narrador culmina na negação e perecimento de si. O fenômeno da morte 

é um tema que orbita várias obras de Evandro Ferreira, como observa Maurício Silva (2017) em 

seu artigo sobre a melancolia daquele autor. Associado ao niilismo, essa questão acaba se tornando 

quiçá numa das várias tendências da literatura contemporânea brasileira. Em seu estudo sobre o 

neorregionalismo na literatura brasileira, Herasmo Brito (2017) destaca sistematicamente onde 

essas questões se enquadram e como elas são tratadas no cenário literário brasileiro atual. Isso 

permite entender por que certas passagens da obra que remontam o corpo fora do quarto de 

hospital mostram que quanto maior o espaço e território de ocupação do eu maior o horizonte 

e interação com o não-eu. Por fim, são essas experiências que tecem na mente do eu um sentido 

e uma revolta de desabamento de si. Dessa maneira, por que a obsistência do corpo-espaço-

tempo no leito de hospital nada remonta de experiência do mundo? Cremos ser pelo fato de o 

espaço-tempo ter se resumido ao tamanho do eu. Quanto mais o eu se retrai, menor o espaço-

tempo de sua ocupação de presença no ser-estar-aí, como um Dasein, usando aqui o termo da 

filosofia de Heidegger. A escolha ou infortúnio do ser ante o próprio ser parte do macro espaço 

até chegar ao micro e, por fim, ao vazio. O eu que nega ao mundo nega a si. A partir de Sartre 

em O ser e o nada (1997), acreditamos que esse infortúnio de tornar pior todos os anos da vida 

condiciona-se ao próprio arbítrio de decisão quanto á manifestação da experiência do corpo 

que enriqueça a mente. Mantemos um ceticismo estranho de que a mente não traz ao corpo 

experiência de vida suficiente, mas sim o contrário. Portanto, Os piores dias de minha vida foram 

todos é um romance que perpetua e denuncia o perecimento da experiência do corpo aquém do 

mundo e de outros corpos e mentes. Daí surge a melancolia e o pessimismo niilista. Uma perda 

in totum.
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IDENTIDADE CULTURAL
E FRAGMENTACAO DO SUJEITO 

EM A MÁQUINA DE SER, 
DE JOÃO GILBERTO NOLL

 
Douglas dos Santos Silva1

Algemira de Macedo Mendes2

RESUMO
O objetivo deste trabalho é compreender como a identidade cultural fragmenta o sujeito na pós-modernidade 
a partir do conto O convívio, da obra A máquina de ser, de João Gilberto Noll (2006). No conto em discussão, 
o narrador apresenta a sua maneira excepcional de discutir as virtudes e dramas existenciais a que estamos 
subjugados, mas também àqueles que investigam uma literatura favorável com a finalidade de sensibilizar padrões 
e juízos de valores solidificados, como também de ampliar uma visão mais profunda do cotidiano das pessoas 
no século XXI. Tem como temática a análise de uma protagonista e narradora que se esforça para preparar o 
seu chamado ‘pupilo’ para a convivência em sociedade. Também não se pode declarar muitas informações sobre 
os personagens, uma vez que é uma característica marcante na narrativa de Noll. Para tanto, usaremos como 
aporte teórico as reflexões de Stuart Hall (2005), para quem no mundo moderno, as culturas nacionais em que 
nascemos se constituem em uma das principais fontes de identidade cultural e dessa forma, essas identidades 
não estão literalmente impressas em nossos genes. Entretanto, nós efetivamente pensamos nelas como se 
fossem parte de nossa natureza essencial; Benedict Anderson (1983), que argumenta que as diferenças entre as 
nações residem nas formas diferentes pelas quais são imaginadas; Bhabha (1998) que define a crítica pós-colonial 
como testemunha das forças desiguais e irregulares de representação cultural envolvidas na competição pela 
autoridade política e social dentro da ordem do mundo moderno.Incluiremos ainda, Derrida (2003) que trata 
da hospitalidade ao afirmar que não se pode oferecer hospitalidade ao que chega anônimo e outro qualquer que 
não possua nome identificador, família ou estatuto social. No mundo moderno, a identidade é algo complexo 
e de variadas mudanças sociais. Com esse trabalho, espera-se ilustrar de forma discursiva a problemática em 
torno das questões sobre identidade. 
Palavras-chave: Literatura. Identidade. João Gilberto Noll.

1 professordouglassantos@gmail.com
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ABSTRACT
The objective of this work is to understand how cultural identity fragments the subject in postmodernity 
from the story The conviviality, of the work The machine of being, by João Gilberto Noll (2006). In the story, 
the narrator presents his exceptional way of discussing the virtues and existential dramas to which we are 
subjugated, but also those who investigate a favorable literature for the purpose of sensitizing patterns and 
judgments of solidified values, as well as of expanding a vision the daily life of people in the 21st century. Its 
theme is the analysis of a protagonist and narrator who strives to prepare her so-called ‘pupil’ for the coexistence 
in society. Nor can one declare too much information about the characters, since it is a striking feature in Noll’s 
narrative. To that end, we will use as a theoretical contribution the reflections of Stuart Hall (2005), for whom 
in the modern world, the national cultures in which we are born constitute one of the main sources of cultural 
identity and thus, these identities are not literally printed in our genes. However, we do indeed think of them as 
part of our essential nature; Benedict Anderson (1983), who argues that differences between nations reside in 
the different ways in which they are imagined; Bhabha (1998), who defines postcolonial criticism as a witness 
to the unequal and irregular forces of cultural representation involved in the competition for political and social 
authority within the modern world order. We will also include Derrida (2003) hospitality can not be offered to 
those who arrive anonymously and any other who does not have a name, family or social status. In the modern 
world, identity is something complex and of varied social changes. With this work, it is hoped to illustrate in a 
discursive way the problematic around the questions about identity.
Keywords: Literature. Identity. João Gilberto Noll.

 INTRODUÇÃO 

O livro de contos A máquina de ser, de João Gilberto Noll, é um livro curto e que reúne 24 

contos. É um convite à observação da solidão. Para isso, o autor concentra suas narrativas no 

campo onde o ser humano está condenado a ser sempre só – o do pensamento, insondável e 

impenetrável.

A disposição temática dos contos reunidos contempla uma diversidade de narradores e 

atmosferas cujo encadeamento confirma e, ao mesmo tempo, renova a habilidade que o autor 

tem de surpreender – e desestabilizar – seu leitor à medida que revela novas, profundas e 

inesgotáveis possibilidades de ser. 

Dessa forma, esse artigo tem o objetivo de analisar a ideia de identidade cultural 

fragmentada e a hibridização cultural de uma sociedade. Partindo das definições do que é 

identidade cultural, esse artigo apresenta as discussões relacionadas à teoria de Stuart Hall no 

livro A identidade cultural na pós-modernidade (2005); o consumismo como produto cultural 

de um povo através do aporte teórico de Levi-Strauss (2006); a relação do corpo a corpo entre 

os viventes do mesmo grupo em Agambém (2009) e a expansão urbana como processo de 

hibridização cultural de uma sociedade a partir da visão de Canclini (2009).
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Nesse sentido, os contos de A máquina de ser abordam a temática do indivíduo que 

vivendo numa sociedade pós-moderna enfrenta conflitos individuais. Esse ser como chama o 

autor do livro, procura sua identidade na relação com o outro apesar de que os narradores 

vivem sempre sozinhos, consequência, dessa modernidade que valoriza a rapidez nas relações 

humanas e que se deve fazer tudo ao mesmo tempo. 

Considerando essas relações fragmentadas de convívio, Noll explora no livro, personagens 

como produtos de um consumismo decorrente da globalização e da cultura importada de outros 

países. Isso é perceptível na introdução da indústria alimentar do fastfood, dos refrigerantes e 

batatinhas na cultura ocidental. A alimentação derivada de outras regiões do mundo provoca 

mudanças comportamentais em diferentes sociedades. E uma mudança essencial se refere ao 

tempo, uma vez que a sociedade urbana necessita se alimentar de forma rápida e prática. Com 

isso, as relações sociais vão se esfacelando entre os seres envolvidos. 

A máquina de ser é automatizada nas sociedades urbanas que é cada vez mais veloz onde 

todos são regrados pela pressa e compulsão. As pessoas não estão mais preocupadas com as 

relações afetivas. O que importa são os acontecimentos exteriores. 

Por isso, em cada conto, os narradores não são os mesmos. É como se cada um tivesse uma 

máquina a ser desenvolvida nesse mundo globalizado. Não existe uma continuidade narrativa 

de um conto para o outro. As circunstâncias se transformam a cada narrativa. E os conflitos se 

caracterizam em cada história. 

Esses embates são percebidos de forma simples. Os narradores estão em primeira pessoa 

e que observam a solidão de forma reflexiva relacionada, às vezes, à decepção individual das 

suas vivências cotidianas. Portanto, diante das temáticas estabelecidas, a identidade cultural é 

analisada sob a ótica da pós-modernidade cujo sujeito é fragmentado através de personagens que 

tentam se encontrar na imensidão de suas reflexões. 

A IDENTIDADE FRAGMENTADA NO CONTO: O CONVíVIO.

              

O texto trata da convivência de uma mãe com seu filho pequeno. O narrador está na 

primeira pessoa e não revela o nome nem da criança, muito menos da mulher. Texto com poucas 

descrições, muito tenso e com uma mulher tentando educar o filho para o convívio em sociedade. 

O texto não possui diálogos, uma vez que a criança ainda não domina a fala. A comunicação 

acontece através de choros e atitudes típicas de um ser em busca de uma identidade.
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Segundo Stuart Hall, as identidades modernas estão sendo “descentradas”, isto é, 

deslocadas ou fragmentadas. E que o próprio conceito com o qual estamos lidando, “identidade”, 

é demasiadamente complexo, muito pouco desenvolvido ou compreendido na ciência social 

contemporânea. 

Ele parecia me escutar e suava, exibia todo seu esforço em captar minha voz. Pois ele 
não falava, ainda estava aprendendo a conviver. Aliás, aposto que ele próprio ainda 
não se entendia (NOLL, p. 37). 

A narradora do conto utiliza a palavra “pupilo” para definir o filho quando os dois iam 

“nas festas de amigo oculto, nas antevésperas do natal, levávamos os pupilos. O meu naquele 

ano veio com uma espécie de camiseta da seleção” (NOLL, 2006, p. 38). A criança se comporta 

como um estrangeiro que não fala a língua, nem conhece a cultura local. Ela também não 

domina os códigos e muito menos não tem a ideia de cultura de maneira geral. 

A personagem vive sozinha na difícil educação do filho para conviver em sociedade. Tem 

uma rotina cotidiana igual a qualquer máquina de ser. Leva-o para a escola (Reformatório), vai 

trabalhar e retorna para casa. Acrescenta que o menino está cada vez mais domesticável, apesar 

de que não aprendeu a rir.

Para Hall as sociedades modernas no final do século XX estão se fragmentando, uma 

vez que as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia e nacionalidade têm se 

modificado.  Há uma perda de um sentido de “si” e que muitas vezes esse indivíduo vai sofrendo 

um deslocamento tanto de seu lugar no mundo social e cultural quanto de si mesmo. 

Nessa tarde, depois dos festejos, levei meu pupilo para passear no centro da cidade. 
Sem muita imaginação entramos em um McDonald’s, onde lhe paguei uma Coca, 
um hamburguer e batatinhas fritas. Se ele quisesse, poderia lhe pagar também um 
sorvete. (NOLL, p. 38).

Nesse contexto, vemos outro aspecto da questão da identidade que Hall argumentava 

que é a chamada “globalização” e como esse impacto tem se tornado constante na identidade 

cultural das sociedades.  Isso acontece pelas mudanças frequentes, velozes e duradouras que a 

modernidade traz para a convivência diária. 

Isso é percebido através da crítica para o consumismo de qualquer comida. Essa é uma 

tendência bem presente nos países industrializados, uma vez que passou a adquirir novos hábitos, 
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idealizados pela indústria alimentar. Quando a mulher adota o hamburguer e a Coca-cola como 

produto de seu consumo alimentar, ela está adquirindo uma identidade cultural pertencente a 

outros centros. Isso se deve, de certa maneira, ao modo moderno e globalizado, de se alimentar 

de forma prática e rápida. 

A cultura determina o que é comível, isto é, a cultura educa e provoca o desejo de todo 

tipo de comida. Assim, os deleites são construídos conforme o que a cultura estipula como 

aceitável. E como se percebe no conto, o hamburguer e a Coca-cola são símbolos dessa nova 

cultura. 

O que se valoriza não é mais a confraternização, mas o controle do tempo. Compreende-

se que a alimentação de diversas culturas vem se modificando aceleradamente nos países 

ocidentais. E o tempo é um dos grandes vilões do prazer. As comidas passaram a ser compradas 

quase de maneira pronta para o consumo rápido e ao que o contista enfatiza no título do livro 

que vivemos uma verdadeira máquina de ser. 

Para Levi-Strauss (2006, p. 302), “a culinária de uma sociedade é uma linguagem na qual 

ela reduz inconscientemente sua estrutura, a menos que, também sem sabê-lo, limite-se a revelar 

nela suas contradições”. Por isso, a forma de se alimentar também determina a organização da 

identidade sócio-cultural de um povo. Assim, o convívio feito através das refeições em grupos 

familiares com hora determinada pela mãe ou avó foi sendo transformado em ocasiões especiais 

de aniversários, casamentos ou outras festas. E, portanto, o que se valoriza no mudo pós-

moderno é a refeição rápida e de forma isolada para que não se perca tempo com conversas 

afetivas e duradouras. 

Outro fato importante percebido no conto é que a criança não domina seu corpo e 

que a mesma precisa dos cuidados de um adulto que a eduque, a fim de que seja integrada 

paulatinamente à sociedade.  Ao mesmo tempo, o narrador deixa explícito de maneira direta 

e linguagem realista a comparação desse ser com um animal incapaz de se expressar como 

humano ao referir-se aos sons que o menino emite.

Limpava-o entre as coxas, e logo mostrava o papel sujo perto do seu nariz e lhe 
perguntava. Gosta desse cheiro? Ele abanava a cabeça, ma s eu não me dava por 
satisfeita. Aí eu botava o papel sujo no cesto, pegando-o sempre pela nuca, como se 
faz com o cachorro que, desavisado, comete suas necessidades, sei lá, em cima do 
sofá. Pega-se o sujeito pelo cangote e se faz com que ele cheire a porcaria que gerou 
fora dos arcanos do asseio (NOLL, 2006, p. 37-38).
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Percebe-se que há um processo de zoomorfização que ocorre com esse ser em formação. 

Por não saber falar, ele perde a capacidade de se comunicar, respondendo sempre por grunhidos 

ou gestos com a cabeça e que o chamado pupilo é ainda um ser rudimentar, isto é, de que 

é indivíduo social em transformação. Dessa maneira, sua formação como pessoa depende da 

relação com o outro, com a educação, com a interação de um modo geral. Tanto que a falta 

desse indivíduo - procedimento de convívio e um dos mais importantes da humanidade – é algo 

que serve para indicar para a mãe que ele é incapaz de se relacionar socialmente e por isso, de 

interagir com os demais. 

Para Giorgio Agambém (2009, p. 41), o sujeito é “o que resulta da relação, e por assim 

dizer, do corpo a corpo entre os viventes e os dispositivos”. A narradora se dispõe a ser um tipo 

de servidora dos padrões de civilização. O filho não aceita as condições semelhantes de um 

animal canino, visto que reage aos desígnios da progenitora. Mesmo que não interaja através da 

linguagem verbal, há uma resistência via manifestação corporal com o abanar da cabeça.  

Agambém afirma que igual a uma máquina o ser quando entra em contato com outros 

seres produz sujeitos. E esse ser destacado no conto não é tão livre, logo, é produto relacionado 

a um poder, nesse caso, da mãe. Ele precisa da interação com a sociedade para se desenvolver 

dentro da cultura que está inserido. E tudo se inicia através do contato com o ser materno e ao 

longo dos anos vai se modificando de acordo com os aspectos culturais que vivencia nos grupos.

Para Wander Melo de Miranda (2010), a partir dos anos de 1980, houve uma inserção de 

linguagens variadas na literatura brasileira que trouxe novas formas de diálogos entre a cultura 

e as práticas sociais. E um dos escritores que se apropriou dessa técnica foi João Gilberto Noll 

que se utilizou de narrativas vivenciais através de diversos pensamentos internalizados nos 

personagens.

Apresentam-se polimorfos fragmentários, distantes do amplo painel social ou da 
grande obra retrato da nação. Preferem os pequenos temas, o detalhe aparentemente 
insignificante, os eventos miúdos do cotidiano, as falsificações propositais, a profusão 
de vozes díspares, como meio mais viável de escapar da uniformidade da voz única 
das verdades oficiais ou dos discursos utópicos de emancipação (MIRANDA, 2010, 
p. 112).

Para o teórico, a produção textual de Noll tem uma competência artística incomum, o 

enredo é econômico com um número pequeno de acontecimentos e personagens que vagueiam 

sem direção ou rumo. São seres dispersos dentro de situações corriqueiras do mundo pós-
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moderno cuja prosa é simples e de traços torturantes que representam as variadas situações 

contemporâneas como a higiene física do filho que muitas vezes não são citadas na literatura 

nacional. Esses detalhes que outros escritores evitam a exposição, Noll faz questão de trazer a 

tona para a literatura. Não esconde os pormenores. Mostra-os de forma realista para a sociedade. 

A HIBRIDIzAÇÃO CULTURAL DO CONTO

A narrativa fala de um homem estrangeiro num país diferente do seu. Ele saiu da 

Embaixada para ir almoçar, sozinho, como era de seu costume. Já se habituara a esse ritual. Essa 

capital era a primeira vez que visitava e não dominava bem a língua local. 

Percebeu que o local estava estrategicamente organizado para um tipo de congraçamento 

de pessoas de uma mesma instituição. Pouco a pouco, enquanto almoçava, as pessoas foram se 

reunindo em torno dessa mesa. Notou que não traziam crianças para fazer traquinagens. Muitos 

conversavam alto e se divertiam no encontro. O narrador personagem, enquanto almoçava, 

fazia reflexões acerca da sua vida sobre o que é uma verdadeira máquina de ser: rápida, agitada 

e cheia de compromissos. 

É o típico exemplo do narrador pós-moderno que conta os episódios a partir do olhar 

de fora sem preocupação com algum ensinamento filosófico. Apenas transmite os fatos de forma 

simples e cotidiana.

O narrador pós-moderno é o que transmite uma ‘sabedoria’ que é decorrência da 
observação de uma vivência alheia a ele, visto que a ação que narra não foi tecida na 
substância viva da sua existência. Nesse sentido, ele é o puro ficcionista, pois tem 
de dar ‘autenticidade’ a uma ação que, por não ter o respaldo da vivência, estaria 
desprovida de autenticidade (SANTIAGO, 2002, p. 46).

Percebe-se pela narrativa do conto que os eventos eram rápidos sem grandes detalhes e 

que o narrador se deixava levar pelas ações da cidade. Ele continuava na sua caminhada solitária 

pela cidade. Via as vitrines com manequins, loja de artigos masculinos e caminhava pelas ruas 

como um peregrino sem seita a seguir em direção a Embaixada. E lá, colocaria a cabeça a 

trabalhar por uma causa útil, que naqueles tempos tinha a forma de sondagem em prol de um 

firme intercâmbio tecnológico entre os dois povos. Bastava acionar a máquina de ser que tinha 

no corpo. Assinar documentos que dessem motivações a alguns funcionários, encaminhar os 
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papéis para seus objetivos últimos até precisarem de uma nova assinatura e apontar outros 

documentos.

Para Canclini, a expansão urbana é uma das causas que intensificaram a hibridização 

cultural. “Passamos de sociedades dispersas em milhares de comunidades rurais com culturas 

tradicionais, locais e homogêneas... Em que se dispõe de uma oferta simbólica heterogênea, 

renovada por uma constante interação do local com redes nacionais e transnacionais de 

comunicação” (CANCLINI, 2009, p. 285).

Trouxera mapas contendo as várias regiões do país. Seus usos e costumes, como se 
isso ainda pudesse vigorar. Segundo os folhetos, no ponto mais longínquo da capital, 
em meio à floresta, a crença da vida após a morte era como que abatida depois de o 
visitante ser tragado por céleres encontros. (NOLL, 2006, p. 121).

Para Canclini (2013), o que existe é a vivência da cultura híbrida no sentido de que “o 

mercado reorganiza o mundo público como palco do consumo e dramatização dos signos de 

status. As ruas tornam-se saturadas de carros, de pessoas apressadas para cumprir obrigações 

profissionais ou para desfrutar uma diversão programada, quase sempre conforme a renda 

econômica”.

Para o teórico, os meios massivos, a experiência do outro, os produtos sociais globalizados 

são tendências que contribuem para essa fragmentação do sujeito.  Assim, são através das 

experiências comuns da vida urbana, os conflitos sociais, que vão estabelecendo as redes de 

comunicação e tornando, portanto, possível o aprendizado do sentido social e coletivo que 

acontece na cidade.  

Quando o garçom depositava o prato típico sobre minha mesa, o meu celular tocou. 
Uma ligação do meu país. Na outra ponta da linha um amigo falava dos escândalos 
dos parlamentares. E a minha filha, perguntei, tens visto? Ele cutucou que eu tinha 
viajado há poucos dias, que ele ainda não tivera tempo de viajar ao litoral para visitar 
minha filha (NOLL, 2006, p. 120).

Quase toda a sociabilidade e a reflexão sobre os aumentos de preços, o que faz o 

governante e até sobre os acidentes do dia anterior em nossa própria cidade nos chegam pela 

mídia, esta se torna a constituinte dominante do sentido “público” da cidade, a que simula 

integrar um imaginário urbano desagregado. 
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E são esses meios massivos que contribuem para a fragmentação do sujeito, uma vez que 

informam sobre as experiências comuns da vida urbana – os conflitos sociais, a poluição, as 

ruas engarrafadas. Tudo isso estabelece as redes de comunicação e torna-se possível apreender o 

sentido social e coletivo do que acontece na cidade.

Para Eagleton (2011), as culturas são pluralizadas e afirma em seu discurso que

Todas as culturas estão envolvidas umas com as outras; nenhuma é isolada e pura, todas 
são híbridas, heterogêneas, extraordinariamente diferenciadas e não monolíticas. É 
preciso lembrar, também, que nenhuma cultura humana é mais heterogênea do que 
o capitalismo (EAGLETON, 2011, p. 28-29).

Para o teórico, a cultura é um processo de hibridização, uma vez que ela é diversa por 

estar enquadrada no pensamento pós-moderno. Não existe cultura homogênea. Segundo o 

pensador, uma cultura depende da outra ou ainda influencia outras. É o caso, por exemplo, da 

cultura de massa através da publicidade das grandes marcas como a Coca-cola e McDonalds que 

altera o comportamento alimentar de outras pessoas como no conto O convívio quando a mãe 

insere no cardápio do filho os produtos americanizados.

Isso está presente através da transculturação cuja cultura do país dominante atua na do 

outro dominado “através da transculturação grupos subordinados ou marginais selecionam e 

inventam a partir dos materiais a eles transmitidos pela cultura metropolitante dominante” 

(HALL, 2003, p. 31)

Portanto, o que se percebe é uma cultura que sofre influência de outra cultura dominante 

cujas mudanças são próprias do mundo pós-moderno quando as relações se apresentam 

fragmentadas e descontínuas caracterizando os impactos da globalização na formação identitária 

de cada indivíduo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos contos de Noll, a maior preocupação é com a linguagem. De alguma forma a 

narrativa não tem uma linearidade. Ele não parece interessado com o conteúdo, uma vez que 

as situações vão surgindo como de improviso sem perder, contudo, a ideia central dos textos: a 

máquina de ser. Nossa sociedade é cada vez mais preocupada com a velocidade. É preciso dizer 

tudo ao mesmo tempo. 
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Isso é percebido através da linguagem dos contos. Períodos longos. O que é ponto ele 

coloca vírgula. Tudo como representação da pressa, da compulsão de dizer tudo rapidamente. 

As pessoas dizendo coisas que não diriam no plano social ou na convivência social. Por isso, o 

que percebemos é o seu amor pela voz do sujeito. São diversos narradores, mas com uma alma 

semelhante: a solidão. Além disso, é um ser solitário, mas que tem a necessidade de se fundir 

no outro.

As circunstâncias mudam, o contexto muda. Pode ser estrangeiro, embaixador, mãe, 

escritor, errante ou vagabundo, entretanto, têm a tendência de contemplação e do conflito dele 

com o mundo. A alma desses personagens é sempre a mesma.

Assim, na obra A máquina de ser o sujeito é visto como um ser isolado, solitário, muitas 

vezes exilado dentro do seu próprio mundo. A identidade não se desenvolve espontaneamente 

a partir do interior de cada indivíduo, mas através do contato com os outros. Dessa maneira, 

a identidade é um processo de formação natural que se constrói ao longo do tempo. Ela 

está em constante formação desde a vida infantil até a vida adulta, uma vez que não é algo 

acabado. É preenchida por vivências exteriores, logo, as pessoas não nascem com as identidades 

internalizadas, no entanto, são transformadas no interior da sua representação. 

Portanto, pretende-se com esse trabalho mostrar como as identidades fragmentadas são 

vistas nos contos de A máquina de ser. Para isso, foram abordados alguns teóricos acerca dessa 

temática fundamentando o reconhecimento da obra para a literatura nacional como um espaço 

para reflexões sobre os estudos culturais no Brasil. 
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